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Šogad par izdevuma vadmotīvu kļuva
daudzšķautņainā un sarežģītā efektivi
tātes tēma, kuras neviennozīmīgums
slēpjas apstāklī, ka izmērīt efektivitāti un
atrast universālu formulu tās aprēķināša
nai nevar. Efektivitāte ir daudzu faktoru
un prasmju kopums, kas veiksmīgi
apvienots un strādā ar pozitīvu gala
iznākumu.
Lai gan 2015. gads bija ļoti turbulents
gan vairākos mūsu mērķa tirgos, gan
pasaulē kopumā, bankas finanšu rezul
tāti sasniedza vēsturisko maksimumu —
tostarp peļņa 2015. gadā bija 69 miljoni
eiro. Kā iepriekš, mēs esam lielākā
banka Latvijā ar vietējo kapitālu un atro
damies otrajā vietā pēc aktīvu apjoma.
Vai grupas darba efektivitāte ir mērāma
tikai skaitliski? Ne jā, ne nē.
Par mūsu efektivitāti stāsta arī citi
rādītāji — mūsu banka tika atzīta par
vienu no labākajiem Latvijas eksporta
zīmoliem 2015. gadā. Mēs, kā līdz šim,
esam viens no lielākajiem nodokļu
maksātājiem valstī: tikai 2015. gadā
vien dažādu nodokļu veidā mēs valsts
budžetā ieskaitījām vairāk nekā 20 mil
jonus eiro. Mēs turpinām radīt jaunas
darbvietas un joprojām esam viens no
iekārotākajiem darba devējiem nozarē.

Mēs sagatavojām grandiozu laukumu
Prāta Vētras brīvdabas koncertam, kas
notika topošā biznesa kvartāla New Hanza
City teritorijā un ko apmeklēja vairāk nekā
45 000 skatītāju. Mūs turpina pieminēt
kā uzņēmumu, kas rīko labākos korpo
ratīvos pasākumus darbiniekiem. Mēs,
tāpat kā iepriekš, tiecamies sasniegt
pilnību detaļās, pārnesot savu korporatīvo
stilu uz grupas pārstāvniecībām; šogad
pabeidzām remontu pārstāvniecībā
Maskavā. Galvenais, mēs turpinām neno
gurstoši sekot nospraustajai stratēģijai
un paliekam uzticīgi mūsu nemainīgajām
vērtībām.
Mēs strādājam, lai mūsu klienti gūtu
panākumus. Laikā, kad pastiprinās regu
latoru prasības un atbilstības pārbaužu
mehānismi kļūst arvien sarežģītāki, mēs
cenšamies palikt ērti un saprotami saviem
klientiem. Tomēr jaunās regulatoru prasī
bas uzliek papildu atbildību ne tikai ban
kām, bet arī klientiem. Priekšrakstu ievē
rošana padara sarežģītāku biznesa ikdienu
un pagarina operāciju apstrādes procesus,
tomēr, pateicoties iekšējiem optimizācijas
procesiem, atbilstības speciālistu, juristu
un privātbaņķieru komandas pastiprinā
šanai, mums izdodas veiksmīgi pārvaldīt
arvien pieaugošo informācijas plūsmu un
dokumentu apriti.

Mēs vienmēr esam lepojušies ar
individuālu pieeju katram klientam, ar
viņa biznesa un mērķa valstu likumu
pārzināšanu, un mēs joprojām sekojam
šiem postulātiem: esam atvērti katram
klientam, zinām laika vērtību un jaunajās
dzīves reālijās strādājam vēl efektīvāk.
ABLV efektivitāte – tā ir spēja ātri mai
nīties atbilstoši nepārtrauktā attīstībā
esošajai pasaulei, piemēroties jaunajiem
apstākļiem, meklēt ceļus, lai risinātu
sarežģītus, šķietami neatrisināmus
uzdevumus, vienlaikus saglabājot mums
piemītošās prasības pret kvalitāti —
apkalpošanā, biznesā un korporatīvajā
kultūrā. Mēs maināmies un ik dienu
izejam no komforta zonas, pieņemam
izaicinājumus, attīstāmies, izdarām
secinājumus un turpinām kustību —
izglītojam personālu, piesaistām jaunus
speciālistus, modernizējam procesus
un sistēmas, pilnveidojam sniegtos
pakalpojumus, apgūstam jaunus tirgus
un ieviešam jaunus produktus. Aiz tā
visa ir nerimtīgs vairāk nekā 800 grupas
darbinieku ikdienas darbs — katrs no
viņiem mainās, strādā ar vislielāko atdevi
un lepojas ar savu piederību ABLV.
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Mēs dzīvojam
pārmaiņu ātrumā
Mēs devāmies uz gandrīz vientuļu,
pavasarīgi klusu piekrasti Jūrmalā, lai
intervētu ABLV Bank izpilddirektoru
Ernestu Berni. Intervijā viņš izstāstīja,
ar ko efektīva banka atšķiras no vien
kārši labas, ko nozīmē komanda un kā
21. gadsimtā motivēt bankas darbinie
kus. Un, galvenais, dalījās ar atziņu, ka
pasaulē jau pastāv viņa sapņu banka.
Šķiet, par jums jau stāsta leģendas:
pats efektīvākais, pats tālredzīgākais,
pats demokrātiskākais… Un vēl jūsu
padotie ar apbrīnu stāsta par to, ka
akcionāru sapulces, valdes sēdes un
vienkārši tikšanās, arī ar jūsu pieda
līšanos, notiek pārrunu zonās, kas
ir atvērtas apmeklētāju skatieniem.
Tā bija īpaša jūsu iecere, lai atstātu
iespaidu uz kolektīvu?
Es, protams, esmu nopietns vadītājs un
varu reizēm savilkt uzacis, bet vispār kā
cilvēks esmu jautrs un dzīvespriecīgs! Un
pilnīgi nesaprotu, kādēļ kaut ko sarežģīt
tur, kur to var nedarīt. Ja var izdarīt tā, lai
cilvēki redz, kā tu strādā, tas, iespējams,
iedvesmos arī citus.
Jūs mēdzat būt ekspresīvs vadītājs?
Jā, un ļoti bieži — tas ir mans vadības
stils.
Bet kā tad Latvijai raksturīgais tem
peraments, kas it kā prasa apvaldīt
emocijas?
Mums ir daudznacionāls kolektīvs. Mēs
visi esam ļoti dažādi. Gan pēc funkcijām,
kuras pildām, gan pēc temperamenta,
kāds mums piemīt. Te nevar iepriekš un
viennozīmīgi izlemt, kā veidot saskarsmi,
tostarp emocionālo: mēs visi strādā
jam kopā, un mums ir kopīgs mērķis.
Tas ir galvenais, kas mūs vieno. Savējie
piedos gan pārmērīgu emocionalitāti,
gan stiprāku vārdu.

Savukārt tiem, kas strādā tieši ar
klientiem, ir visgrūtākais uzdevums.
Tieši viņiem ir jāsaglabā nevainojamas
manieres jebkurā situācijā. Tieši pēc
saskarsmes ar viņiem klienti spriež
par banku. Nemaz nerunājot par mūsu
privātbaņķieru daudzfunkcionalitāti.
Paskatieties, cik daudz jāprot
privātbaņķierim! No vienas puses,
viņam ir jāprot izskaidrot klientam to,
ka banku lietvedība kļūst sarežģītāka:
jaunas prasības dokumentiem, jaunas
procedūras, uzsākot sadarbību, bet,
no otras — jāspēj veidot ar klientu
siltas, uzticēšanās pilnas attiecības,
lai nezustu vēlme sadarboties. Pats
svarīgākais, ka ikvienam to nākas darīt
pašam un online režīmā: viens pret
vienu ar klientu.
Jūs varat viņiem kaut
kā palīdzēt?
Mēs viņiem palīdzam: apmācām un
izskaidrojam jaunos nosacījumus un
prasības, kopā izdomājam, kā labāk
izskaidrot situāciju klientiem. Man ir
svarīgi, lai darbinieki justu atbalstu.
Bet viņu vietā aiziet uz tikšanos ar
klientu es nevaru. Šis uzdevums katram
jārisina pašam. Tas, kā privātbaņķierim
izdodas veidot attiecības ar klientu un
radīt izpratni par pastāvošo prasību
izpildi, arī ir labas apkalpošanas un
veiksmīga bankas biznesa noslēpums.
Tādā gadījumā, kas ir bankas
efektivitāte?
No vienas puses, tie, protams, ir skait
liskie rādītāji, bet, no otras — koman
das mijiedarbības un sastrādāšanās
rezultāts. Efektivitātes jēdzienā es vēl
ietilpinātu arī spēju mainīties, ātri adap
tēties dažādām pārmaiņām un prasmi
saglabāt kvalitāti, veicot visus šos
nebūt ne vienkāršos manevrus.
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Efektivitāte — no vienas puses, tie,
protams, ir skaitliskie rādītāji, bet,
no otras — komandas mijiedarbības
un sastrādāšanās rezultāts.

Kā jūs vērtējat ABLV Bank no
efektivitātes viedokļa?
Nav nepieciešamības vērtēt. Mēs jau
daudzkārt esam mainījušies, atbildot
ārējās vides mestajiem izaicinājumiem.
Un ne reizi neesam zaudējuši ne kvali
tātē, ne reakcijas ātrumā.
Vai jums ir kāds stratēģiskais
plāns, kas ļaus godam pieņemt
turpmākos izaicinājumus? Pašlaik
nav veiksmīgākais laiks banku
jomas attīstībai ne Latvijā, ne Eiropā
kopumā, ne arī kaimiņos esošajā
Krievijā…
…ne arī Amerikā! Pēdējos desmit gados
pasaulē nav tādas vietas, kur būtu viegli
nodarboties ar banku biznesu. Daudzās
zemēs valsts kā regulators ļoti būtiski
pastiprina kontroli pār bankām. Grūti
nosaukt tam kādu vienu iemeslu, jo to ir
daudz: 2007.–2008. gada finanšu krīze,
cīņa pret terorismu, valstu centieni
uzmanīgi sekot līdzi saviem pilsoņiem.
No visiem šiem daudzajiem iemesliem
izriet prasība bankām daudz rūpīgāk
zināt savus klientus, savlaicīgi identifi
cēt iespējami aizdomīgās transakcijas.
Protams, regulators negrib izsekot šīs
transakcijas saviem spēkiem, meklēt
adatu siena zārdā; negrib piedzīvot arī
2007.–2008. gada krīzes nepatīkamos
pārsteigumus, kad valstij nācās uzņem
ties atbildības slogu par izputējušām
bankām. Tagad regulators un valsts
uzliek arvien vairāk kontroles un atbilstī
bas funkciju pašām bankām. Saprotat,
kāds mums ir sarežģīts uzdevums?
Rezultātā tas būtiski samazina kredīties
tāžu biznesa aktivitātes potenciālu.
6

Vai tas nozīmē, ka bankām paliek
mazāk iespēju efektīvam manevram?
Nē, drīzāk vadītājiem nepietiek laika.
Pašlaik galvenais jebkura bankas mene
džera, jebkura vadītāja fokuss ir nodroši
nāt likumu un normatīvā regulējuma pra
sību izpildi laikā un vienlaikus saglabāt
pietiekamu bankas darbības efektivitāti.
Tā ir kopēja problēma?
Pēdējā laikā arvien vairāk manu kolēģu
no citām bankām kā Latvijā, tā arī ārpus
tās sūdzas, ka vadītāji arvien mazāk laika
nodarbojas ar tiešo biznesu.
Bet ar ko tad?
Ar izmaiņām, projektiem, kas saistīti
ar regulējuma izmaiņām. Ko parādīja
krīze pirms astoņiem gadiem regulatora
skatījumā? Krīze izgaismoja trūkumus
regulēšanā un kontrolē! Un tas visus
briesmīgi nobiedēja! Jo problēmas
skāra tādas kredītiestādes, no kurām to
neviens negaidīja. Tās bija bankas ar ļoti
augstu kredītreitingu, vairākas — vispār
ar neapstrīdamu. Un, lūk, tās bankas,
kuras visi uzskatīja par uzticamām un
drošām, vienā mirklī sabruka: daudzus
nosaukumus mēs šobrīd vairs pat neat
cerēsimies… Tas bija nepatīkams atklā
jums un pārsteigums sabiedrībai, dau
dzu valstu valdībām. Pēc tam daudzas
bankas bija jānacionalizē, ļoti daudzām
tika sniegts valsts atbalsts, tostarp,
izmantojot nodokļu maksātāju naudu.
Šobrīd situācija ir izlīdzinājusies, cilvēki
sāk aizmirst krīzi. Bet regulatoriem šī
pieredze nebija veltīga: tika secināts, ka,
lai izvairītos no līdzīgu kolapsu atkārtoša
nās nākotnē, vajag stingrāk regulēt!

Tādējādi ideja par stingrāku un labāku
regulēšanu radās ne jau vakar — tā brieda
daudzu gadu garumā. Morāli mēs tam
bijām gatavi. Bet pārkārtošanās atbilstoši
jaunajām prasībām, atbilstības sistēmas
uzbūvēšana no jauna, vienlaikus neizjau
cot bankas sistēmu, prasa daudz spēka
un laika. Katrai bankai ir sava korporatīvā
kultūra, savs vadības stils, sava izpratne
par klientiem, pieeja viņiem, reputācija
sabiedrībā. Un, lūk, tagad mans uzde
vums ir tāds, lai, saglabājot visas mūsu
stiprās puses, banka atbilstu regulatora
prasībām, kas kļūst arvien stingrākas.

Tomēr kolhoza priekšsēdētāja
amatā, man šķiet, ir jautrāk. Banka,
vēl jo vairāk tāda stingri regulēta,
kāda tā acīmredzot būs pavisam
netālā nākotnē, ir diezgan garlaicīga
darbavieta.
Ne gluži tā. Viss pastāvīgi mainās. Un
tas ir ļoti interesanti. Nedaudz, protams,
traucē tas, ka pēdējos gados bieži nākas
nodarboties ne ar to, ar ko gribētos…
Eju uz darbu ar vieniem plāniem, bet
nākas nodarboties ar kaut ko pilnīgi
citu. Bet arī tā ir darba daļa — grūtību
pārvarēšana.

Vai par to jūs sapņojāt, kad izvēlējāties
kļūt par baņķieri?
Godīgi? Vispār, vienīgais, par ko es sap
ņoju, pirms sāku strādāt bankā, bija kļūt
par kolhoza priekšsēdētāju. Neticat? Bet
patiešām, apmēram devītajā klasē man
bija ašā ideja kļūt par kolhoza priekšsē
dētāju. Starp citu, gandrīz izdevās. Tagad,
protams, visi tuvinieki joko, ka sapņi mēdz
piepildīties. Lai kā būtu, ABLV es strādāju
jau 21 gadu. Tātad kaut kas tajā visā ir, un
arī no sapņa.

Līdz šim būt par ABLV Bank klientu,
kā likās no malas, bija zināmā mērā
privilēģija: savs privātbaņķieru
trijnieks, iespējas attālinātai apkal
pošanai, vēlmju uzminēšana, pievie
notie pakalpojumi un daudz kas cits.
Respektīvi, ABLV Bank nekad nebija
banka masām. Vai jūs negrasāties
paplašināt klientu bāzi, lai nopelnītu
vairāk naudas? Un vispār — kam jūs
esat gatavi, lai palielinātu finanšu
rādītājus?

Bet pārkārtošanās atbilstoši
jaunajām prasībām, atbilstības
sistēmas uzbūvēšana no jauna,
vienlaikus neizjaucot bankas
sistēmu, prasa daudz spēka un laika.
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Man ir paveicies: es strādāju ar
tādu komandu, par kādu sapņoju.
Un tas nozīmē, ka ar visu tiksim galā.

Tiešā veidā tāda uzdevuma mums
nav. Redzat, sakarā ar to, ka regulē
šana izvirza arvien vairāk prasību par
attiecībām ar klientiem, situācija drīzāk
attīstīsies pretējā virzienā: šobrīd, lai
kļūtu par mūsu klientu, ir nepiecie
šams vairāk laika, nekā tas bija pirms
desmit gadiem. Tā ir objektīva realitāte.
Lai atvērtu kontu, mums ir jāpārbauda
vesela rinda parametru. Reizēm šis
process diemžēl ievelkas mēnešiem
ilgi… Bet es uzskatīšu mūsu uzde
vumu par izpildītu, ja mēs iemācīsimies
apsteigt nepārtraukti augošās regulē
šanas prasības. Tas šobrīd ir galvenais.
Bet par efektivitātes pilnveidošanu mēs
domāsim tad, kad vides regulēšana būs
mazāk aktīva.
Runā, ka krīze ir gājusi mazumā…
Viennozīmīgas atbildes nav: pēdējos
piecus gadus mēs Latvijā runājam par
virzību uz priekšu. Bet ir grūti pasacīt,
vai tas ir pateicoties valdības ekonomis
kajai politikai vai tā ir izlīdzināšanās ten
dence ar Eiropu. Vai arī mēs vienkārši
iedzenam nokavēto. Cik daudz ekspertu,
tik viedokļu.
Kāds ir jūsu biznesa plānošanas
horizonts?
Trīs gadi. Ievērojot pašreizējo situāciju
Eiropā un pasaulē, tālāk kaut ko minēt
nav jēgas. Pilnīgi iespējams, nāks laiks,
un mēs pieņemsim lēmumu paplašināt
darbības virzienus vai ģeogrāfiju. Bet
tuvākajā gadā mūsu galvenie uzdevumi
attiecas uz Latviju. Mums ir jāpārkārto
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darbs ar klientiem, jānosaka jaunas
prasības mūsu attiecībām, informāci
jas atklāšanai, darbības deklarēšanai
un tam, kā klients no savas puses šīs
deklarācijas ievēro.
Vai tas nozīmē beigas jaukajām,
draudzīgajām attiecībām?
Visi klienti, ar kuriem runāju personīgi,
ar izpratni attiecas pret pieaugošajām
prasībām. Bet šo prasību izpildes gaitā
domstarpības tik un tā rodas. Tādēļ
mūsu privātbaņķieriem ir grūts uzde
vums — saglabāt un pārbūvēt attiecības
ar klientiem tā, lai tās atbilstu mūsu
laika realitātei. Un es esmu pārliecināts,
ka viņiem tas izdosies.
Jums kā vadītājam ir pārsteidzoša
pārliecība par darbiniekiem. Turklāt
jūs ne tikai viņiem uzticaties, bet,
spriežot pēc skaitļiem, arī tērējat
viņiem vairāk nekā citās bankās
Latvijā…
Ja jūs to zināt, tad jums būtu jāzina arī
tas, ka ikviens mūsu darbinieks dod
lielāku rezultātu nekā jebkuras citas
Latvijas bankas darbinieks. Tā strādā
mūsu motivācijas sistēma; pateicoties
tai, mums ir optimāls darbinieku skaits
un ļoti augsts ražīgums. Tas patiešām
ir lieliski — mūsu korporatīvā kultūra ir
uzbūvēta tā, ka mēs cenšamies taisnīgi
un dāsni atalgot darbiniekus par viņu
devumu. Un viņi no savas puses nevai
nojami dara savu darbu. Sanāk, ka mēs
sākumā vairāk nopelnām, un jau pēc
tam vairāk tērējam.

Pie jums ir liels konkurss uz
darbvietu?
Pamatā mēs izsludinām konkursus uz
sākotnējo līmeņu vakancēm. Uz citiem
amatiem, kā likums, mums brīvu vietu
nav. Tie, kas atnāk uz pirmo līmeni,
attīstās, veido karjeru, virzās augšup, bet
viņu vietā nāk citi. Kadru mainības ABLV
nekad nav bijis. Ir gadījies, ka cilvēks
visas karjeras kāpnes no ierindas darbi
nieka līdz augstākā līmeņa vadītājam ir
nogājis sešos septiņos gados. Bet gadās
arī citādi: kāds strādā, strādā vienā
vietā, teiksim, gadus piecus, un piepeši
kaut kādā neticamā veidā parāda savas
spējas jaunā amatā! Un daudz labāk un
efektīvāk nekā tur, kur strādāja līdz šim.
Man ļoti patīk tādi atklājumi.

Vai jūs zināt, kādai jābūt jūsu sapņu
bankai?
Uz šo jautājumu man ir ļoti viegli atbil
dēt. Mana sapņu banka ir ABLV Bank.
Es esmu absolūtā kaifā no tā, ar kādiem
cilvēkiem es strādāju, neraugoties uz
to, ka mēs brīžiem strīdamies, rājamies
un paaugstinām balsi. Es esmu apmie
rināts ar saviem tuvākajiem kolēģiem,
padotajiem, kolektīvu, vadītājiem. Mums
ir aptuveni 900 darbinieku Latvijā un
ārpus tās. Vairāk nekā pusi no viņiem
es pazīstu sejā un pavisam noteikti zinu
visus vadītājus.
Mums gadās un, neapšaubāmi, vēl
arī būs ļoti sarežģītas situācijas. Bet
es lepojos, ka strādāju tieši ar šiem
cilvēkiem, par kuriem esmu pārliecināts.
Zināt, ir tāda paruna: kaujā tu dodies
nevis ar tādu armiju, kādu tev gribētos,
bet ar to, kas tev ir. Tad, lūk, man šajā
ziņā ir paveicies: es strādāju ar tādu
komandu, par kādu sapņoju. Un tas
nozīmē, ka ar visu tiksim galā.
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Finanšu pakalpojumu
eksporta globālais
potenciāls
Latvijas ekonomikai, lai turpinātu
izaugsmi, ir vajadzīgs jauns dzi
nējspēks. Par tādu var kļūt finanšu
pakalpojumu sektors, īpaši tā
starptautiskais segments. Finanšu
pakalpojumi kā ekonomikas daļa ar
augstu produktivitāti un pievienoto
vērtību stimulē arī saistītās nozares
un mazāk produktīvos tautsaimniecī
bas segmentus. Savās pārdomās par
to dalās ABLV Bank padomes priekš
sēdētājs Oļegs Fiļs.
Kad mēs runājam par Latvijas preču
un pakalpojumu eksportu, parasti
iedomājamies tradicionālās šprotes,
kokmateriālus, tūrismu. Banku dar
bība ar eksportu neasociējas.
Joprojām valda mīts, ka viss, kas, nosa
cīti, tiek darīts ar rokām, dod ekonomikai
taustāmu ienesīgumu. Un viss, kas ir
saistīts ar pakalpojumiem, ir netverams,
netaustāms. Šis mīts diemžēl tiek
kultivēts, lai gan ārpus Latvijas var labi
redzēt, ka, izmantojot nevis rokas, bet
smadzenes, var sasniegt krietni lielāku
rezultātu, atdevi, pienesumu ekono
mikai, tā saucamo pievienoto vērtību,
attīstot ekonomiku un vairojot valsts
kopproduktu.
Attieksme, ko pieminējāt, raksturīga
ekonomikai, kura iestrēgusi vidējo ienā
kumu slazdā. Lauksaimniecība, kokap
strāde, tūrisms, restorānu, frizētavu un
citu pakalpojumu bizness ir tā saucamā
mazproduktīvā ekonomikas daļa, kur
ļoti grūti audzēt produktivitāti, lielāku
pievienoto vērtību. Šī mazproduktīvā daļa
tiešā veidā ir atkarīga no ekonomikas
produktīvās daļas.
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Ļoti labs piemērs tam ir Šveices šoko
lādes konfektes, ko meistari nelielos
veikalos darina ar rokām un pārdod
par desmit eiro gabalā. Kāpēc viņi var
atļauties likt tik augstu cenu, un kāpēc
cilvēki to maksā? Tādēļ, ka Šveice ir
viena no bagātākajām valstīm pasaulē,
pateicoties tieši tās ekonomikas produk
tīvajai daļai. Šveicē ir gan bankas, gan
arī darbojas visi lielākie izejvielu tirgotāji.
Saņemot lielas algas, šo kompāniju dar
binieki var mierīgi samaksāt par konfekti
arī desmit eiro.
Tad sanāk, ka, attīstot banku
sektoru, starptautiskos finanšu
pakalpojumus, var attīstīt
arī to ekonomikas daļu, kas
saistīta ar ražošanu — vispirms
vietējam patēriņam, un pēc tam
eksportam?
Tieši tā. Šis piemērs parāda, ka pro
duktīvā ekonomikas daļa var dalīties
ar mazāk produktīvo ekonomikas daļu,
stimulējot to. Turklāt produktīvā daļa —
darbs, ko veic ar smadzenēm, — ir ar
neierobežotām attīstības iespējām.
Kādas izredzes, attīstības iespējas
šajā ziņā ir Latvijā?
Pakalpojumu klāsts var būt ļoti plašs,
nav runa tikai par bankām — ir arī IT, far
mācija, dažādi mārketinga pakalpojumi,
pētniecība, arī starptautiska. Es domāju,
ka Latvijā ir visas iespējas produktīvāk
izmantot smadzeņu potenciālu, jo mūsu
izglītībai sistēmai, lai gan tā tiek kritizēta,
ir ļoti būtiska priekšrocība — skolu un
augstskolu absolventi pārvalda trīs valo
das. Tie ir 90% no rezultāta, visu pārējo
var iemācīties.

Runājot par izglītības sistēmu, gribētos,
lai tā spētu atturēt jauniešus no pievērša
nās ekonomikas mazproduktīvajai daļai. Ir
liels kārdinājums kaut kādu ekonomisku
vai citu problēmu dēļ tūlīt aiziet strādāt,
piemēram, par bārmeni vai pārdevēju,
taču tad mēs šo potenciālo speciālistu
zaudējam produktīvajai ekonomikas daļai.
Uzskatu, ka visiem spēkiem jāpanāk, lai
jaunieši iegūst augstāko izglītību, mācās
svešvalodas, tādējādi nākotnē nodroši
not augstākus ienākumus sev un lielāku
devumu ekonomikai.
Kāda ir banku loma tieši Latvijas
ekonomikā?
Salīdzinot ar mūsu tuvākajiem kaimi
ņiem, Rīga ir lielākais finanšu centrs.
Latvijā akumulējam 70% no visiem
Baltijas valstu starptautiskajiem klien
tiem. Tā pamatā ir ne tikai krievu valodas
zināšanas — galu galā tajā runā vairā
kums klientu no NVS valstīm —, tas ir arī
banku skaits, plašs pakalpojumu spektrs,
attīstītas ieguldījumu, brokeru pakalpo
jumu operācijas, citi finanšu instrumenti.
Saskaņā ar 2014. gada datiem, banku
sektors tiešā un netiešā veidā kopumā
dod apmēram 4,5% no IKP, tiešā
ietekme ekonomikā ir aptuveni 2,44%,
no kā 1,27% ir vietējo klientu segments,
bet 1,17% — banku starptautisko klientu
pienesums. Tie ir tiešie cipari, taču jāņem
vērā ne tikai banku darbība, bet arī to
ietekme uz blakus nozarēm. Runājot par

preču un pakalpojumu eksportu, bankas
devums ir 2%, bet pievienotā vērtība
eksportam — 7,28%.
Šie skaitļi droši vien jāvērtē kontekstā
ar banku sektorā nodarbināto skaitu.
Pie visa lielā devuma ekonomikai banku
darbinieku skaits turpina samazināties.
Pēdējo piecu gadu laikā samazinājums
ir ap 2000 darbinieku; tas saistīts ar
optimizāciju, elektroniskajiem pakalpoju
miem, internetbankas plašāku piedāvā
jumu. 2014. gadā banku nozarē kopumā
Latvijā strādāja tikai 9362 darbinieki, kuri
katrs vidēji dod pienesumu IKP gandrīz
63 tūkstošu eiro apmērā — 2,6 reizes
vairāk nekā vidēji citās Latvijas nozarēs.
Turklāt starptautisko klientu segmentā
pievienotā vērtība jeb pienesums uz
vienu nodarbināto 2014. gadā bija gandrīz
divas reizes lielāks — 113 tūkstoši eiro.
2014. gadā banku sektors kopā bija
samaksājis nodokļos 141 miljonu eiro.
Tas arī apliecina, ka bankas ir ekonomi
kas dzinējspēks, attīstībā mēs esam
priekšā citām nozarēm, un tas ir labi
arī visas ekonomikas attīstībai kopumā.
Banku sektors nestrādā viens, tas
saistīts ar citām nozarēm — apdrošinā
šana, biržas, infrastruktūra, nekustamie
īpašumi, IT tehnoloģijas, auditorkom
pānijas, konsultācijas… Mēs esam ļoti
lieli pasūtītāji daudzām blakusnozarēm.
Turklāt visas pārējās ekonomikas nozares
ir bankas klienti.

Oļegs Fiļs saņem Valsts
ieņēmumu dienesta balvu —
“Lielākais nodokļu maksātājs
banku sektorā”

Bankas ir ekonomikas dzinējspēks,
attīstībā mēs esam priekšā citām
nozarēm, un tas ir labi arī visas
ekonomikas attīstībai kopumā.

Līdz ar to, jo labāk veicas ekonomikai,
jo arī bankām lielākas iespējas attīstī
ties, un otrādi — jo labāk bankām, jo
labāk ekonomikai kopumā.
ABLV Bank ir saņēmusi The Red
Jackets balvu kā viens no lielāka
jiem pakalpojumu eksportētājiem.
Cik liela nozīme ir darbībai starptau
tiskā mērogā?
ABLV Bank lielo nodokļu maksātāju
topā ieņem 17. vietu uzreiz pēc visiem
lielajiem degvielas un citu akcizēto
preču tirgotājiem. Secinājums: neražo
jot neko taustāmu vai netirgojot pre
ces, var dot diezgan lielu pienesumu
ekonomikai. Uzskatu, ka pievienotās
vērtības radīšana, izmantojot tikai sma
dzenes, valstī ir jāizmanto pēc iespējas
plašāk. Redzot, kā to dara citas valstis,
šajā ziņā esam jaunpienācēji.
Ļoti liels sektors ir biznesa procesu
ārpakalpojumi. To var labāk saprast,
izmantojot lielas korporācijas piemēru.
Piemēram, Apple pētniecības un jaunu
produktu izstrādes centrs atrodas
Amerikā, Silīcija ielejā, kur tiek radīta
vislielākā pievienotā vērtība korporāci
jai; ražošana, kā zinām, atrodas Ķīnā;
IT serviss un klientu atbalsts — Īrijā;
loģistika, tirdzniecība, noliktavas,
kravas un pasūtījumu apstrāde, piegā
des organizēšana utt. — galvenokārt
Nīderlandē; finanšu uzskaites centrs
atrodas Luksemburgā. Tas rāda, ka
ikviena valsts var meklēt un atrast
savu nišu, savu attīstības potenciālu,
vairāk specializēties kādā jomā ar
mērķi sasniegt savai ekonomikai
labāku rezultātu.

Pētniecībā vēl pagaidām neesam tik
attīstīti, līdz ar to jaunu produktu izgudro
šanā mums vēl neiet tik viegli. Ražošanas
potenciāls Latvijā ir diezgan limitēts —
uzņēmējiem, kas plāno attīstīt ražošanu
Latvijā, katru dienu jāsaskaras ar pro
blēmu, ka kaut kur Āzijā to pašu var izdarīt
lētāk, efektīvāk utt. Attīstības potenciāls
ir IT jomā, lai gan mums ir ierobežota
darbinieku pieejamība. Tāpat attīstības
potenciāls mums ir klientu atbalsta
pakalpojumos. Arī loģistikas, mārketinga,
transporta, preču, kravas plūsmu un citās
jomās.
Un kā ar finanšu sektoru?
Neesmu pārliecināts, vai spējam tādām
kompānijām kā Apple piedāvāt Rīgas kā
finanšu centra pakalpojumus, bet uz to var
tiekties; varbūt pēc gadiem desmit kaut
kas izdosies. Varam pavērot, kā veicas
Igaunijai, kura paņēmusi ārpakalpojumus
no Somijas, Zviedrijas, paturot arī tos ārpa
kalpojumus, kas saistīti ar Krieviju — ar
tās preču plūsmām, dzelzceļiem, ostām.
Varam paskatīties uz Poliju, kur agrāk
mēģināja iet pa ražošanas ceļu, kas arī
bija loģisks solis, jo valsts tuva bagātiem
Eiropas tirgiem, līdz ar to, pārnesot rūp
nīcas uz Poliju, lielās korporācijas varēja
ātri palielināt savu konkurētspēju. Taču
pēdējos desmit gados Polija sākusi attīstī
ties par biznesa ārpakalpojumu sniedzēju.
Izveidojot gandrīz katrā lielā pilsētā tā
sauktos klasterus un izmantojot dažādas
priekšrocības, viņi jau pārvilinājuši lielas
korporācijas pie sevis gan pētniecībā, gan
klientu un IT atbalstā, gan mārketingā un
citās jomās. Mēs diemžēl pagaidām neva
ram lepoties ar tādiem piesaistīto lielo
korporāciju nosaukumiem kā poļi.
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Lielāko Latvijas banku samaksātie nodokļi
Lielāko Latvijas banku
samaksātie nodokļi
Vairāk nekā €

90 mlj
€

27 mlj

ABLV Bank

€

24 mlj

Rietumu Banka

€

18 mlj

Swedbank

€

12 mlj

Citadele

€

9 mlj
SEB

Par līdzekļiem, ko valsts kasē iemaksājusi
ABLV Bank, var:

€

9 mlj

paaugstināt algas
skolotājiem
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€

3 mlj

nodrošināt atbalstu
bērnudārziem

€

15 mlj

nodrošināt pensiju
indeksāciju

Avots: dati no 2014. gada pārskatiem un Valsts ieņēmumu dienesta.

Finanšu sektors mums ir stabils,
attīstās, ir gatavs uzņemt jaunus
klientus.

Vai šajā jomā pietiek vien ar to,
ka pārņemam citu valstu labāko
pieredzi?
Jautājat, vai, nokopējot Īrijas IT un
klientu servisa atbalsta funkcijas un
ārpakalpojumus un pārnesot to uz
Latviju, varam panākt tikpat izcilu
rezultātu? Droši vien, ka nē. Jo Īrijā ir
ļoti liela priekšrocība — atšķirībā no
mums viņi runā īstā angļu valodā. Vai,
no Nīderlandes pie mums uz Latviju
pārnesot loģistiku, preču plūsmu,
mārketingu, noliktavas, var panākt to
pašu rezultātu? Droši vien, ka nē. Jo
mēs neesam Eiropas centrā ar minimā
liem attālumiem līdz piegādes vietām.
Esam nomalē, tādēļ nokopējot neko
nepanāksim.
Jādomā kaut kas savs?
Ir trīs būtiski faktori, kas jāievēro. Mums
jābūt nedaudz lētākiem nekā konku
renti, jo īpaši tāpēc, ka šajā ziņā jopro
jām esam jaunpienācēji. Mums jābūt
ātrākiem nekā konkurenti. Un trešais
faktors, kas ir pats svarīgākais, — mums
vispirms jātēmē uz mazāka izmēra
pasaules kompāniju apkalpošanu, kaut
Latvijas mērogos tās, protams, būs
lielas. Jo ar tādām ir vieglāk strādāt,
tādu kompāniju ir krietni vairāk nekā
Google, Apple, IBM, Microsoft mēroga
uzņēmumu, kuri turklāt jau iesakņojušies
dažādās pasaules valstīs. Pēc gadiem,
kad būsim ieguvuši starptautisku
atzinību kā ārpakalpojumu sniedzēji,
varēsim runāt arī ar jau pieminētajiem
biznesa gigantiem.

Ārkārtīgi svarīga droši vien ir valsts
reputācija. Īpaši, ja runājam par
banku pakalpojumiem ārvalstnie
kiem. Vai Latvijā ir pietiekami laba
klientu uzticamības kontroles sis
tēma, kas ļauj izsargāties no dažā
diem skandāliem?
Es domāju, ka banku uzraudzība Latvijā
ir ļoti laba. Vienmēr, protams, ir kaut kādi
trūkumi, bet galvenais, ka ir pieņemti
visi nepieciešamie likumi un uzraudzības
institūcijas ir savā vietā. Trīs lielās ban
kas, tostarp mūsējā, uzrauga arī Eiropas
Centrālā banka.
Tāpat bankas nepārtraukti strādā arī pie
iekšējās kontroles sistēmas pilnveidoša
nas. Šajā ziņā tiešām tiek ieguldīts liels
darbs, ir uzkrātas zināšanas, apmācīts
personāls. Ļoti svarīgi visu pēc iespējas
arī automatizēt. Tā kā Latvija ir lielāks
finanšu centrs nekā kaimiņvalstis, mums
ir jābūt spējīgiem arī pašiem banku dar
bības drošību uzraudzīt.
Finanšu sektors mums ir stabils, attīs
tās, ir gatavs uzņemt jaunus klientus.
Izmantojot valsts ģeogrāfisko stāvokli un
citas priekšrocības, varam turpināt attīs
tīt arī starptautisko segmentu, piedāvājot
klientiem ne tikai norēķinu pakalpoju
mus, kas, no vienas puses, ir vienkār
šāki, no otras, — riskantāki saistībā ar
naudas plūsmu pārbaudi un uzraudzību.
Savukārt, piedāvājot ieguldīšanas un
brokera pakalpojumus, risks ir krietni
mazāks, līdz ar to attīstības potenciāls
ir lielāks.
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Mūsu valsts veiksmes stāsts ir
atkarīgs no katra iedzīvotāja
ieguldījuma un katra uzņēmēja
konkurētspējas.

Pēdējā laikā ir aktivizējušies ātro kre
dītu izsniedzēji. Tie nerada konkurenci
bankām?
Protams, ir interesanti klausīties dažādas
diskusijas, kur bankas tiek sauktas par
stagnējošām organizācijām, un progno
zes, ka tūlīt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību, kas sevi dēvē par maksājumu
kompānijām, pārņems lielu daļu banku
biznesa. Bet vai kāds vispār ir padomājis
par šādu kompāniju uzraudzību? Ar kādu
naudu tās strādā, vai viņu klientu nauda
ir apdrošināta? Tāpat ir savādi klausīties
par tā saucamajiem startapiem, kuri
veido kreditēšanas platformas, mēģinot
savest kopā investorus ar aizņēmējiem,
lietojot jaunizgudrotus riska modeļus un
izsniedzot kredītus ar 30% likmi gadā.
Latvijā 24 bankas cenšas izsniegt miljar
dos mērāmus kredītus ar likmi 3% gadā,
un maz ir to, kas gatavi tos ņemt — kurš
tad ir gatavs uz 30% gadā? Kas tie par
cilvēkiem, kāpēc viņi tik dārgi gatavi
aizņemties, kāpēc viņi neiet uz bankām?
Kādas šādam aizdevējam var būt priekš
rocības attiecībā pret bankām?
Varbūt galvenā
priekšrocība — ka nepārbauda?
Jā, iespējams, galvenais ir darbība
ar augstu risku, uz ko jāraugās ļoti
skeptiski.
Ja raugāmies uz uzņēmējdarbības
vidi plašāk, uz nepieciešamību pie
saistīt investīcijas, — kādu atbalstu
sagaidāt no valsts?
Te varam runāt par to, ko nesaprot mūsu
politiķi, sakot, ka Latvijai jāattīsta sava
konkurētspēja pasaulē un vienlaikus
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aizmirstot pateikt galveno: Latvijas
konkurētspēja, produktivitāte, veiksmes
stāsts ir atkarīgs no katra fiziskā cilvēka,
kas dzīvo Latvijā, un no katra uzņēmēja,
kas mēģina kaut ko šeit Latvijā darīt,
konkurētspējas. Proti, ja uzņēmēji nebūs
konkurētspējīgi, nekādā veidā nevarēsim
runāt par visas Latvijas konkurētspēju.
Jo Latvijas konkurētspēja sākas un
laikam arī beidzas ar katra uzņēmuma un
katra valstī nodarbinātā konkurētspēju.
Valstij jāraida skaidrs signāls, ka tā
orientējas nevis uz jaundibināto kompā
niju peļņas nodokli, bet uz to darbības
attīstību pie mums. Tas arī nodrošinātu
lielākus un tūlītējus nodokļu ieņēmumus
no izmaksātajām algām. Tāpēc, ja kāds
uzņēmējs vēlas attīstīt biznesu Latvijā,
viņam jādod tā saucamais ieskriešanās
periods. Ja investoram biznesa ierīko
šanas plāns ir, piemēram, trīs gadu per
spektīvā, skaidrs, ka pirmie divi gadi būs
ar zaudējumiem. Nākamos divus gadus
strādās pa nullēm vai ar nelielu plusiņu,
ar to tikai kompensējot sākuma laika
mīnusus. Un varbūt tikai pēc tam sāks
pelnīt. To ņemot vērā, daudzas valstis ir
tendētas piedāvāt gan nodokļu priekš
rocības, gan skaidrot investoriem — arī
izmantojot mārketinga metodes —, ka
pirmos četrus gadus nav jāmaksā peļņas
nodoklis.
Nekādas lielās likumu izmaiņas nav
nepieciešamas, vien daži svarīgi
labojumi. Piemēram, atļauja arī angliski
noformēt dokumentus, kas iesnie
dzami Valsts ieņēmumu dienestam un
Uzņēmumu reģistram.

Tas ir ļoti būtiski visiem investoriem. Vēl
viena aktualitāte — atļauja uzņēmumiem
pildīt valdes locekļu funkcijas. Ārzemju
investors ne vienmēr pats var vadīt
katru uzņēmumu. Dibinot uzņēmumu
Latvijā, viņam kāda persona jāieceļ par
valdes locekli, turklāt jābūt drošam,
ka uzņēmuma vadītājs būs ļoti profe
sionāls, atbildīgs. Ir labi, ja investoram
jau ir iepriekšēja saikne ar Latviju, viņš
zina šejienes cilvēkus, bet parasti tā
nav. Pie mums kompāniju var pārstāvēt
tikai fiziskas personas, taču daudzās
attīstītās valstīs redzami piemēri, ka ar
uzņēmumu operatīvo vadību nodarbojas
speciālas juridiskas kompānijas. Proti,
slēdzot līgumu ar investoru, nodrošina
valdes locekļa funkcijas pildīšanu un
atbild ne tikai investora, bet arī valsts,
tās institūciju, priekšā.

Atgriezīsimies pie ABLV Bank. Kādas
ir jūsu priekšrocības šajā globālās
konkurences situācijā? Ar ko esat
atšķirīgi, spēcīgāki, ja reiz esat starp
līderiem?
Esam ieinteresēti veidot ilgtermiņa attie
cības ar klientu. Piemēram, klients var
izmantot mūsu brokeru pakalpojumus,
pats lemjot, kur ieguldīt, un var izman
tot profesionāli pārvaldītus ieguldījumu
fondus, ko mēs piedāvājam jau desmit
gadus. Mūsu ieguldījumu portfelis
ar katru gadu aug. Ir 12 ieguldījumu
fondu, to apjoms 2015. gadā sasniedza
129,7 miljonus eiro. Visi fondi ir struktu
rēti pēc dažādiem ienesīguma līmeņiem
un pēc reģioniem. Ir ieguldītāji, kas
orientējas uz attīstīto valstu fondiem, ir
tādi, kas dod priekšroku attīstības valstu
tirgiem, kur ienesīgums var būt lielāks,
bet arī risks attiecīgi augstāks. Strādājam
ar trim valūtām — eiro, dolāriem un
Krievijas rubļiem.
Latvijas mērogā mūsu banka ir otra
lielākā, kaut, protams, pasaules mērogā
neesam lieli. Līdz ar to cenšamies
strādāt ātrāk un efektīvāk, apkalpojot
savus klientus. Koncentrējamies uz tām
jomām, kur saskatām attīstības perspek
tīvu un cenšamies nenodarboties ar tām
nozarēm, kur nevaram konkurēt.
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Jauns standarts
nodokļu
administrēšanā
Globalizācija
ir devusi lielu
pārvietošanās un
uzturēšanās brī
vību visā pasaulē,
bet tajā pašā
laikā tā sniegusi
iespēju neidentificēt sevi ne ar vienu
valsti, ja runa ir par nodokļu maksā
šanu. Lai ar to cīnītos, Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizā
cija (OECD) 2014. gadā apstiprināja
Globālo standartu automātiskai
informācijas apmaiņai nodokļu jomā.
Par jaunā standarta būtību un tā
ietekmi uz klientu apkalpošanu stāsta
ABLV Bank valdes loceklis, atbilstības
direktors Aleksandrs Pāže.
Pēdējos gados vairāku valstu nodokļu
administrācijas arvien lielāku uzmanību
pievērš cīņai pret izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas, tostarp nodokļu iekasētāju
fokusā nonākuši nodokļu maksātāju
finanšu konti ārvalstu kredītiestādēs.
2015. gads Eiropas Savienības finanšu
iestādēm iezīmējās ar bāzes sagatavo
šanos jaunā standarta par automātisku
informācijas apmaiņu nodokļu jomā
ieviešanai. Šāda standarta ieviešana tika
iniciēta pēc G20 dalībvalstu piedāvā
juma. Izskaidrošu, ko tas vispār nozīmē
un kā tas attiecas uz mūsu klientu
apkalpošanu.

Informācijas apmaiņa
globālā līmenī
Finanšu iestādēm jau ir zināma piere
dze automātiskā informācijas apmaiņā,
piedaloties likuma “Par ārvalstu
kontu nodokļu pienākumu izpildi”
(Foreign Account Tax Compliance Act of
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the United States of America; FATCA)
prasību izpildē. Šī likuma galvenais mēr
ķis — nepieļaut situācijas, kad ASV rezi
denti izmanto ārvalstu finanšu iestādes
savu finanšu aktīvu slēpšanai, kā arī lai
izvairītos no nodokļu maksāšanas ASV.
Pēc FATCA pieņemšanas Amerikas
Savienotajās Valstīs G20 finanšu
ministru un centrālo banku vadītāju
grupa izdeva OECD mandātu izstrādāt
standartu automātiskai informācijas
apmaiņai, balstoties uz FATCA princi
piem, lai veicinātu informācijas automā
tisku apmaiņu kā nākotnes Eiropas un
starptautisko standartu pārredzamības
nodrošināšanai un informācijas apmaiņai
nodokļu jomā.
Ievērojot mandātu, tika izstrādāts un
2014. gada 15. jūlijā OECD Padomē
apstiprināts Globālais standarts automā
tiskai informācijas apmaiņai (Common
Reporting Standard; OECD CRS).
Galvenais standarta mērķis ir novērst
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,
izmantojot ārvalstu banku kontus.
Šī mērķa sasniegšanai paredzēta ikga
dēja automātiska informācijas apmaiņa
starp to valstu nodokļu dienestiem,
kuras ir pievienojušās OECD CRS.
Informācijas apmaiņa būs par kontiem,
kuri pieder vai kurus kontrolē citas stan
darta dalībvalsts rezidenti.
Atsaucoties uz OECD uzaicinājumu,
Eiropas Padome aktīvi iesaistījās šajā
procesā un pieņēma grozījumus Eiropas
Direktīvā par administratīvo sadarbību,
kuri paredz automātisku informācijas
apmaiņu starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm.

Uzreiz pēc OECD CRS apstiprināšanas
sākās saistību uzņemšanās process
visās pasaules valstīs. Tā rezultātā uz
2015. gada beigām apņemšanos uzsākt
automātisko informācijas apmaiņu pēc
OECD CRS apstiprināja 97 valstis. No
tām 80 valstis pievienojās daudzpusē
jam starptautiskajam nolīgumam par
automātisko informācijas apmaiņu par
finanšu kontiem. Šajā sarakstā sastopa
mas arī augsti attīstītas lielvaras, nelielas
valstis un pat tādas valstis, ko pieņemts
uzskatīt par nodokļu oāzēm.

Latvija — nepastarpināta
dalībniece
Latvija kopā ar visām pārējām Eiropas
Savienības dalībvalstīm daudzpusē
jam starptautiskajam nolīgumam par
automātisko informācijas apmaiņu par
finanšu kontiem pēc OECD CRS pievie
nojās 2014. gada rudenī.
Lai integrētu OECD CRS prasības
Latvijas Republikas tiesību aktos, Latvijā
tika pieņemti un 2016. gada janvārī stā
jās spēkā grozījumi likumos “Par nodok
ļiem un nodevām” un “Kredītiestāžu
likums”, kuri nosaka saistības Latvijas
finanšu iestādēm pienācīgi veikt finanšu
kontu pārbaudi un sniegt Latvijas Valsts
ieņēmumu dienestam informāciju par
finanšu kontiem, kuri pieder vai kurus
kontrolē dalībvalstu rezidenti. Līdz ar to
mūsu valsts ir pilnībā sagatavojusies
starptautisko saistību izpildei. Gan vie
tējā nodokļu administrācija, gan Latvijas
kredītiestādes, tostarp ABLV Bank, ir juri
diski sagatavojušās tam, lai 2017. gada
vidū sniegtu pirmo atskaiti. Šobrīd vēl
notiek tehnisko līdzekļu un atsevišķu
detaļu sagatavošana, lai šis projekts tiktu
uzsākts.

OECD CRS ietekme uz klientu
apkalpošanu
Ievērojot iepriekš minētajos normatī
vajos aktos noteiktās prasības, bankai
ir pienākums apkopot un dokumentēt
datus par klienta / klienta beneficiāru
nodokļu rezidenci, kā arī sniegt Latvijas
Valsts ieņēmumu dienestam informā
ciju par tādu valstu rezidentu finanšu
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kontiem, kuras pievienojušās nodokļu
informācijas apmaiņas procesam.
Lai izpildītu minētos pienākumus, bankai
būs jāiegūst apliecinājumi no klientiem
un to beneficiāriem par viņu nodokļu
rezidenci, bet, ja klients ir juridiska
persona, tad papildus jāiegūst specifiski
dokumenti, kas apliecina, kāda tieši ir
klienta organizācija: finanšu vai nefi
nanšu, pasīva vai aktīva.
Jāatzīmē, ka OECD CRS neparedz
nodokļu rezidences standarta definīciju,
līdz ar to, nosakot savu nodokļu rezi
denci, klientam / klienta beneficiāram
ir jāvadās no savas rezidences valsts
nodokļu likumiem. OECD CRS šobrīd
aktīvi strādā, lai iegūtu skaidrojumus no
iesaistītajām valstīm un vienotos par
vienotu rezidences definīciju. Arī mūsu
banka vadīsies no OECD CRS sniegta
jiem skaidrojumiem, lai gan ir jāatzīst,
ka šajā procesā banku darbiniekiem
joprojām ir daudz jautājumu.
Vispārējā gadījumā persona tiek uzska
tīta par nodokļu rezidentu tajā valstī,
kurā saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem
aktiem šī persona ir pakļauta aplikšanai
ar ienākuma nodokļiem, pamatojoties
uz tās pastāvīgo dzīvesvietu / piederību
valstij (kritērijs fiziskai personai) vai rezi
denci / vadības atrašanās valsti / dibinā
šanas valsti / reģistrācijas valsti (kritērijs
juridiskai personai). Tajā pašā laikā vairāki
kritēriji var radīt pamatu atzīt fizisku vai
juridisku personu par nodokļu rezidentu
vairākās valstīs (dubultā rezidence) pat
tad, ja šī persona mēģina izvairīties
no nodokļu piederības kādā konkrētā
jurisdikcijā.

Jaunam standartam gatavi
ABLV Bank šobrīd rūpīgi izstrādā savu
iekšējo algoritmu darbam jaunajā režīmā.
Mēs jau atrodamies reālā informāci
jas ieguves un apstrādes procesā un
lūdzam klientus aizpildīt atbilstošas
deklarācijas par nodokļu rezidenci.
Sākot ar 2016. gadu visiem jaunajiem
klientiem, kuri iesniegs bankā dokumen
tus biznesa attiecību veidošanai, būs

Galvenais standarta mērķis ir novērst
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,
izmantojot ārvalstu banku kontus.

jāsniedz informācija par savu rezidenci
un katra beneficiāra rezidenci. No mūsu
esošajiem klientiem, kuri atvēra kontus
līdz 2015. gada beigām, iepriekš minētos
apstiprinājumus mēs saņemsim pakā
peniski un tikai tad, ja bankas rīcībā jau
esošā informācija būs nepietiekama.
Pamatojoties uz klientu mūsu rīcībā
nodoto informāciju un ziņām, mēs katru
gadu veidosim atskaites Latvijas Valsts
ieņēmumu dienestam par to valstu
rezidentiem, kuras ir pievienojušās
OECD CRS. Savukārt Valsts ieņēmumu
dienests nodos informāciju atbilstošo
OECD CRS dalībvalstu kompetentajām
nodokļu administrācijām, nevērtējot un
nepārbaudot banku sniegtos datus.
Pirmo automātisko informācijas apmaiņu
Latvija veiks 2017. gada septembrī ar
55 valstīm. Attiecīgi banka informāciju
par finanšu kontiem pirmo reizi iesniegs
Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam
2017. gada vidū, un šie dati būs par
2016. gadu. Tiks iesniegti šādi dati: ziņas
par atlikumiem finanšu kontos, ziņas par
kontā ieskaitītajiem ienākumiem, bet
gadījumā, ja konta turētājs ir pasīva nefi
nanšu organizācija — arī ziņas par bene
ficiāru. Informācija par beneficiāru netiek
sniegta, ja uzņēmums ir aktīva organi
zācija (vairāk nekā puse no ienākumiem

nav pasīvi, t.i., organizācija saņem peļņu
nevis no dividendēm, vērtspapīriem utt.,
bet, piemēram, no tirdzniecības).
Savukārt Latvijas finanšu iestāžu klien
tus, kas ir iekšzemes nodokļu maksātāji,
informācijas apmaiņa neskars. Tomēr
jāatzīmē, ka citu valstu nodokļu adminis
trācijas tāpat sniegs Latvijas Valsts ieņē
mumu dienestam līdzīgu informāciju par
Latvijas rezidentiem, kas tur vai kontrolē
finanšu kontus iesaistīto valstu finanšu
iestādēs ārpus Latvijas.
Mēs vienmēr atceramies par to, ka
ikviens jaunievedums banku jomā skar
ne tikai pašu kredītiestādi, bet arī mūsu
klientus. Tieši tādēļ mēs skaidrojam un
savlaicīgi informējam savus klientus par
normatīvo aktu prasībām. Būtiski, ka
pirms to vai citu ziņu par fiziskām vai juri
diskām personām nodošanas nodokļu
iestādēm mēs informēsim klientus par
izsniegtās informācijas faktu un tās
apjomu.
Pēc pilnvērtīgas OECD CRS ieviešanas
jaunais standarts kļūs par nozīmīgu
instrumentu cīņā pret pārrobežu krāp
niecību nodokļu piemērošanas jomā
un izvairīšanos no nodokļiem, kā arī tas
paplašinās informācijas automātisko
apmaiņu līdz pasaules mērogam.

* Šajā rakstā sniegtajai informācijai par OECD CRS ir informatīvs raksturs, tā nesatur izsmeļošu prasību uzskaiti un nav uzskatāma par praktisku rekomendāciju vai konsultāciju nodokļu rezidences noteikšanai vai klientu klasifikācijai. Nodokļu rezidences
noteikšana un, ja pielietojama, klasifikācija ir atkarīga no individuāliem faktiem un apstākļiem. Raksts ir sagatavots, izmantojot
publiski pieejamo oficiālo informāciju, kas nav speciāli pārbaudīta.
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OECD CRS ieviešanas
hronoloģija
Tiek iesniegta pirmā atskaite
par finanšu kontiem atbilstoši
OECD CRS (aktīvi / ienākumi
no aktīviem un no to pārdošanas
/ atsavināšanas)

7
2 01
OECD padome
apstiprina OECD CRS

2016

jūlijs

oktobris
janvāris
janvāris

2015
Stājas spēkā labojumi Padomes Direktīvā
2011/16/ES par administratīvu sadarbību
nodokļu jomā, kas paredz automātisku
informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm
par finanšu kontiem saskaņā ar OECD CRS
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201 4

Jaunas due diligence
procedūras, kas, uzsākot
darījumu attiecības,
paredz noteikt klienta
/ klienta beneficiāra
nodokļu rezidenci, bet
gadījumā, ja klients ir
juridiska organizācija
(ar juridiskas personas
statusu vai bez tā), —
klienta klasifikāciju
atbilstoši OECD CRS

51 jurisdikcija pievienojas
starptautiskajam Daudzpusējam
kompetento iestāžu līgumam
par automātisko informācijas
apmaiņu par finanšu kontiem

Progresīvā pieeja
ienākumu deklarēšanai
ABLV Corporate
Services valdes
priekšsēdētājs un
Aktīvu struktu
rēšanas nodaļas
vadītāja pienā
kumu izpildītājs
Vladislavs Hveckovičs īsi dalījās savā
viedoklī par jaunā globālā standarta
OECD CRS ieviešanas priekšvēsturi
un iespējamajiem iemesliem.
Globālais standarts par automātisko
informācijas apmaiņu, OECD CRS, tika
pieņemts ļoti īsā laikā — tā apsprie
šana sākās tikai 2013. gada septembrī.
Tādējādi kopš šī starptautiskā standarta
apspriešanas sākuma līdz OECD CRS
spēkā stāšanās brīdim pagāja tikai
nedaudz vairāk par diviem gadiem.
Ņemot vērā to, ka šai laikā informācijas
apmaiņas standarts tika ne vien detali
zēti izstrādāts, bet arī jau stājās spēkā
lielākajā daļā pasaules ekonomiski attīs
tīto valstu, ātrums ir patiesi satriecošs.
Neraugoties uz to, ka vēlme būt infor
mētiem par savu nodokļu rezidentu
ārvalstu kontiem nodokļu iestādēm
bijusi vienmēr, izrāviens automātiskajā
apmaiņā iestājās pēc tam, kad ASV
ieviesa savu informācijas apmaiņas

standartu par amerikāņu nodokļu mak
sātāju kontiem — FACTA. Strādājot pie
“amerikāņu automātiskās informācijas
apmaiņas sistēmas”, ASV iemiesoja
dzīvē daudzas revolucionāras idejas,
kuru pamatā bija fakts, ka amerikāņiem
ir sveša pietāte pret eiropeisko “banku
noslēpuma” ideju.
Ņemot vērā to, ka pasaules ekonomika
vēl aizvien nav pārvarējusi mūsdienu
vēsturē visvairāk ieilgušo krīzi, lielākā
daļa ekonomiski attīstīto valstu valdību ir
saskārušās ar nopietnu budžeta deficītu,
kas šajās valstīs ir novedis pie virknes
sociālo problēmu un — neizbēgami —
pie nodokļu sloga paaugstināšanas
lielākajai daļai nodokļu maksātāju.
Kaut gan bankas konta atvēršana ārpus
savas valsts robežām lielākajā daļā
valstu tiek uzskatīta par pilnībā likumīgu
darbību, pēdējā laikā ES valstu iedzīvo
tāju vidū ir vērojama izteikti negatīva
attieksme pret ārvalstu kontiem un
ārzonu kompānijām. Lielākā daļa Eiropas
nodokļu maksātāju uzskata, ka lielās
starptautiskās kompānijas un turīgie
pilsoņi nemaksā savu “taisnīgo” nodokļa
daļu, bet izmanto dažādus dārgus
risinājumus, lai samazinātu efektīvo
nodokļu likmi.

Lielbritānijā, Francijā un Vācijā šis
viedoklis ātri rada atbalstu politiķu
aprindās. Šo valstu nodokļu iestādes
ir pārliecinātas, ka lielākajai daļai viņu
turīgo nodokļu maksātāju ir ievērojami
nedeklarēti uzkrājumi un ienākumi, par
kuriem netiek maksāti nodokļi. Iespēja
piekļūt šiem nedeklarētajiem uzkrā
jumiem, tā nodrošinot papildinājumu
budžetam, kļuvusi par Eiropas ideé fixe.
Valstīm, kuras nelolo tik lielas cerības
uz to, ka tiks uzietas kādas ārpus banku
kontiem esošas nedeklarētas iedzī
votāju bagātības, daudzos gadījumos
nebija izvēles. Ja automātiskās infor
mācijas apmaiņas sistēma nedarbotos
kaut vienā nelielā valstī, visa nedek
larēto līdzekļu plūsma savu tecējumu
pavērstu uz to. Tādējādi viens no
likumdevēju mērķiem bija panākt visu
pasaules valstu, kurās ir attīstīta banku
sistēma, vienotu dalību.
Pagaidām tādu valstu, kas nav izrādī
jušas vēlmi iesaistīties automātiskajā
informācijas apmaiņā, patiesi nav
daudz: tās ir lielākā daļa NVS valstu
(izņemot Krieviju), Vanuatu, Bahreina,
Panama, Nauru un ASV.
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Laiks pārcelt
biznesu uz
Rīgas jūrmalu!
Ir dzirdēts apgalvojums, ka Latvijas
finanšu eksporta nākotne ir atka
rīga no tā, vai valsts un bankas spēs
izveidot alternatīvu ofšoru jurisdikci
jām. Par to, kādas pārmaiņas notiek
un kurp tās ved, lūdzu pastāstīt ABLV
Bank izpilddirektora vietnieku Vadimu
Reinfeldu.
Kas mainās starptautiskajā tirdz
niecībā strādājošo klientu biznesa
organizācijā?
Starptautisko biznesu gaida nopietnas
pārmaiņas, kas jau ir sākušās. Ilgāku laiku
darba pamatprincipi bija vieni un tie paši
gadu no gada, it īpaši attiecībā uz tirdz
niecības biznesu. Taču tuvāko 2–3 gadu
laikā mēs redzēsim būtiskas pārmaiņas
starptautiskā biznesa kompāniju darba
organizācijā. Mēs bankā ar īpašu vērību
sekojam līdzi visām normatīvo aktu
izmaiņām, un nevaram piekrist plaši izpla
tītajam viedoklim, ka pārmaiņas attiecas
pirmām kārtām uz NVS valstīm. Galvenās
izmaiņu iniciētājas ir pasaules lielākās
ekonomikas, kas apvienojušās OECD.
Rietumvalstis pašlaik ievieš patiešām
revolucionāras izmaiņas, kas vispirms
ietekmēs lielo starptautisko biznesu.
Varat īsumā ieskicēt, kādas būs šīs
revolucionārās izmaiņas?
Pirmkārt, notiek cīņa par nodokļu
ieņēmumiem. Viss sākās ar amerikāņu
programmu FATCA, kuras ietvaros
notiek informācijas apmaiņa ar ASV. No
2016. gada ES tiek uzsākta automātiskā
informācijas apmaiņa, kas var ietekmēt
starptautisko banku biznesu, it īpaši
tādām bankām, kuru biznesa modelī
svarīgu vietu ieņem ārvalstu klientu
apkalpošana.
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OECD ir sagatavojusi arī programmu
cīņai pret nodokļu bāzes eroziju un peļ
ņas izvešanu — tā saukto BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting). Šīs program
mas ietvaros tika detalizēti aprakstītas
rekomendācijas OECD valstīm, kas
jāievieš, lai globāli cīnītos pret “kaitīgo”
nodokļu optimizāciju. Vienlaikus dau
dzas valstis ievieš no jauna vai padara
stingrāku ārvalstu kompāniju kontroli, lai
apliktu ar nodokļiem ārvalstu kompāniju
pasīvos ienākumus.
Kādēļ pēc salīdzinoši ilga klusuma
perioda starptautiskā biznesa organi
zācijas principi sāka mainīties?
Izmaiņu fundamentālie iemesli ir divi.
Pirmkārt, valstis joprojām turpina atve
seļoties no 2007. gada globālās krīzes.
Turpinās ilgstoša recesija, gandrīz visu
valstu budžeti cieš no deficīta. Uz šī
nelabvēlīgā ekonomiskā fona valdības
vairāk uzmanības ir sākušas veltīt liela
jiem uzņēmumiem ar mērķi piespiest
tos maksāt lielākus nodokļus.
Otrkārt, sava loma ir biznesa globalizā
cijai. Pat vidējais bizness šobrīd diezgan
viegli var izvēlēties, kurā valstī organi
zēt ražošanu, veikt pētījumus un kur
atradīsies noliktavas un loģistikas vadība.
Jaunās tehnoloģijas šādu uzdevumu
padara par triviālu. Piemēram, Amazon
noliktavas var atrasties Lielbritānijā,
pārvalde, patenti un interneta lapa —
Luksemburgā, programmu izstrādes
centrs — ASV. Jautājums — kurā valstī ir
jāapliek ar nodokļiem šīs starptautiskās
korporācijas peļņa? Kad nodokļu dienesti
sāka pētīt, kā ir uzbūvēts tādu starptau
tisko kompāniju bizness, viņi secināja, ka
starptautiskās kompānijas pilnīgi legāli

var optimizēt aplikšanu ar nodokļiem,
pārceļot vienu vai otru biznesa daļu uz
jurisdikcijām, kurās biznesam tiek pie
šķirti nodokļu atvieglojumi.
Lielbritānijā pašlaik politiskā līmenī
notiek diskusija par biznesa ētiku. Vai ir
ētiski, ka starptautiskais bizness pelna
šajā valstī, bet nemaksā peļņas nodokli,
turklāt pašai valstij nebūt ne vieglāka
jos laikos. Valdības uzskata, ka tas ir
netaisnīgi.
Ja jau lielākā daļa izmaiņu attiecas
uz lielajām valstīm, mazajām valstīm
var būt izdevīgi izveidot atvieglotu
nodokļu režīmus, tādējādi piesaistot
lielā biznesa nodokļus un uzturot
savu ekonomisko aktivitāti. Varbūt
NVS valstis šie jaunievedumi skars
mazākā mērā?
Tā nav. Ekonomikas globalizācijas būtība
ir tāda, ka jebkuras likumu iniciatīvas, lai
tās būtu efektīvas, arī ir jāievieš globāli.
Ja Rietumvalstis ieviesīs izmaiņas, bet
tās neskars attīstības valstis, ir liela var
būtība, ka bizness vienkārši pārcelsies
uz citurieni. Lai tā nenotiktu, lielās valstis
izdara savu spiedienu. Otrs globalizācijas
negatīvais rezultāts ir tāds, ka Rietumu
pasaules krīze tieši un tūlītēji ietekmē
arī NVS valstis. Piemēram, pasaules
patēriņa pieprasījuma samazināšanās
nekavējoties pazemina izejvielu cenas,
kas rada problēmas šajās valstīs.
Cik reāli ir uzņēmējam paša spē
kiem tikt skaidrībā ar visiem iepriekš
minētajiem jaunievedumiem un
izmaiņām?

Jāatzīst, tas nebūs vienkārši un, visti
camāk, būs nepieciešama profesionāla
palīdzība. Bet pamatprincips, ko slu
dina OECD, ir diezgan skaidrs. Bizness
nedrīkst atrasties virtuālajā mākonī.
Jābūt noteiktai pieraksta vietai. Tādas ir
šī laika tendences, un palikt ārpus trenda
diez vai izdosies.
Sanāk, ka biznesam ir jāmainās ārējo
faktoru spiediena dēļ?
Neraugoties uz to, ka nodokļu iniciatīvas
rada būtisku ietekmi uz starptautisko
biznesu, mūsu klientiem tas nav vienī
gais faktors. Būtisks iemesls ir arī tāds,
ka mūsu klientu biznesi ir izauguši un
stabilizējušies, un priekšplānā izvirzās
citi uzdevumi. Atsakoties no necaurspīdī
gām struktūrām, samazinās riski, vieglāk
nodrošināt juridisko aizstāvību, līdz ar to
ievērojami pieaug biznesa vērtība. Arī
finansējuma piesaiste kļūst vienkāršāka
un samazinās izmaksas.
Kā saprotu, bankai ir, ko piedāvāt
uzņēmējiem, kuri vēlas noenkuroties
drošā vietā?
Jā. Ir vairāki virzieni. Viens ir holdingkom
pāniju režīma izmantošana. Šo virzienu
ir jāturpina attīstīt, lai palielinātu piedā
vājuma konkurētspēju. Otrs virziens ir
Latvijā reģistrētas tirdzniecības kom
pānijas. Tās ir ļoti ērtas, lai organizētu
eksportu no NVS valstīm un uz tām.
Uzskatu, Latvijas banku klientiem
tādai biznesa organizācijai jākļūst par
standartrisinājumu. Savukārt bankām
paveras daudz lielākas iespējas sniegt
pakalpojumus uzņēmumiem ar vietējo
reģistrāciju. Pirmkārt, daudz efektīvāk
iespējams attīstīt finansēšanu.

Bizness nevar atrasties virtuālajā
mākonī, tam ir vajadzīga konkrēta
pieraksta vieta.
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Izdevumi biznesa procesu
nodrošināšanai Latvijā ir daudz
zemāki nekā Šveicē — lētākas ir
telpas, darbaspēks, pārlidojumi un
pārējais.
Kāpēc reģistrēties tieši Latvijā, nevis
kādā citā Eiropas valstī, piemēram,
Šveicē?
Iemeslu ir daudz. Ne tikai ģeogrāfiski
izdevīgais stāvoklis un kvalificēts dar
baspēks ar krievu valodas prasmēm.
Tie uzņēmēji, kas ir mēģinājuši atvērt
tirdzniecības namu Šveicē, uzreiz sajutīs
atšķirības. Latvijā izmaksas biznesa
procesu nodrošināšanai ir daudz mazā
kas: lētākas ir telpas, darbaspēks, B2B
pakalpojumi, pārlidojumi. Tajā pašā laikā
ir pieejami visi nepieciešamie resursi,
attīstīta infrastruktūra, ļoti labi interneta
un sakaru pakalpojumi — pat, salīdzinot
ar vecajām Eiropas valstīm. Un zemi
politiskie riski. Tieši zemo izmaksu un
attīstītās sakaru infrastruktūras dēļ uz
Latviju tiek pārvietoti daudzu lielu starp
tautisku uzņēmumu biznesa procesu
centri — dažādas “karstās” palīdzības
līnijas, pārdošana pa tālruni, izziņu un
dispečeru dienesti.
Latvijā arī iedzīvotāju ienā
kumu nodokļa likme ir viena no
zemākajām ES…
Jā. Jau šobrīd biznesa pārvaldības struk
tūru pārcelšana uz Latviju ir risinājums,
ko vērts izvērtēt vairāku iemeslu dēļ.
Tajā pašā laikā valsts līmenī nepiecie
šams sistemātiski un aktīvi piesaistīt

ārvalstu uzņēmējus, veicinot viņu
darbības pārcelšanu uz Latviju, tādējādi
sekmējot daudzpusīgu ekonomikas
izaugsmi. Skaidrs, ka tādas biznesa
struktūras izmantos dažādus kvalificētus
pakalpojumus — būs vajadzīgi grāmat
veži, juristi, attīstīsies biroju telpu seg
ments, IT. Turklāt, kad Latvijā veiksmīgi
būs sācis strādāt tirdzniecības nams vai
telepakalpojumu struktūras, viens otrs
uzņēmējs ar laiku pārcels uz šejieni arī
uzņēmuma loģistikas daļu un varbūt pat
ražošanu…
Un pēc tam pārcelsies paši?
Tas būtu tikai loģiski. Mēs jau redzam
tādu tendenci, ka uzņēmēji un salīdzi
noši nebūt ne bagāti radošo nozaru pār
stāvji izvēlas mainīt savu privāto nodokļu
rezidenci uz Latviju. Iemeslu pārcel
ties uz Rīgu ir vairāk nekā pietiekami.
Saprotama, kulturāla un droša vide,
pakalpojumu pieejamība, zemi politiskie
un nodokļu riski. Rīga pamazām kļūst par
intelektuālo centru. Vēsture atkārtojas —
ne tik senā pagātnē daudzi Krievijas
impērijas un Zviedrijas Karalistes inte
lektuāļi un uzņēmēji izvēlējās Rīgu un
Jūrmalu — pilsētas, kas ir drošas dzīvei
un piemērotas produktīvam jaunrades
procesam, — par savu miera ostu. Ja ne
citādi, tad vismaz uz laiku.
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Ne tas vienkāršākais gads
Par to, kāds
bija 2015. gads
pasaules eko
nomikas arēnā
un vai ir piepil
dījušās speci
ālistu prognozes,
stāsta ABLV Asset Management,
IPAS, vecākais finanšu tirgus analīti
ķis Leonīds Aļšanskis.
Aizvadītais 2015. gads bija diezgan
sarežģīts gan pasaules ekonomiskajai
sistēmai, gan pasaules finanšu tirgiem.
Pēc pasaules ekonomikas izaugsmes
tempu palielināšanās no 3% 2013. gadā
līdz 3,4% 2014. gadā cerības par pasau
les ekonomisko procesu paātrināšanās
turpinājumu bija lielas. 2014. gada
beigās Starptautiskais Valūtas Fonds
(SVF) prognozēja, ka pasaules ekono
mikas izaugsme 2015. gadā būs vismaz
par 3,8%. Šo augsto rādītāju, pēc SVF
analītiķu aplēsēm, vajadzēja nodrošināt
krietni ievērojamākai attīstības valstu
ekonomiku izaugsmei uz stabila ekono
miku izaugsmes fona attīstības valstīs.
Tomēr ekonomiskā situācija dzīvē
nebija tik labvēlīga un attīstības valstu
ekonomikas 2015. gadā uzrādīja krietni
vājāku izaugsmi nekā 2014. gadā. Ķīnas
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IKP 2015. gada pieaugums bija tikai
6,9%, bet vēl 2014. gadā tas bija 7,3%.
Tādējādi Ķīnas izaugsme pirmo reizi
kopš 1990. gada nolaidās zem 7%.
Krievijā pat tika fiksēts IKP kritums par
3,7% pēc 0,6% izaugsmes 2014. gadā,
bet BRICS ekonomikas pieauga par
4,5% pēc 5,2% pieauguma 2014. gadā.
Attīstības ekonomiku ieguldījumu
pasaules IKP (kas tiek izteikts dolāros)
samazināja arī vairāku vadošo attīstības
valstu būtiska valūtu devalvācija.

banku — ECB un FRS — darbībām.
ECB martā (pēc paziņojuma janvārī)
beidzot uzsāka liela mēroga programmu
QE (Quantitative Easing — kvantitatīvā
mīkstināšana), lai stimulētu eirozonā
kreditēšanu un inflāciju. Amerikāņu
FRS, pretēji ECB, visu gadu gatavojās
kredītu un naudas politikas ierobežoša
nai. Tomēr refinansēšanās likme, kura
jau septiņus gadus atrodas rekordzemā
0–0,25% līmenī, tika palielināta tikai
2015. gada decembrī.

Tai pašā laikā divas lielākās attīstības
ekonomikas spēja uzrādīt 2015. gadā
diezgan labu IKP pieaugumu. ASV tas
bija tāds pats kā 2014. gadā — 2,4%,
bet eirozonā ekonomikas izaugsmes
tempi palielinājās līdz 1,5% no 0,9%
2014. gadā.

Gada pirmajā pusē ļoti “karsta” tēma
bija grieķu krīze, kura draudēja nopietni
destabilizēt situāciju visā eirozonā. Par
laimi, tā noslēdzās ar pieņemamas
vienošanās panākšanu. Būtisks noti
kums pasaules finanšu un ekonomiska
jai sistēmai bija 2015. gada nogalē SVF
pieņemtais lēmums iekļaut pasaules
rezerves valūtu grozā juaņu. Tā bija kā
atzinība Ķīnas ekonomikas panākumiem
pasaules ekonomisko procesu attīstībā.

Saskaņā ar SVF pēdējiem aprēķi
niem, pasaules ekonomika kopumā
2015. gadā pieauga tikai par 3,1%, bet
pēc Pasaules bankas aplēsēm — tikai
par 2,8%.
Cenu kustību pasaules finanšu tirgū bez
ekonomiskās situācijas būtiski ietek
mēja arī citas gada “karstākās” tēmas.
Tirgus dalībnieku uzmanība visvairāk
bija pievērsta divu vadošo centrālo

Savukārt negatīvas ziņas tirgiem
2015. gadā sniedza notikumi, kas bija
saistīti ar teroristiskiem uzbrukumiem
un bēgļu pieplūdumu Eiropā, ISIS
aktivitāšu palielināšanos Sīrijā un Irākā,
nesaskaņām starp Krieviju un Turciju par
notriekto lidmašīnu.

Cenu kustību pasaules finanšu
tirgū bez ekonomiskās situācijas
būtiski ietekmēja arī citas gada
“karstākās” tēmas.

Reaģējot uz visiem šiem procesiem
un uzkrāto iekšējo nelīdzsvarotību,
pasaules finanšu tirgus 2015. gadu
aizvadīja diezgan nervozi un svārstīgi,
būtiski cenu pieauguma viļņi mijās
ar kritumiem — galvenokārt ar preču
aktīvu cenu un attīstības valstu valūtu
kritumiem. Papildu sitienu 2015. gadā
saņēma naftas ieguves valstu finanšu
tirgi, jo turpinājās būtisks naftas cenu
kritums, kas nolaidās pat zemāk par
2008. gada krīzes minimumu.
Gada sākums gan nevēstīja par šādu
problēmu rašanos, un akciju tirgus
to iesāka ar pārliecinošu pieaugumu.
Turklāt vairākums vadošo fondu
indeksu, ieskaitot arī vispasaules,
pirmajā ceturksnī vairākkārt atjaunoja
savus vēsturiskos maksimumus. Tomēr
jau aprīlī un maijā tirgū izveidojās cenu
krituma korekcijas vilnis, kurš īpaši
pastiprinājās augustā un septembrī, kas
atsvieda vadošos indeksus par 10–30%
no maksimumiem. Lielu troksni un
satraukumu pasaules tirgū izraisīja
straujš Ķīnas akciju cenu kritums, kur
indeksi jūnija–augusta laikā zaudēja
gandrīz 50% no sava svara. Tā rezultātā
pasaules akciju indekss MSCI WD gadu
noslēdza ar kritumu par 2,7%. Kopš
2009. gada ievērojami augušais akciju
tirgus jau otro reizi (kopš 2011. gada)
noslēdz gadu ar samazinājumu. Daudz
lielāku kritumu 2015. gadā uzrādīja
attīstības tirgus indekss MSCI EM,
kurš kritās par 17% — galvenokārt dēļ

attīstības valūtu būtiskā krituma attie
cībā pret dolāru.
Diezgan sarežģīts un svārstīgs gads bija
arī pasaules obligāciju tirgum. Spēcīgs
eirozonas valstu valsts obligāciju cenu
pieaugums gada sākumā (laikā, kad ECB
paziņoja par programmu QE) noveda pie
tā, ka aprīļa vidū visas Vācijas obligāci
jas, līdz pat deviņgadīgajām, sāka uzrādīt
negatīvu ienesīgumu! Bet pēc tam
sekoja šo obligāciju daudz spēcīgāks
cenu kritums un ienesīguma pieaugums
(desmitgadīgajām tas izauga no 0% līdz
1%!). Šāda deformācija un svārstīgums
tirgū, kurš tiek uzskatīts par eiro inves
tīciju safe haven, būtiski sarežģīja pat
pašu konservatīvāko investīciju portfeļu
pārvaldīšanu.
Ārkārtīgi smags 2015. gads bija preču
tirgiem, it īpaši dārgmetālu un naftas tir
giem, kur cenas kritās par 11% zeltam,
par 29% pallādijam un par 35% naftai.
Salīdzināmu kritumu pret dolāru uzrādīja
arī vairākums attīstīto un attīstības val
stu valūtu — par 10% samazinājās eiro
un jena, par 20% rublis, bet Brazīlijas
reāls krita par 33%.
Viss minētais aizvadītajā gadā būtiski
sarežģīja investīciju darbu finanšu tirgos.
Tomēr profesionālākie investori spēja pār
varēt šīs grūtības un uzrādīt 2015. gadā
labus rezultātus. Tas pilnā mērā attiecas
arī uz speciālistiem, kuri pārvalda mūsu
bankas ieguldījumu portfeli.
29

Pakalpojumu eksporta kāpumu
2015. gada pirmajā pusē veicināja
Latvijas prezidentūra Eiropas
Savienības Padomē.

Latvijas ekonomika:
kurss uz izaugsmi
Par 2015. gada
Latvijas ekono
mikas sasniegu
miem, par noti
kumiem eksporta
nozarē, kā arī par
naudas vērtības
samazināšanos stāsta ABLV Bank
finanšu direktors Māris Kannenieks.
Neraugoties uz saspringto ģeopolitisko
situāciju reģionā, 2015. gadā Latvijas
ekonomika turpināja augt. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, Latvijas iekšzemes
kopprodukts (IKP) pieauga par 2,7% —
tā bija straujāka izaugsme, nekā iepriekš
tika prognozēts.
Kritumu preču eksportā uz Krieviju
kompensēja eksporta pieaugums uz
vairākām Eiropas Savienības (ES) val
stīm, Āziju un ASV. Turklāt pakalpojumu
eksporta kāpumu 2015. gada pirmajā
pusē veicināja Latvijas prezidentūra ES
Padomē.
Turpinoties ekonomikas izaugsmei,
uzlabojās arī situācija darba tirgū.
Nozīmīgākais darbavietu pieaugums bija
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pakalpojumu sektorā — komerciālajos
un sociālajos pakalpojumos, veselības
jomā, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumos. Savukārt lielākais darba
vietu skaita samazinājums bija apstrā
des rūpniecībā — pārtikas ražošanā,
īpaši zivju apstrādē, vieglajā rūpniecībā,
būvniecībā un valsts pārvaldē. Pieaugot
nodarbinātībai, saruka bezdarbs — gada
beigās bezdarba līmenis bija 9,9%, kas
ir par 0,9 procentpunktiem mazāk nekā
pirms gada.
Inflācija saglabājās zema un turpināja
sarukt — 12 mēnešu vidējā inflācija
sasniedza 0,2%. Iekšzemes faktorus,
tādus kā nodokļu un elektroenerģijas
tarifu kāpums, lielā mērā kompensēja
ārējie faktori — naftas un lauksaimniecī
bas preču cenu kritums.
Saskaņā ar Bloomberg datiem, izejvielu
preču cenas pasaules biržās 2015. gadā
ir kritušās vidēji par 25%, Bloomberg
Commodities indeksam noslīdot līdz
zemākajam līmenim kopš 1999. gada.
Ekonomikas izaugsmes tempa paāt
rināšanās, kā arī pēdējos mēnešos

vērojamais stabilais mazumtirdzniecības
apgrozījuma kāpums ļauj prognozēt, ka
2016. gadā ekonomikas izaugsme varētu
būt vēl straujāka un sasniegt 3,2%.

ECB monetārā politika, likviditāte
un naudas tirgi
Jau pagājuši divi gadi, kopš Latvija
ir pilnvērtīga eirozonas dalībvalsts.
2015. gada sākumā Eiropas Centrālās
bankas (ECB) padome pieņēma lēmumu
par stimulējošās politikas paplašināšanu,
kuras ietvaros tika ieviesta jauna valsts
sektora vērtspapīru pirkšanas pro
gramma, kura savukārt būtiski samazi
nāja eirozonas, tostarp Latvijas, vērtspa
pīru un naudas tirgus procentu likmes.
Eirozonas naudas tirgus procentu likmes
2015. gadā turpināja sarukt, sasniedzot
jaunu vēsturisko minimumu. Jau kopš
pagājušā gada aprīļa 3 mēnešu Euribor ir
negatīvs.
2015. gadā ECB turpināja rīkot
2014. gadā uzsākto izsoļu programmu
TLTRO — ilgāka termiņa refinansēšanas
mērķoperāciju izsoles. Programmas
TLTRO principi balstās uz nosacījumu, ka
par jaunu kredītu izsniegšanu kredītie
stādēm ir iespējas vairāk aizņemties no
Eirosistēmas centrālajām bankām lētus
ilgtermiņa naudas resursus nākamo
kredītu izsniegšanai. Eirosistēma no
2014. gada septembra līdz 2016. gada
jūnijam ik ceturksni eirozonas kredītie
stādēm organizē operācijas (kopumā būs

astoņas TLTRO izsoles), kurās piedāvā
aizņemties eiro resursus pret atbilstošu
aktīvu nodrošinājumu, par to maksājot
tikai galveno refinansēšanas operāciju
procentu likmi, kas pašlaik ir 0,05%
(sākot ar 2015. gada martu, Eirosistēma
nepiemēro 10 bāzes punktu uzcenojumu
virs galveno refinansēšanas operāciju
procentu likmes). Pirmo piecu TLTRO
ietvaros Eirosistēma izsniedza eirozonas
kredītiestādēm 399,4 miljardus eiro,
to skaitā Latvijas kredītiestādēm tika
izsniegti 220,5 miljoni eiro.

Latvijas valsts vērtspapīru
likmes — rekordzemā līmenī
Stimulējošā ECB politika ļāva Latvijai
emitēt valsts vērtspapīrus gan iekšējā,
gan ārējā tirgū ar vēsturiski zemāka
jām likmēm. Papildus tam 2015. gada
15. aprīlī Latvija pievienojās nelielai
prestižo valstu grupai, kuras emitēja
valsts parādzīmes ar negatīvu likmi. Arī
starptautiskajos finanšu tirgos Latvija
emitēja obligācijas ar vēsturiski zemāka
jām likmēm.

kredītriska uzcenojumu. Tādējādi šo
darījumu rezultātā tika samazināti valsts
parāda apkalpošanas izdevumi vidējā
termiņā.

Latvija 2015. gada pirmajā
pusgadā aizvadīja savu pirmo
ES prezidentūru vēsturē
Katra ES dalībvalsts rotācijas kārtībā uz
sešiem mēnešiem kļūst par prezidē
jošo valsti, kas vada ES Padomes darba
norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES
dalībvalstij, neatkarīgi no tās lieluma
vai iestāšanās laika savienībā, veidot
ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes
darbu. Šis prezidentūras laiks mūsu val
stij bija īpašs — ne tikai lielās atbildības
dēļ, bet arī tādēļ, ka tā bija mūsu pirmā
pieredze visas Eiropas līmeņa lēmumu
pieņemšanā. Var daudz un detalizēti
apspriest to, cik veiksmīgs bija mūsu
prezidentūras rezultāts, bet viens ir
nenoliedzams — valstij tā bija lieliska
starptautiskā pieredze gan politiskajā,
gan sociālajā un ekonomiskajā ziņā.

2015. gada 8. decembrī Latvijas Valsts
kase, izmantojot unikālo situāciju
finanšu tirgos, valsts parāda vadības
ietvaros veica ASV dolāros uzņemto
parāda saistību daļēju pārfinansēšanu
ar atbilstoša termiņa eiro obligācijām.
Izdevīgo situāciju ASV dolāru obligāciju
atpirkšanai noteica finanšu tirgos pastā
vošās būtiskās atšķirības starp Latvijas
ASV dolāru obligāciju un eiro obligāciju
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Izaugsmes perspektīvas,
ja tās meklē, atrodas
vienmēr
Neraugoties uz to, ka 2015. gads
nav bijis tas vienkāršākais ne
Latvijas, ne Krievijas ekonomikai,
ABLV Bank ir spējusi rast izaug
smes iespējas un 2016. gadā plāno
par 200 miljoniem eiro palielināt
izsniegto kredītu apjomu. Par
jaunajiem produktiem un to, kāpēc
klientiem ir interesanti strādāt tieši
ar banku no Latvijas, stāsta ABLV
Bank Finansēšanas pārvaldes vadī
tājs Oļegs Sirotins.

Ar ko saistīts šis optimisms? Krievijas
ekonomikas lejupslīdes pazīmes taču
parādījās jau 2013. gadā — pirms
sankciju ieviešanas.
Jautājums, cik liela ir šī lejupslīde.
2013. gadā daudzi no mūsu klientiem
loloja plānus attīstīt un paplašināt savu
biznesu. Sankcijām bija nozīmīga loma:
pietiek paskatīties, kā Maskavā cits pēc
cita izzūd franču un itāļu restorāni un to
vietu ieņem, labākajā gadījumā, pašmāju
picērijas.

Kāds bija 2015. gads jūsu klientiem
no Krievijas?
Visai sarežģīts. Ar šiem klientiem
mēs strādājam komerciālā nekustamā
īpašuma jomā. Līdz ar rubļa kursa un
minēto īpašumu cenas pazeminā
šanos ienākumi no tiem ir sarukuši
divkārt.

Vai ir vērojama tendence, ka klienti no
Krievijas tirgus aiziet uz Eiropu?
Tie klienti, ar kuriem nācies saskarties
man, nekur no Krievijas aiziet negrasās.
Viņi domā, ka tas, kas notiek pašlaik, ir
pārejoša tirgus “nosēšanās”. Cita lieta —
risku diversificēšana, iegādājoties vai
aizsākot kādu biznesu Latvijā vai citā ES
valstī. Bet pilnībā aiziet no Krievijas tirgus
mūsu klienti nedomā. Viņi apņēmušies
pārlaist šo grūto laiku, kam agrāk vai
vēlāk ir jābeidzas.

Tam loģiski būtu bijis jāno
ved pie plašas krīzes
kredītmaksājumu jomā...
Taču tā nenotika. Kaut gan visi mūsu
“drošības spilveni”, kas ielikti kredītpro
jektos — mērena finansēšanas propor
cija, ilgāks maksājumu grafiks utt. —,
ņemot vērā to, cik nopietnas pārmaiņas
piedzīvo ekonomika, protams, tiek
caursisti. Taču mēs jau no paša sākuma
bijām ļoti rūpīgi izvēlējušies klientus.
Viņiem komerciālais nekustamais īpa
šums nav vienīgais darbības veids vai,
kā tas nereti mēdz būt, pamatdarbības
veids. Līdz ar to tagad viņiem ir iespēja
dotēt šos projektus ne tikai no saviem
uzkrājumiem, bet arī no citiem uzņē
mējdarbības veidiem — tirdzniecības un
ražošanas. Cerēsim, ka līdz 2016. gada
beigām situācija mainīsies.

Drīzāk agrāk vai tomēr nedaudz vēlāk?
Daudzi 2016. gadam vēl neko labu
neprognozē — ja vien necenšas atstāt
iespaidu ar runām par iespējamu ekono
mikas izaugsmi. Bet krieviem ir paruna
“Kam karš — kam miesīga māte”.
Krīze — tā ir iespēja iesaistīties tirgus
pārdalīšanā, būtiski palielinot tajā savu
daļu.
Vai Krievijas uzņēmēju vietā uz Latviju
ir atnākuši citi investori?
Mēs strādājam ar vācu un itāliešu
investoriem. Taču es neteiktu, ka viņi pēc
skaitliskās attiecības ir ieņēmuši Krievijas
investoru vietu.
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Krīze — tā ir iespēja iesaistīties
tirgus pārdalīšanā, būtiski
palielinot tajā savu daļu.

Kas viņus interesē?
Labas kvalitātes komerciālais nekus
tamais īpašums. Īpaši vietās, kur
koncentrējušās ārvalstu kompāniju
pārstāvniecības. Starp citu, mēs
nopietni strādājam arī ar investoriem
no Lietuvas un Igaunijas, kuri pie
mums attīsta visnotaļ vērā ņemamus
projektus.
Kā jūs domājat, kāpēc lietuviešu
panākumus mūsu tirgū nepavada
pēc mēroga līdzīga Latvijas uzņē
mēju ekspansija Lietuvas tirgū?
Man šķiet, ka lietuvieši bieži rīkojas
ne vien aktīvāk, bet arī saliedētāk. Viņi
atbalsta cits citu, un tas ļoti palielina
tā vai cita uzņēmuma izredzes uz
veiksmi ārpus savas valsts robežām.
Piemēram, atverot tirdzniecības tīklu,
lietuvieši tajā vienmēr iepludina preces
no Lietuvas.
Kā vienu no vislielākajām priekšro
cībām sadarbībā ar Latvijas bankām
Krievijas iedzīvotāji allaž minējuši
konfidencialitāti. Vai pēc tam, kad
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(FKTK) Latvijas banku auditu uzticē
jusi ASV uzņēmumiem, šī priekšro
cība zūd?
Nepiedalīties kopējā globalizācijas
procesā — tostarp finanšu kontroles
globalizācijā — mūsdienās nav iespē
jams. Taču svarīgi, ka šis process
mums neatņem nekādas priekšrocības
salīdzinājumā ar mūsu konkurentiem
no citām valstīm, bet rada mums
līdzvērtīgus nosacījumus. Arī Šveicē
taču jau sen vairs nepastāv izslavētais
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banku noslēpums, ar kuru šī valsts
mums asociējās vēl pirms gadiem
piecpadsmit. Realitātē mēs tagad
Latvijā varam saviem klientiem piedā
vāt absolūti visu to pašu, ko piedāvā
baņķieri Šveicē.
Ukraina, Baltkrievija, Kazahstāna —
vai jūs 2016. gadā plānojat palielināt
savu klātbūtni šajos tirgos?
2015. gadā mēs pieņēmām lēmumu
pēc zināma “taimauta” atjaunot
baltkrievu biznesa finansēšanu. Cita
lieta, ka pašlaik Baltkrievijas klienti,
tāpat kā Krievijas klienti, nesteidzas
uzņemties valūtas kredītu saistības.
Ideālā gadījumā šāds kredīts ir labs
uzņēmējiem, kuriem ir ienākumi šajā
valūtā. Baltkrievijā tā nav izplatīta parā
dība. Un, mainoties Baltkrievijas rubļa
kursam, tur vienkārši var atkārtoties
pašreizējās Krievijas krīzes stāsts.
Ukraina mums pagaidām ir slēgts
temats, kaut gan, ja situācija nepa
sliktināsies, mēs kādā posmā varēsim
piedāvāt mūsu klientiem tirdzniecības
finansēšanu.
2015. gadā par jūsu bankas
jaunajiem produktiem kļuva
tirdzniecības un kravas kuģu
finansēšana. Cik tie izrādījušies
pieprasīti no klientu puses?
Pat vairāk, nekā bijām gaidījuši. Mēs
nelolojām nereālus plānus piesaistīt
šiem produktiem pusi kredītportfeļa, bet
šodien mums ir nopietni un interesanti
projekti gan tirdzniecības finansēšanas,
gan jūras kravu pārvadājumu jomā.

Turklāt klienti, kas tos uzsākuši, mūsu
bankai bijuši arī iepriekš. Viss, ko
mums vajadzēja izdarīt, bija piedāvāt
viņiem šos instrumentus, un viņi ar
prieku tos izmantoja. Turklāt apstākļos,
kad kravas kuģu finansēšanas jomā
mēs esam būtiski paaugstinājuši prasī
bas aizņēmējam — gan kuģu vecuma,
gan kompānijas lieluma ziņā.
Vai mainās Latvijas uzņēmēju tra
dicionālie priekšstati par to, ka pēc
“garās naudas” vajag iet uz skandi
nāvu bankām?
Salīdzinot ar laiku vēl pirms pieciem
gadiem, tie ir būtiski mainījušies.
Taču ne tik ļoti, lai mēs varētu sacīt,
ka problēma ir izzudusi. Grūti pateikt,
ar ko tas ir saistīts. Iespējams, ar to,
ka skandināvu bankas klients — tas ir
klients, kas gatavs komunicēt bezper
soniski, uzņemties atbildību kādas
bezpersoniskas organizācijas priekšā.
Iespējams, viņš saskata kaut kādu
priekšrocību apstāklī, ka viņam neva
jadzēs nodurt acis, uz ielas sastopot
kādu no bankas īpašniekiem. Bet ir
klientu loks, kuru interesē cita veida
pieeja — un to viņi atrod pie mums.
Vai tad skandināvu bankās tik bieži
mainās menedžeri?
Pašlaik tas varbūt nav tik aktuāli, bet

pirms 2008.–2009. gada tektoniskā
nogruvuma skandināvi bija pievilcīgi ar
lētumu. Bet, kad sākās problēmas —
un tās krīzes laikā bija visiem —,
klients palika viens pret šo bezperso
nisko organizāciju, kas pārrunas par
parāda restrukturizāciju ar viņu arī risi
nāja kā ar vienu no saviem daudzajiem
bezpersoniskajiem klientiem. Viņš,
iespējams, domāja, ka viņam taču ir
vārds, reputācija, kredītvēsture, iespēja
pie kaut kā apelēt. Taču attiecībā uz
skandināviem tas nostrādāja nebūt ne
vienmēr — precīzāk sakot, nenostrā
dāja gandrīz nekad. Pienāca rīkojums
“no augšas”, un visi skrēja citā virzienā.
Un nereti tie paši cilvēki, ar kuriem
klients vēl nesen risināja patīkamas
sarunas, tagad viņam sagādā milzum
daudz nepatikšanu.
Pie mums cilvēks vienmēr var atnākt
un dalīties savās pārdomās, saņemt
padomu. Iekams uzsākt kopēju
projektu, mēs vienmēr rūpīgi izpētām
klientu. Dažus tas iedzen apjukumā.
Toties pēc tam mēs uz ikvienu izmaiņu
projektā reaģējam acumirklī.
Bet, ņemot vērā mūsu bankas izmērus,
tagad mēs tieši lielajiem uzņēmējiem
spējam piedāvāt pievilcīgākus nosacīju
mus nekā skandināvi.

Realitātē mēs tagad Latvijā varam
saviem klientiem piedāvāt absolūti visu
to pašu, ko piedāvā baņķieri Šveicē.
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Patlaban mūsu bankas izmēri un
resursi ļauj finansēt būtībā jebkāda
mēroga projektus Latvijā.

2014. gadam jūs paredzējāt
kredītbudžetu 200 miljonu eiro
apmērā, 2015. gadam — 120 miljonu
apmērā. Kāds skaitlis paredzēts
2016. gada plānos?
Ja ņemam vērā visus virzienus,
ne mazāks par 200 miljoniem eiro.
Mēs uzskatām, ka šie plāni ir pilnībā
reālistiski, ņemot vērā tās izaugsmes
iespējas, kādas pašlaik ir mūsu rīcībā.
Ja runājam par tirdzniecības finansē
šanu, tie ir 50 miljoni eiro — un būtībā
tiks izsniegti tikai 5–10 klientiem. Kuģu
projektiem standarta summa svārstās
ap 5 miljoniem.
Mēs, tāpat kā iepriekš, esam gatavi
strādāt ar komerciālo nekustamo
īpašumu, bet Krievijā pieprasījums pēc
kredītiem valūtā ir jūtami samazinājies,
jo šajā valstī patlaban tikai ļoti nedau
dziem ir stabili valūtas ienākumu avoti.
Ja runājam par Latviju, tirgus šeit ir
ārkārtīgi ierobežots. Nekādu grandiozu
plānu par milzu objektu būvniecību vai
pirkšanu, kuros mēs varētu iesaistīties,
pagaidām nav.

Bet kas pašlaik Latvijā interesē
investorus komerciālā nekustamā
īpašuma jomā?
Ir plāni par viesnīcu celtniecību; iesākts
projekts, kas saistās ar jaunu noliktavu
kompleksu būvniecību; tiek gatavoti arī
vairāki darījumi, kas paredz A kategorijas
biroju ēku iegādi 15–20 miljonu eiro vēr
tībā. Par plāniem palielināt tirdzniecības
platības gan neko neesmu dzirdējis.
Un kā ar ražošanas platībām?
To ir pietiekami. Līdz ar jauno tehnoloģiju
ieviešanu tām mūsdienās nepieciešams
krietni mazāk vietas — pilnībā pietiek ar
bijušajām rūpnīcām, kur jau ir ievilktas
visas komunikācijas, elektrība, gāze.
Nezinu, vai Latvijā vēl jebkad būs lielas
rūpnīcas, bet pašreizējai ražošanai, kuras
vērtība ir no viena līdz pieciem miljoniem
eiro, pietiek ar pusi no mūsu galvenā
biroja ēkas pirmā stāva platības. 5–10
cilvēki, viss robotizēts — vairāk vienkārši
nevajag.
Bet te, protams, viss ir atkarīgs no katra
klienta iespējām un vēlmēm. Patlaban
mūsu bankas izmēri un resursi ļauj
finansēt būtībā jebkāda mēroga projek
tus Latvijā. Tamdēļ es aicinu Latvijas un
ārvalstu klientus novērtēt piedāvājumu
finansēt savu uzņēmējdarbību tieši ABLV
Bank. Iespējams, tā būs vislabākā izvēle.

Wellton Hotel Riga Vecrīgā —
jau ceturtā viesnīca tīklā,
kas rekonstruēta, piesaistot
ABLV Bank finansējumu
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Sadarbība, ko
pārbaudījis laiks
Par ABLV Bank ilggadējo sadarbību ar
partneriem, par efektīvas sadarbības
pamatnosacījumiem un par to, cik sva
rīgs lietišķajās attiecībās ir cilvēciskais
faktors, sarunā ar ABLV Bank Produktu
attīstības pārvaldes vadītāju Sergeju
Mazuru stāsta ABLV Bank Klientu
attiecību attīstības nodaļas vadītājs
Staņislavs Zabrockis.
Uzsākot sarunu par bankas partne
riem, man vispirms gribētos saprast,
ko mēs ar to domājam.
Pirmkārt, tās ir juridiskās, konsultatīvās
kompānijas un advokātu biroji — aģentū
ras, kas sniedz juridiskās konsultācijas,
grāmatvedības uzskaites un audita pakal
pojumus. Īsi sakot, visi tie, kas uzņēmē
jiem palīdz veikt viņu biznesu. Protams,
mūsu partneru vidū ir gan lielas juridiskās
un konsultāciju kompānijas, gan arī privāti
konsultanti, kas arī aktīvi darbojas tirgū.
Ar vairākām kompānijām mūsu sadar
bība aizsākusies jau pirms daudziem
gadiem — sākumā tie bija bankas klienti,
kas mūsu pakalpojumus vēlāk sāka
ieteikt saviem klientiem un partneriem.
Tādējādi mēs ar laiku iemantojām lojālus
un ilggadējus partnerus. Šādas attiecības
neveidojas vienas dienas laikā — tās
prasa gadus.
Kā jums izdodas uzturēt lietišķas
attiecības ar tik lielu skaitu kompāniju,
kas pārstāv gan dažādas uzņēmēj
darbības jomas, gan arī ir izkliedētas
ģeogrāfiski, ja nodaļā bez jums strādā
vēl tikai trīs darbinieki?
Jā, mēs strādājam efektīvi! [Smejas.]
Ņemot vērā mūsu darbības plašo ģeogrā
fiju un to partneru skaitu, kuri ir teritoriāli
izkliedēti Latvijai tuvākajās un NVS valstīs,
mēs patiesi esam iemācījušies optimāli
tikt galā ar saviem pienākumiem.
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No kreisās: Sergejs Mazurs
un Staņislavs Zabrockis

Mūsu attiecības ar partneriem
balstās uz savstarpēju uzticēšanos,
kas pārbaudīta daudzu gadu gaitā un
dažkārt — gana sarežģītās situācijās.
Katrs no mums apkalpo vidēji 100 part
neru. Ticiet, tas ir ļoti daudz. Jo ar katru
no viņiem mums ir regulāri jātiekas, jāin
formē par jaunumiem. Tāpēc mēs reizi
gadā rīkojam plaša mēroga konferenci
mūsu partneriem, kurā viņus uzrunā
bankas vadība, tiek prezentēti aktuālie
jautājumi, izstāstīts par mūsu attīstības
plāniem un stratēģijām un katrā ziņā
uzklausīts arī dalībnieku viedoklis.
Tā jūs turat roku uz pulsa?
Jā, un ne tikai! Mēs pirmie dalāmies
aktuālajā informācijā ar mūsu audito
riju un esam atvērti dialogam. Jo, lai
saprastu, kas notiek tirgū, tas ir jāpār
zina un jāizjūt. Tādējādi mēs, varētu
sacīt, iegūstam informāciju “no noti
kumu vietas”.
Šādas tikšanās jau kļuvušas par labu
tradīciju — tās ne tikai palīdz apmainī
ties ar informāciju, bet arī satuvina cilvē
ciski. Mūsu partneri labprāt komunicē
ne tikai ar bankas pārstāvjiem, bet arī
savstarpēji. Neteikšu, ka viņi kļuvuši
par draugiem, bet par labiem paziņām
noteikti. Labvēlīga atmosfēra palīdz kā
darbā, tā dzīvē. Mēs taču tik daudz laika
pavadām darbā — un ir patīkami, ja tu
šajā saskarsmē jūties labi! 2016. gadā
notiks desmitā — tātad jubilejas — tik
šanās ar ABLV Bank partneriem. Šo
notikumu gaidām ne tikai mēs, gru
pas darbinieki, bet arī mūsu partneri.
Iztēlojieties: ļaudis no dažādām valstīm
jau desmit gadus brauc pie mums, lai
satiktos, dalītos pieredzē, apspriestu
visaktuālākās problēmas. Ja mēs
veiktu šajā laikposmā apspriesto tēmu
analīzi, domāju, varētu izveidot visnotaļ
uzskatāmu finanšu jomas evolūcijas
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ainu. Pirms desmit gadiem bija aktuāli
jautājumi par investīcijām, finansēšanu
un īstermiņa kredītiem, bet patlaban
uzmanības centrā ir gluži citi temati —
atbilstības, regulējuma, informācijas
automātiskās apmaiņas jautājumi.
Pasaule mainās, un mēs maināmies tai
līdzi!
Visam iepriekš sacītajam vēlos pie
bilst, ka mēs arī paši aktīvi piedalāmies
starptautiskās konferencēs, kas veltītas
biznesa pārvaldībai un īstenošanai,
aktīvu aizsardzībai un starptautiskajām
tiesībām. Tādējādi mēs ne tikai uzturam
savu profesionālo tēlu, bet arī populari
zējam Latviju kā valsti, kurā iespējams
efektīvi, atklāti un likumīgi īstenot
uzņēmējdarbību. Mēs darbojamies visās
frontēs...
Vai, netērējot lielus līdzekļus rek
lāmai, mēs īstenojam “partizānu
kampaņu”? Kāpēc partneri vēlas
sadarboties tieši ar mums — kas viņu
acīs ABLV Bank dara tik pievilcīgu?
Uzreiz vēlos norādīt, ka reklāma pati par
sevi spēj sniegt tikai īslaicīgu rezultātu,
bet mēs strādājam ilgtermiņa perspek
tīvai. Mēs nekad neesam dzinušies
pēc strauja klientu bāzes pieauguma —
mums vienmēr bijis svarīgi, kas ir mūsu
klienti. Tāpēc šaubos, ka vienkārša
reklāma būtu atvedusi pie mums kvalita
tīvus klientus.
Toties juristu, konsultantu, auditoru
rekomendācijām ir daudz lielāka nozīme
nekā viskošākajam reklāmbanerim.
Pieredzējušu un profesionālu cilvēku,
kuriem ir svarīgs viņu vārds un reputā
cija, ieteikumi ir zelta vērti!

Mūsu banka augstu vērtē ilgtermiņa
sadarbību ar uzticamiem un profesio
nāliem partneriem un ir gatava ieguldīt
laiku un līdzekļus šajās attiecībās.
Līdzās plašai informatīvajai pro
grammai, kuras ietvaros konferences
dalībniekus ik gadu uzrunā arī grupas
augstākā vadība, mēs gatavojam arī
interesantu izklaidējošo daļu. Mums
ir svarīgi ne tikai dalīties pieredzē,
iepazīstināt ar aktualitātēm, uzklausīt
klientu un partneru viedokli, bet arī
izbaudīt neformālu saskarsmi, jo daž
kārt sarunas bez kaklasaites ļauj labāk
izprast to, kas ir vissvarīgākais mūsu
partneriem. Te ir svarīgs arī cilvēciskais
faktors — iepazīstot konkrētus cilvē
kus, tev ir vieglāk uzticēties un uzsākt
ar viņiem sadarbību.
Un pats galvenais — mūsu reputācija,
mūsu zināšanas, mūsu attiecības
ar klientiem, ar kuriem kopā esam
apēduši ne vienu vien pudu sāls,
runā pārliecinošāk par vārdiem — viņi
ir mūsu vislabākā reklāma. Mūsu
attiecības ar partneriem balstās uz
savstarpēju uzticēšanos, kas ir pār
baudīta daudzu gadu gaitā un dažkārt
nebūt ne vienkāršās situācijās. Viņi
mūs rekomendē saviem klientiem,
jo daudzi mūs pazīst jau 20 gadus —
mēs esam kopā pārcietuši krīzes,
izejot no tām ar cieņu un nenodarot
pāri nevienam klientam. Atcerēsimies
kaut vai laiku, kad bankrotēja viens no
lielākajiem vērtspapīru turētājiem —
kompānija MF Global UK — un mūsu
banka uzņēmās visus klientu riskus,
kaut varēja uzvelt tos viņu pašu
pleciem, kā tolaik darīja daudzas citas
kredītiestādes.

Kas, jūsuprāt, galvenokārt nosaka
ilggadēju sadarbību ar partneriem?
Uzticēšanās un zināšanas! Pats galve
nais ir tas, ka mums uzticas... Labākais
partneru uzticības un viņu pārliecības
par mūsu profesionalitāti pierādījums ir
fakts, ka daudzi no viņiem ir mūsu ban
kas klienti — un līdz ar to zina, kā mēs
strādājam, tā sacīt, “no iekšpuses”. Tā
kā viņi ir mūsu klienti, viņiem ir vieglāk
izprast bankas darba iekšējo mehā
nismu — kā šeit viss iekārtots. Tāpat
kā citi bankas klienti, viņi komunicē ar
saviem privātbaņķieriem, izmanto mūsu
internetbanku un pārzina dokumentu
apstrādes nianses, kuras nevar zināt
cilvēks no malas.
Šīs zināšanas viņiem ar pārliecību ļauj
ieteikt mūs sadarbībai, jo viņi taču
pārzina iekšējos procesus paši no savas
pieredzes, nevis citu nostāstiem. Viņi
var potenciālajiem klientiem parādīt, kā
strādā mūsu internetbanka, izstāstīt, cik
ātri tiek īstenoti maksājumi, kā notiek
konvertācijas process, — viņi ir informēti
gan par darba nosacījumiem, gan visiem
jaunumiem.

Ikgadējā starptautiskā
konference ABLV
partneriem

Vai jūsu nākotnes uzdevumos ietilpst
arī partneru saraksta paplašināšana?
Kādus kritērijus jūs ņemat vērā to
meklējumos? Un vispār — kurš kuru
atrod: banka partnerus vai partneri
banku?
Pateicoties mūsu ilggadējai pieredzei
un reputācijai, mūs iesaka, un klienti pie
mums atnāk ar piedāvājumu sadar
boties. Tomēr mēs ļoti rūpīgi veicam
partneru izvēli. Mums ir nepieciešamas
rekomendācijas no pazīstamām kom
pānijām vai bankām. Un, pirms izdarām
savu izvēli, mēs ievācam visu nepiecie
šamo informāciju un veicam tās pār
baudi. Mūsu potenciālajiem partneriem
jābūt profesionāļiem savā jomā; viņiem
ir jābūt teicamai reputācijai un nopietnai
darba pieredzei. Agrāk mēs strādājām
savai reputācijai, bet tagad tā strādā
mums! [Smejas.]
Tātad kļūt par partneri nebūt nav
tik vienkārši?
Kļūt par ABLV partneri — tā ir sava veida
privilēģija. Taču, kad visi sākotnēji nepie
ciešamie soļi mūsu abpusējo attiecību
noformēšanā un informācijas pārbaudē ir
izieti un kad mēs esam pārliecinājušies,
ka mūsu potenciālajam partnerim piemīt
augsts atbildības līmenis, mēs esam
gatavi sadarbībai.

No kreisās: Igors Šlivko, Aleksejs Savko un
Mihails Ponomarenko — Korporatīvo un
privāto klientu pārvaldes vadošais sastāvs

Mans darbs
ir radošs
Kā jāizskatās īstam baņķierim?
Atbilde ir ļoti atkarīga no tā, kādās
attiecībās ar banku ir cilvēks, kas
šo jautājumu uzdod. Jo viena lieta
ir baņķieri filmās — vai nu pasaules
valdnieki, vai sausiņi, vai ļaundari un
afēristi —, bet pavisam kas cits —
baņķieri, ar kuriem mēs vēlētos
veidot attiecības: godīgi, uzticami,
laipni, tādi, kas spēj aizsargāt
klientu un viņa kapitālu. Ja uzlūko
jam darbu bankā no šī skatpunkta,
šķiet, ka ABLV Bank Korporatīvo
un privāto klientu apkalpošanas
pārvaldes vadītāja vietnieks Igors
Šlivko ir klasisks bankas darbi
nieks. Gara auguma, enerģisks, ar
ciešu rokasspiedienu un nevaino
jamu smaidu. Šķiet, ka tieši tādam
cilvēkam klienti labprāt uztic savas
naudas pārvaldīšanu.
Ja jūs nebūtu izvēlējies banku, par
ko jūs būtu kļuvis?
Par futbola treneri.
Kāpēc ne par futbolistu?
Uzskatīju, ka futbolists — tā nav profe
sija: futbolists tikai spēlē futbolu, bet
patiesībā visu vada treneris. Turklāt, lai
kļūtu par treneri, ir vajadzīga izglītība.
Un es ļoti vēlējos iegūt izglītību. Īsāk
sakot, man bija plāns.
Un kādēļ tas neīstenojās?
Kad es sāku domāt, par ko es vēlos
kļūt, vēl bija Padomju Savienība. Biju
desmit gadus profesionāli spēlējis
futbolu, pat guvis zināmus panākumus;
radīju savu superplānu — un mierīgi
devos armijā. Bet, kad atgriezos...
Te jau bija pavisam cita dzīve: visi ar
somām un čemodāniem braukāja
šurpu turpu, pelnīja naudu.
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Bija sākušies 90. gadi...
Jā. Es atgriezos no armijas tieši
1991. gadā. Aizgāju dienēt bruņotajos
spēkos no valsts, kurā vēl darbojās
“sociālie lifti” un karjera tika būvēta
skaidri un saprotami: viens pakāpiens,
tad otrs, trešais... Izglītība bija bez
maksas, bet pēc augstskolas, lai kāda
tā būtu bijusi, sistēma tev garantēja
darbavietu... Taču es atgriezos jau
pavisam citā valstī. Un mani tajā
neviens negaidīja.

Kā jūs tolaik iedomājāties darbu
bankā? Līdzīgi ikvienam ierindas
cilvēkam — kā kaut ko garlaicīgu?
Domāju, ka 80. gados ne Padomju
Savienībā, ne ārvalstīs darbs bankā
nebija sapņu darbs. Daudziem taču
joprojām liekas, ka baņķieri ir garlai
cīgi sausiņi un darbs bankā — viena
vienīga rutīna. Bet tagad, pārzinot
šo jomu no iekšpuses, es jums varu
sacīt, ka mūsdienu pasaulē reti kur
vēl vērojama tāda attīstības dinamika.

Tā palikāt bez futbola trenera
karjeras...
Būtībā, jā.

Grūti noticēt, ka cilvēks spēj
pateikt tik daudz sajūsmas pilnu
vārdu par banku jomu.
Man paveicās ar banku. Un ar laiku.
Tolaik, kad atnācu strādāt uz banku,
tika izveidota mūsu nodaļa, kas
nodarbojās ar klientu apkalpošanu.
Jūs pat nevarat iztēloties, cik vareni
bija justies kā celmlauzim! Jo, kas
tad te iesākumā bija? Mūsu nodaļa
nodarbojās galvenokārt ar to, ka
pieņēma zvanus no cilvēkiem, kuriem
nebija ne modema, ne interneta, ne,
vēl jo vairāk, internetbankas, un arī
datori tolaik bija ne jau visiem. Bet
cilvēkiem, bankas klientiem, jau bija
konti. Un, lūk, viņi mums zvanīja, lai
uzzinātu, kas ar šiem kontiem notiek:
naudas pārskaitījumi, atlikums,
transakcijas un tā tālāk. Bet mums
bija modema pieslēgums interne
tam, kaut kādas neticami sarežģītas
pieejas un paroles. Un tāds ļoti, ļoti
liels dators.

Bet tolaik jau nebija arī
civilizētu banku!
Par to man tolaik vēl nebija nekādu
domu! Un nekādu citu plānu arī
nebija. Tikai viena uzmācīga ideja: kaut
kas jādara, lai dzīvotu, lai nodrošinātu
savu eksistenci. Jo visas pierastās
konstrukcijas bruka acu priekšā:
Savienība bija sairusi, bija radušās jau
nas robežas un ne tikai tās vien — arī
jauna nauda! Visapkārt veidojās pilnīgi
cita realitāte.
Nobijāties?
Neticēsit, bet savākties un, tā sacīt,
noorientēties apvidū man palīdzēja
armijas pieredze. Atšķirībā no dau
dziem citiem es dienestu armijā nebūt
neuzskatu par zemē nomestu laiku.
No savas armijas dzīves nespēju
atcerēties neko šausmīgu, izņemot
to, ka sākumā bija skumji un ilgojos
pēc mājām. Armija ir iekārtota tā: ja tu
pieņem noteikumus, pēc kuriem viss
būvēts, ja tev ir stingrs mugurkauls,
dienests tikai noslīpēs tavas iemaņas,
padarīs tevi labāku. Tie, kas izgājuši šo
dzīves skolu, lieliski zina, kāda cena
ir vārdiem, darbiem un norunām. Un
vēl — viņiem nevajag skaidrot, kas ir
disciplīna.
Šķiet, ka ar to arī sākas darbs
bankā.
Tie ir vispārcilvēciski likumi.
Protams, tie ir spēkā arī bankā.
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Dinozauru laikmets. Bet pagājis
taču tikai nedaudz vairāk par
20 gadiem!
Iedomājieties tikai! Mūsu darbs
pirms 20 gadiem bija viena gigantiska
papīru aprite. Mēs rakstījām kodētus
apliecinājumus, ka, lūk, no klienta
ir pienācis tāds un tāds rīkojums.
Uzspiedām zīmodziņus. Tad nesām
šo papīru uz darījumu nodaļu, kur
skatījāmies, vai mēs šādu rīkojumu
varam izpildīt (vēl viens zīmodziņš),
tad — uz kontroles nodaļu (zīmo
dziņš) un, visbeidzot, uz maksājumu
nodaļu (zīmodziņš). Spējat iztēloties?!

Mums par labu runā mūsu vēsture,
reputācija, prasme pārvarēt grūtības,
tostarp pasaules finanšu krīzes,
neradot zaudējumus un nervozus
brīžus mūsu klientiem.

Dažkārt klienti atbrauca pie mums
uz banku. Arī tas bija vesels piedzī
vojums. Bankai tolaik mūsu tagadējā
ēkā piederēja tikai pirmais un otrais
stāvs. Atceros: milzīgs lifts, kura šahtu
ieskauj platas kāpnes, un kāpņu lauku
miņā sēž un smēķē mūsu darbinieki.
Bet citi darbinieki tikmēr skraida turpat
apkārt un kaut ko kliedz radiotelefo
nos (tolaik tas skaitījās supermoderni,
jo radiotelefoni bija tikko nomainījuši
stacionāros, bet mobilie vēl nebija
ienākuši mūsu dzīvē). Un caur šo smē
ķējošo un klaigājošo bankas darbinieku
ierindu pie mums nāk mūsu klienti.
Tagad tam vairs nespēju noticēt! Bet
bija jautri.
Tā jūsu acu priekšā īstenojās
tehnoloģiju revolūcija.
Un banku revolūcija arī! Piemēram,
atceros laiku, kad sāka strauji attīstīties
uzņēmējdarbība un tai bija vajadzīgi kre
dītlīdzekļi. Un jaunajām komercbankām
nācās no nulles izstrādāt aizdevumu
programmas. Tad es pirmoreiz uzzināju
par kredītlīnijām.
Kuras no pārmaiņām jums šķitušas
visiespaidīgākās?
Iespaidu atstājušas visas. Bet, ja
vēlaties kaut ko uzskatāmu, pietiek
vienkārši ieiet bankā. Es tikko stāstīju
par to, kā te bija 90. gadu sākumā.
Bet palūkojieties tagad! Liela, plaša,
gaiša telpa bez iezīmētām robežām,
bez sagudrotas nosacītības: lūk, šajā

letes pusē mums ir banka, bet otrā —
klients. Starp banku un klientu nav
nekāda Lielā Ķīnas mūra. It visur —
tikai caurspīdīgs stikls. Un tepat pirmajā
stāvā atrodas konferenču zāle, kurā
bieži pulcējas bankas valde. Tā atrodas
tieši iepretim kasei, līdz ar to cilvēki,
kas atnākuši uz banku, var redzēt
bankas vadību un akcionārus, kuri tepat
strādā — tostarp arī ar viņu naudu. Un
tas notiek nevis kādā slepenā istabā
aiz deviņām atslēgām, bet tepat, acu
priekšā. Tā, manuprāt, ir 21. gadsimta
otrās desmitgades bankas vislielākā
atšķirība no 20. gadsimta beigu bankas.
Vai jūsu uzdevumos ietilpst klientu
pārliecināšana, ka jūsu banka ir
vislabākā?
Mums par labu runā mūsu vēsture,
reputācija, prasme pārdzīvot grūtības,
tostarp pasaules finanšu krīzes, nera
dot zaudējumus un nervozus brīžus
mūsu klientiem. Tāpēc cildināt sevi
nemaz nav nepieciešams. Visas mūsu
kārtis ir galdā.
Bet jūsu darbs — tas ir darbs
ar klientiem, proti, ar dzīviem
cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka
tajā klātesošs komponents ir arī
emocijas. Kā tas izpaužas?
Ļoti daudz kas ir atkarīgs no pirmās
iepazīšanās intervijas, kuru mēs veicam,
kad pie mums atnāk cilvēks un saka, ka
vēlētos atvērt kontu mūsu bankā. Tas
droši vien ir pats sarežģītākais brīdis.
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Ziemas produktu relīzes
prezentācija privātbaņķieru
komandai

Jo mums, bankai, par cilvēku, kurš
teju, teju kļūs par mūsu klientu,
gribas uzzināt pēc iespējas vairāk —
savukārt viņam, kā ikvienam normā
lam cilvēkam, par sevi gribas stāstīt
pēc iespējas mazāk, un viņš vēlas,
lai viņam neuzdotu tik daudz jautā
jumu. Šāda situācija ir izaicinājums.
Un mūsu darbiniekam ir jāizrāda
īsta meistarība, kas jau balansē uz
mākslas robežas, lai pamanītos, no
vienas puses, izdarīt savu darbu un,
no otras, neaizkaitināt klientu. Mums
ir jāuzdod jautājumi. Protams, var jau
vienkārši patērzēt par gleznām. Bet
tad jūs kontu neatvērsiet.
Jautājumus nosaka mūsu izstrādātā
anketa, kas ir gana detalizēta. Tas
ir saistīts ar to, ka pasaulē bankām
izvirzītie nosacījumi kļūst aizvien
stingrāki. Cilvēki to nereti uztver kā
ielaušanos viņu personiskajās lietās.
Bet mēs visus šos jautājumus uzdo
dam vienīgi tādēļ, lai pārliecinātos,
ka cilvēkam, kas pie mums atnācis,
patiesi piemīt viss nepieciešamais:
savs bizness, ienākumi, reputācija.
Viss kārtībā! Atverot kontu jaunam
klientam, mūsu banka pasaules
banku sistēmai garantē: šis ir uzti
cams partneris.
Un kā ar principu “tava drauga
draugs — arī mans draugs”?
90. gados vēl bija iespējams atvērt
kontu pēc dokumentiem, kas tika
atsūtīti pa faksu. Bet šie laiki ir
pagājuši. Mēs jau labprāt ticētu
ļaudīm uz vārda, bet pasaules finanšu
drošība — īpaši pēc teroraktiem ASV
un citiem skumjiem notikumiem — ir
stipri mazinājusies. Uz vārda nevie
nam vairs netic. Tagad bankas īsteno
politiku “Pazīsti savu klientu”, un tas
tikai paplašina uzdodamo jautājumu
klāstu. Teorētiski jau šīs prasības
varētu ignorēt, apmainīties rokasspie
dieniem un atvērt kontu kādam
patīkamam cilvēkam ar neatvairāmu
smaidu. Un tā nopelnīt krietni vairāk.
Vai ne?
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Jā.
Bet patiesībā mēs tā nevaram rīko
ties. Jo šī peļņa pēc tam gan bankai,
gan klientam, gan — kas īpaši sva
rīgi — visiem citiem bankas klientiem
var sagādāt milzu problēmas. Tāpēc
mēs, no vienas puses, cenšamies
saviem klientiem nodrošināt maksi
mālu komforta līmeni, bet, no otras,
uzturam spēkā bankai nepieciešamo
un pietiekamo drošības līmeni, kas
garantē mūsu iekļaušanos globālajā
banku sistēmā. Šajā sistēmā mūsu
banka ir Eiropas Centrālās bankas
(ECB) pārraudzībā. Un gan uz mums,
gan mūsu lielajiem Eiropas kolēģiem
attiecas vieni un tie paši likumi.
Šiem likumiem grūti nepiekrist.
Bet katrs klients jau vēlas, lai
viņš bankai būtu tas īpašais un
vienīgais — lai viņu izceltu citu
vidū, zinātu pēc vārda, iedziļinātos
viņa problēmās... Man šķiet, ka
tagadējās transnacionālās bankas
to nevar atļauties. Vai domājat, ka
prasība pēc individuālas pieejas ir
vecmodīga kaprīze?
Ko jūs! Mēs tiecamies veidot ilgter
miņa attiecības, tāpēc katram klientam
veltām īpašas rūpes un uzmanību.
Katra labā īpaši strādā triju privātbaņ
ķieru grupa (nosacīts trijnieks). Šajā
grupā ietilpst tās vadītājs un divi viņa
palīgi. Patiesībā klients bankā var arī
nevienu citu nepazīt.

Neticami! Toties šie cilvēki droši
vien zina stāstus, kas būtu divu
trīs “Zelta globusu” vērti par
labāko scenāriju...
Protams! Tomēr mums nav ne laika,
ne morālu un profesionālu tiesību šos
stāstus pierakstīt — taču to pietiktu
vismaz filmām desmit. [Smejas.]
Uzreiz teikšu: nevaru padalīties ne ar
vienu! Bet, kas attiecas uz jūsu jautā
juma praktisko pusi, te arī ļoti palīdz
tieši tas, ka vienu ģimeni apkalpo viens
privātbaņķieru trijnieks.
Bet pakāpe, kādā baņķieri iedziļinās
klienta problēmās, acīmredzot
dažkārt ir tik liela, ka jums būtībā ir
jākļūst par labiem draugiem. Tā ir?
Mēs komunicējam visnotaļ intensīvi.
Klients, zvanot uz banku, jau skaidri
zina, ar ko viņš runās. Un privātbaņ
ķieru profesionālajos pienākumos
ietilpst prasība pazīt savu klientu tik
labi, cik vien iespējams. Mēs bieži
rīkojam slēgtus bankas pasākumus
klientiem. Tas palīdz veidot draudzīgas
attiecības. Un vēl mūsu privātbaņ
ķieri bieži — reizēm pat piecas sešas
reizes gadā — dodas pie klientiem.
Piemēram, lai atrisinātu jautājumus,
kurus nav iespējams atrisināt pa tele
fonu: daudzi pašlaik baidās no informā
cijas noplūdes.
Brīdis, kad tu ierodies uz tikšanos
ar klientu, attiecībām ir ļoti svarīgs.

Mēs spēlējam pēc tiem pašiem
noteikumiem kā visas Eiropas
bankas — mēs esam iekļauti
globālajā banku sistēmā.
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Privātbaņķiera profesionālais
pienākums ir pazīt savu klientu
tik labi, cik vien iespējams.

Pirmkārt, klientam ir patīkami, ka
cilvēks no bankas ir ieradies īpaši
pie viņa. Otrkārt, privātbaņķieris var
novērtēt situāciju uz vietas, redzēt,
ar ko klients nodarbojas, kāda ir viņa
ražotne vai cits bizness. Treškārt,
kopā pavadot laiku, izdodas labāk
koncentrēties uz jautājumiem un
atrast oriģinālus biznesa risinājumus.

Ar kādām domām jūs uzsākāt
2016. gadu?
Ar izpratni par to, ka gads nebūs viegls.
Ka nebūs nekādas vērienīgas biznesa
izaugsmes. Taču mēs ne to vien esam
pārvarējuši, un šis būs normāls darba
gads, kas godam jānodzīvo. Un mēs
to spējam. Un es to saku arī klientiem,
kad tie jautā.

Vai bankai nav žēl tērēties šādiem
komandējumiem? Tas taču sanāk
diezgan dārgs prieks.
Jā! Kaut gan, ja kāds man to būtu
teicis pirms gadiem divdesmit, es
tam nebūtu noticējis. Protams, mēdz
būt arī brīži, kad vajag koncentrē
ties vienīgi uz sausiem cipariem un
dokumentiem: pasaulē tendence
patlaban ir tāda, ka brīvības kļūst aiz
vien mazāk, katra darbība tiek strikti
reglamentēta, viss tiek iespiests
unificētos rāmjos... Bet, ja caur šo
adatas aci izdodas izlīst, tad jau var
iztaisnot plecus un baudīt radošumu.
Jā, jā, tieši tā! Kā izrādījies, man ir ļoti
radošs darbs.

Un viņi jautā?
Protams. Tagad jau ik dienas notiek
kādi pārsteigumi. Krievijā, piemēram,
katru dienu tiek slēgtas bankas, un šo
notikumu sekas netieši atbalsojas arī
Latvijā. Tiek pieņemti jauni nolikumi un
reglamenti, par kuriem vēl nav skaidrs,
kā tos piemērot. Nav saprotams, kā
mēs tagad spēsim darīt to, ko esam
pieraduši darīt, ja mums jāņem vērā
visi šie jaunie nosacījumi. Taču mēs
pamazām tiekam skaidrībā. Šai ziņā
gan par sevi, gan banku, kurā strādāju,
esmu pārliecināts. Un, kad pie manis
nāk cilvēki un jautā par nākotni, es
viņiem mierīgi atbildu: “Dzīvosim pēc
jaunajiem nosacījumiem. Un punkts.”
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Mūsu ieguldījumi
ļauj gulēt mierīgi
Pēc aktīvu apmēra ABLV Bank ir kļu
vusi par otru lielāko banku Latvijā —
bankai tie ir tuvu 5 miljardiem eiro.
Aktīvu pārvaldīšana, protams, ir liela
atbildība, norāda ABLV Bank finanšu
direktors Māris Kannenieks.
Kādu stratēģiju ievērojat aktīvu pār
valdīšanā, un vai tā ir bijusi pietiekami
efektīva?
Pirmkārt, tā ir atbildība pret klientiem
noguldītājiem, kuri mums ir uzticējuši
tādas summas un turklāt ar katru gadu
uztic arvien vairāk un vairāk, ko pie
rāda noguldījumu pieaugums. Mūsu
stratēģija, ko piekopjam šo līdzekļu
pārvaldīšanā, jau kopš pirmsākumiem ir
konservatīva. Mēs saprotam, ka mūsu
noguldītāji ir nerezidenti un nav piesieti
vienai bankai kādā konkrētā valstī. Šodien
šie klienti var būt Latvijā, rīt Šveicē, bet
parīt — Honkongā vai Singapūrā. Līdz ar
to mēs konkurējam ne tikai savā valstī un
Baltijā, bet arī globālā mērogā.
Jāpatur prātā, ka šie noguldījumi var
būt svārstīgi, un tas ir arī mūsu aktīvu
pārvaldīšanas stratēģijas pamatā. Var
atskatīties pagātnē un secināt, ka vienā
brīdī nedaudz kļūdījāmies, jo aizrāvā
mies ar hipotekāro kreditēšanu. Tas bija
2005.–2007. gads, kad pārāk lielu bankas
aktīvu daļu ieguldījām vienā aktīvā, kas
tomēr bija nelikvīds un ar ilgu termiņu.
Tomēr šobrīd jau vairākus gadus esam
saglabājuši tādu aktīvu struktūru, kur lie
lākais mūsu aktīvs ir vērtspapīru portfelis.
Šobrīd tas ir 53–54% apmērā no bankas
aktīviem. Atlikušais apjoms ir sadalīts
gandrīz vienādās daļās — kredītportfe
lis veido ap 20% no bankas kopējiem
aktīviem, bet pārējā daļa ir mūsu bankas
nauda starpbanku sadarbības partneru
(citu banku) kontos, kas ir pilnībā likvīdi
līdzekļi. Šobrīd pilnīgi noteikti varētu
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palielināt kredītportfeļa daļu un samazi
nāt jau pieminēto skaidrās naudas daļu.
Kreditēšanas jomā kopš krīzes gan esam
samērā konservatīvi, lai gan, neskatoties
uz to, ka citām bankām Latvijā kredīt
portfeļi turpina samazināties vai stāv uz
vietas, mēs pēdējo trīs gadu laikā esam
panākuši to, ka mūsu kredītportfelis aug.
Jau minējāt, ka vērtspapīru portfelis
kļuvis par ABLV Bank lielāko aktīvu.
Kā tas tā ir sanācis? Kāds šajā ziņā ir
jūsu skats uz nākotni?
Pirmkārt, to izdarīt ļāvusi mūsu pieredze
20 gadu garumā. Tā kā mūsu klientiem
ir atvērta arī pārējā pasaule, mums
vienmēr jārēķinās ar riskiem, tādēļ
mūsu vērtspapīru portfelis tiek uzturēts
ļoti likvīds. Var pat teikt, ka galvenais
ABLV Bank uzstādījums vienmēr ir bijis,
ka vērtspapīru portfelī nozīmīgākajai
sastāvdaļai jābūt gandrīz tikpat likvīdai kā
naudai kontā.
Otrs priekšnosacījums ir aktīvu kvalitā
tes paaugstināšana. Piemēram, šobrīd
pasaulē nav daudz banku ar augstiem
kredītreitingiem. Tie dažādu iemeslu dēļ
pēdējo gadu laikā ir samazināti. Līdz ar
to daudz drošāk naudu ir turēt kādas
valsts vērtspapīros, nevis, piemēram,
noguldīt kādā citā bankā. Šādu valsts
garantēto vērtspapīru reitings ir daudz
augstāks nekā kādai bankai, kurā mēs
varētu turēt līdzekļus un kurai labākajā
gadījumā ir BBB reitings. Tādējādi ar šādu
vērtspapīru palīdzību mēs varam panākt
augstāku savu aktīvu kvalitāti.
Treškārt, būtiski ir arī tas, ka ar vērtspapī
riem tomēr mēs varam kaut ko nedaudz
nopelnīt. Tas nav kā turēt naudu kontā vai
citu banku depozītos, kur arī negatīvas
likmes eiro valūtā kļuvušas par parastu
parādību.

Konkrēti mūsu bankai pozitīvi ir tas, ka
aptuveni 60% no klientu noguldījumiem
ir ASV dolāros, kuriem ir augstākas
procentu likmes. Tas ir mūsu pluss, jo līdz
ar šādu situāciju varam iegūt augstāku
ienesīgumu nekā gadījumā, ja mums
būtu tikai eiro resursi.
Jau pieminēju, ka mūsu vērtspapīru
portfeļa pārvaldīšanas stratēģija ir kon
servatīva. Mēs to būvējam tā, lai stresa
apstākļos portfelis būtu stabils, jo no tā
var būt atkarīga bankas peļņa un kapitāls.
Turklāt pie tik liela vērtspapīru portfeļa
nevaram atļauties, ka tā vērtība svārstās
pat par plus/mīnus 10%, jo tie būtu simti
miljonu. Tādējādi 99% no visa mūsu
vērtspapīru portfeļa ir ieguldīti obligācijās
un tikai nedaudz mazāk par 1% — akci
jās. Tas ir ne tāpēc, ka mums nepatiktu
akcijas kā aktīvs, bet gan tāpēc, ka
akcijas ir investīcija ar daudz svārstīgāku
vērtību nekā fiksēta ienesīguma vērtspa
pīri vai obligācijas.
Kādi termiņi?
Protams, no svārstību viedokļa būtisks ir
arī termiņš. Fiksēta ienesīguma obligāci
jām ar ilgu termiņu cenas pat pie nelie
lām likmju izmaiņām svārstās straujāk.
Līdz ar to vēl viens mūsu princips ir tāds,
ka vērtspapīru portfelim nedrīkst būt
ilgs termiņš. Mūsu vērtspapīru portfeļa
vidējais termiņš uz pagājušā gada beigām
bija 2,48 gadi. Tas arī nozīmē, kas esam
uzņēmušies mazu procentlikmju risku.
Tādējādi pat gadījumā, ja ASV sāktu strau
jāk celt likmes, mūsu zaudējums būtu
ierobežots un neradītu būtisku ietekmi
uz bankas finanšu rādītājiem. Mēs tomēr
nedomājam, ka ASV notiks izteikts pro
centlikmju kāpums.
Vēl vairāk — vērtspapīru portfelis ir diver
sificēts gan pēc emitentiem, gan termi
ņiem, gan no naudas plūsmas viedokļa.
Ja procentlikmes sāks augt, mēs jebkurā
brīdī tos līdzekļus, kas ir dzēsušies, varam
ieguldīt jau ar jaunajiem nosacījumiem.
Tādā veidā varam neitralizēt potenciālos
zaudējumus, investējot jau ar lielākām
procentu likmēm un gūt lielākus procentu
ienākumus no jaunajām investīcijām.
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Rezumējot — šī stratēģija pēdējos gados
un arī kopumā ir devusi labus rezultātus.
Vienmēr esam bijuši plusos. 2015. gadā
vidējais vērtspapīru portfeļa ienesīgums
bija 1,82%, bet, ierēķinot ārpuskārtas
darījumu ar VISA International realizā
ciju, — 2,27%. Var likties, ka tas nav
daudz, bet, no otras puses, tik kon
servatīvam portfelim tas ir ievērojams
rezultāts, ievērojot zemo likmju situāciju
finanšu tirgos.
Kur ieguldāt? Kāds ir portfeļa struktū
ras sadalījums pa vērtspapīru veidiem,
valstīm?
Ja skatāmies uz portfeļa kvalitāti, 91%
ieguldīts investīciju reitinga līmeņa
vērtspapīros. Turklāt veseli 75% no port
feļa ieguldīti ļoti augsta reitinga (AA- un
augstāks) vērtspapīros.
Pēdējos gados visai veiksmīgi esam
ieguldījuši ASV valdības vērtspapī
ros — laikā, kad likmes bija augstas un
cenas — zemas. Bet, ja izvērtē obligāciju
ieguldījumus pa valstīm, lielākā daļa —
36% — šī vērtspapīru portfeļa investēti
ASV valdības vērtspapīros. Tas ir arī
saprotams, jo ASV dolāri ir galvenā mūsu
investīciju valūta. Tāpat, vēlreiz runājot
par likviditāti, šobrīd pasaulē ir tikai divi
superlikvīdi vērtspapīri, un tie ir ASV un
Vācijas valdību vērtspapīri. Tādēļ otrs
mūsu lielākais ieguldījums ir Vācijas valdī
bas obligācijās — aptuveni 14% apjomā
no vērtspapīru portfeļa.
Likviditātes samazināšanās pēdējo gadu
laikā saistīta ar stingrākiem regulēšanas
pasākumiem, kas bankām liedz turēt
lielus tirdzniecības portfeļus. Mērķis ir
izskaust spekulācijas, lai neatkārtotos
2008. gads, kad bankas ar finanšu instru
mentu starpniecību bija uzņēmušās lielu
risku. Tomēr šobrīd pārliekā regulēšana
ir novedusi otrā galējībā — bankas nevar
turēt finanšu instrumentus tirdzniecī
bai, un līdz ar to, ja kāds izlemj pārdot
vai pirkt, uzreiz vērojamas lielas cenu
izmaiņas.
Tādēļ šobrīd vairākumam banku stratē
ģija ir Buy and Hold jeb nopērc un turi.

Mūsu ieguldījumu portfeļa
pārvaldīšanas stratēģija ir
konservatīva.

Mēs arī jau kādu laiku ievērojam šādu
stratēģiju. Pērkam tos vērtspapīrus,
kurus esam gatavi turēt līdz dzēšanai.
Tādēļ mūsu stratēģija sakrīt ar to, ko
dara arī citas bankas. Visi saprot, ka tik
zemu likmju apstākļos vairs nav jēgas
aktīvi tirgoties, jo spreds — starpība
starp pirkšanas un pārdošanas cenu —
likviditātes samazināšanās un regulē
jošo pasākumu iespaidā jau ir tik liels,
ka tas noēd lielu daļu no iespējamā
ienesīguma.
Ieguldāt arī Latvijā?
Protams. Vēl 10% esam ieguldījuši
Latvijas valdības vērtspapīros. Esam
Latvijas valdības vērtspapīru primārie
dīleri, kas nozīmē, ka mums ir nerakstīts
pienākums piedalīties jebkurā Latvijas
valdības obligāciju emisijā. Latvijas
obligācijas mūsu portfelī devušas lielu
peļņas daļu, jo brīdī, kad mēs tās sākām
pirkt tirgū, tik zemu likmju vēl nebija.
Šobrīd arī Latvijas valdība uz pusgadu
spēj aizņemties ar negatīvām likmēm.
Tāpat ieguldām Kanādas un Zviedrijas
valdību vērtspapīros, un ieguldījumu
Top 6 reģionu ziņā noslēdz Krievija.
Mēs uzskatām, ka arī šajā tirgū esam
eksperti. Pateicoties investīcijām
Krievijas vērtspapīros, mēs izdzīvojām
gan 1998. gada, gan 2008. gada krīzē.
Līdz ar to mēs aptuveni saprotam, kuros
emitentos ir vairāk vai mazāk droši
ieguldīt. Šajā brīdī, kad Krievijas ekono
mikā ir sarežģīta situācija, mēs, protams,
neieguldām vidēja līmeņa uzņēmumos,
kas ir vairāk pakļauti krīzes ietekmei.
Rezultātā izvēlamies augstākās kvalitā
tes emitentus. Šīs investīcijas pašlaik

dod augstāku ienesīgumu — 2014. gada
beigās (kad kritās gan naftas cena, gan
arī rublis zaudēja stabilitāti) izlēmām
veikt pat papildu ieguldījumus šajā
valstī, plānojot, ka cenām gada laikā
vajadzētu atgriezties iepriekšējā līmenī.
Arī 2008. gadā kvalitatīvāko Krievijas
vērtspapīru cenām bija vajadzīgi aptuveni
12 mēneši, lai tās atgrieztos iepriekšējā
līmenī. Kā izrādījās, mūsu izvēle bija
pareiza. Protams, investīcijām Krievijā
mums ir noteikts limitēts apjoms, ko
mēs nepārsniedzam. Jāievēro, ka iegul
dījumi šajā valstī tomēr ir saistīti ar risku.
Tas mums ir kā papildu peļņas avots, bet
galvenās investīcijas ir ASV un Vācijas
valdību obligācijās. Tādēļ gan mēs naktīs
varam gulēt mierīgi, gan mūsu klientiem
nav jāuztraucas.
Bet kā ir ar akcijām?
Jau minēju, ka ar akcijām neaizrau
jamies. Tomēr, ja pieņemam šādu
lēmumu, tad to darām, ievērojot indek
sus. Vēsture ir pierādījusi, ka 80% no
visiem pasaules fondu pārvaldniekiem
nespēj pārspēt kopējo akciju indeksu, un
arī mēs sevi neuzskatām par tik lieliem
ekspertiem, lai izvēlētos akcijas, kuru
vērtība augs straujāk par akciju indeksa
vērtību.
Vai ir alternatīvie ieguldījumi?
Kas attiecas uz alternatīvajiem ieguldī
jumiem, to mūsu vērtspapīru portfelī
nav. Tajā pašā laikā mums ir līdzdalība
AmberStone Group, kas ir izveidots
ar mērķi nodalīt investīciju operācijas
ar privāto kapitālu. Mūsu banka šajā
uzņēmumā ir ieguldījusi 8,8 miljonus
eiro, bet kopējais uzņēmuma kapitāls ir
35 miljoni eiro.
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Avots: gada pārskatu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) dati

Vēl var minēt ieguldījumus Pillar grupas
uzņēmumos. Grupa tika izveidota, lai
no bankas nodalītu nekustamo īpašumu
jomu, kas radās hipotekāro kredītņē
mēju maksātnespējas viļņa laikā. Šobrīd
esam tuvu tam brīdim, kad visi vecie
īpašumi, kas tika pārņemti, būs pārdoti.
Pa šo laiku ir augusi mūsu kompetence
nekustamo īpašumu jomā, un Pillar
kļuvis par tramplīnu virzienam, kuru mēs
vairs neuzskatām par piespiedu. Esam
izveidojuši Pillar Investment Group —
uzņēmumu, kas veiks ieguldījumus
nekustamajos īpašumos — pārsvarā
komercobjektos.
Vēlreiz uzsvēršu, ka abos šajos gadīju
mos runa nav par mūsu vērtspapīru port
feli, ko veido tikai ieguldījumi publiski
tirgotos finanšu instrumentos. Mūsu
nosacījums — portfelim jābūt likvīdam,
lai jebkurā brīdī varētu vērtspapīrus pār
dot vai uzzināt to cenu. Pateicoties tam,
nav problēmu arī ar auditiem — viss ir
skaidri parādīts, bet konkrēto vērtspapīru
cenas var viegli salīdzināt, piemēram, ar
Bloomberg platformā pieejamajām.
Dažkārt izskan viedoklis, ka nauda
pie kādiem zināmiem nosacījumiem
no ABLV Bank varētu strauji aizplūst
kaut kur projām. Ko par to varat pasa
cīt? Kas tiek darīts, lai tā nenotiktu?
Domājam, ka ilgie gadi darbā ar

Bijušās Rīgas biržas
ēkas fasāde, šobrīd —
muzejs

klientiem gan viņiem, gan mums pašiem
ir pierādījuši, ka spējam sniegt pakalpo
jumus visaugstākajā līmenī — kā pasau
les vadošajos finanšu centros. Tāpēc arī
klienti pie mums glabā savu naudu un
noguldījumu apjoms uzreiz pēc krīzes
sāka augt.

ofšoru argumentiem ir tāds, ka to izman
tošana ļauj optimizēt nodokļus. Tomēr
šobrīd tas nav būtiskākais uzdevums,
un daudzi sāk domāt, kurā valstī veidot
savu biznesu un reģistrēt uzņēmumu.
Mēs tādā gadījumā vaicājam: kāpēc ne
Latvijā?

Divreiz gadā mēs bankā veicam tā
saucamos stresa testus. Tā mēs pār
baudām savu likviditāti pie dažādiem
nosacījumiem. Esam secinājuši, ka
aptuveni puse no mūsu pieprasījuma
noguldījumiem ir stabili un ar termiņu,
kas ilgāks par gadu. To pierādīja arī
iepriekšējā krīze. Piemēram, 2008. gadā
no bankas aizplūda 25% noguldījumu.
Tas, protams, bija stiprs trieciens, bet
mēs to pārdzīvojām, jo mūsu aktīvi ir ļoti
likvīdi. Pašlaik mēs esam daudz stiprāki
šajā ziņā.

Latvijas gadījumā aktivitāte gan nav tik
liela, kā gribētos. Turklāt tieši šobrīd,
iespējams, ir īstais brīdis, lai likumos
veiktu tādas izmaiņas, kas Latviju
padarītu par pievilcīgu vietu, kur reģistrēt
starptautiskus uzņēmumus. Tas saistīts
gan ar nodokļiem, gan tīri administra
tīvām lietām, piemēram, varētu atļaut
gada pārskatu iesniegt angļu valodā, kā
tas jau ir Igaunijā. Tad nebūtu problēmu
ar tulkošanu. Tāpat šobrīd kompānijām
uz vietas jāmeklē kāda fiziska persona,
kas pārstāv viņu intereses un ir valdes
loceklis viņu uzņēmumos. Ja viņiem
Latvijā tādu tuvu paziņu nav, nākas
uzticēties svešiniekam. Vajag ieviest
praksi, kas ļauj izmantot korporatīvos
direktorus, kā tas notiek visos pasaules
finanšu centros. Proti, ar kādu uzņē
mumu tiek noslēgts līgums, ka tas otru
kompāniju pārstāv kā juridiska persona.
Šīs iniciatīvas mēs palēnām rosinām, bet
pagaidām lielu atsaucību neesam sagai
dījuši. Cerams, ka ar laiku mūsu politiķi
sapratīs, ka finanšu centrs dos papildu
ienākumus.

Ko, jūsuprāt, darīt, lai ieguldījumu
vide kļūtu vēl pievilcīgāka?
Pašlaik situācija ir tāda: klienti, kuri
agrāk izmantoja ārzonas kompānijas, sāk
saprast, ka šādu uzņēmumu izmanto
šana nav tas labākais veids, lai strādātu
starptautiskajā biznesā. Viņi sliktāk
izskatās savu partneru acīs, bet lielākiem
holdingiem tas rada necaurspīdīgumu,
piemēram, finanšu pārskatos. Esam
ievērojuši, ka klienti paši arvien biežāk
izvēlas onšoru struktūras. Viens no

Parunāsim par globālo situāciju.
Pēdējos gados pasaules finanšu sis
tēma cīnās ar pārlieku lieliem finanšu
resursiem, kas tiek glabāti centrālajās
bankās un nenonāk ekonomikā. Kādēļ
ir izveidojusies šāda situācija, un kā jūs
redzat risinājumu šai problēmai?
Pēc finanšu krīzes finanšu sistēmas
pārvaldītāji saprata, ka nedrīkst ļaut
atkārtoties pagājušā gadsimta Lielās
depresijas scenārijam, kad visas bankas
bankrotēja un pagāja 20–25 gadi, līdz
ekonomikā tika sasniegti 20.–30. gadu
rādītāji. Tādēļ tika nolemts krīzi risināt ar
resursu ieplūdināšanu finanšu sistēmā.
Bankas tika glābtas un pēc tam nodro
šinātas ar likviditāti. Pašlaik redzam, ka
ASV tas vairāk vai mazāk devis rezultātus,
un ASV ekonomika pēc krīzes atkopjas
straujāk nekā Eiropā. Rezultātā pagājušā
gada beigās pirmo reizi vairāku gadu laikā
ASV tika pacelta bāzes procentlikme.
Tas liecina, ka šīs valsts centrālā banka
uzskata, ka ekonomika ir atkopusies.
Likmju celšana nozīmē, ka sākta finanšu
resursu pieejamības ierobežošana. No
otras puses — arī ASV neiet spoži, jo
pagājušais gads pēc iepriekšējo periodu
lieliskās cenu izaugsmes bija pirmais
gads, kad akciju indeksi stagnēja. Šobrīd
ASV kompānijas uzrāda zemāku ienākumu
līmeni nekā pagājušajā gadā. Tas nozīmē,
ka arī Federālo rezervju sistēmai vēlreiz
jāizvērtē, vai bija nepieciešama tik strauja
bāzes likmes paaugstināšana.
Kas attiecas uz Eiropu, šeit ir skum
jāks stāsts. Eiropas ekonomiskā zona
sastāv no dažādām tautsaimniecībām,
un visi lēmumi, kas ASV tiktu pieņemti
divu vai trīs dienu laikā, prasa ilgāku
laiku. Tādējādi, arī saskaroties ar krīzi,
iespējams, Eiropā attiecīgie lēmumi tika
pieņemti vēlāk, nekā vajadzēja.
Tiek ieviestas pat negatīvas likmes
banku depozītiem...
Jā, rezultātā Eiropas ekonomika stagnē
un Eiropas Centrālā banka (ECB) izgājusi
uz negatīvu depozītu likmju ieviešanu.
Tas nozīmē, ka reģiona komercbankām
jāmaksā par naudu, kas tiek turēta centrā
lajā bankā. Otra lieta — finanšu sistēmā
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tiek iepludināti resursi. ECB TLTRO
(Targeted longer-term refinancing opera
tions) programmas ietvaros tās bankas,
kas strādā eirozonā, var saņemt pat četr
reiz lielākus naudas resursus, nekā bijis
to kredītportfeļa pieaugums attiecīgajā
periodā. Tādā veidā tiek stimulēta resursu
pieejamība bankām, lai bankas ar šo
naudu kreditētu reālo ekonomiku. Turklāt
no jūnija likme, par kuru bankas no ECB
šīs programmas ietvaros varēs aizņemties
līdzekļus, iespējams, būs vienāda ar iestā
des noteikto negatīvo eiro depozītu likmi,
kas šobrīd atrodas pie -0,4% atzīmes.
Grūti pateikt, kāds tam visam būs rezul
tāts, bet reģiona bankas noguldījumiem
eiro valūtā var sākt piemērot negatīvu
likmi. Iespējams, tas finanšu iestāžu klien
tiem liks domāt, ka varbūt naudu labāk
ieguldīt reālajā ekonomikā, nevis glabāt
kontā. Visticamāk, tas arī ir viens no ECB
mērķiem, īstenojot šādu politiku. Cerams,
ka tā arī notiks un viņi situāciju kontrolē.
Eiropas problēma ir tā, ka tirgus ir ļoti
segmentēts. Cēlais mērķis izveidot vien
otu ekonomiku daļēji ir izdevies, bet attīs
tības līmenis dažādās Eiropas Savienības
valstīs ir tik ļoti atšķirīgs, ka tas bremzē
efektīvu kopējās sistēmas darbību.
Daudz runā par to, ka negatīvo likmju
laikmets negatīvi ietekmēs banku
peļņu…
Pilnīgi piekrītu! Eiropas banku uzraugi jau
norādījuši, ka viņu galvenās bažas šobrīd
nav vairs par finanšu iestāžu kapitalizā
ciju, bet gan saistās ar banku rentabilitāti
zemu likmju apstākļos. Principā bankām ir
jāpārskata savi biznesa modeļi. Tuvākajos
gados Eiropas uzraugi skatīsies, vai
bankas spēj zemo procentlikmju apstāk
ļos kaut ko nopelnīt. Ja nespēs, tām būs
jādomā, kā samazināt savas izmaksas
vai jāapvienojas un tādā veidā jāuzlabo
situācija.
Ar ko vērtspapīru portfeļu pārvaldnie
kiem jārēķinās tuvāko piecu gadu laikā?
Domāju, ka nākamo piecu gadu laikā
zemo likmju periods turpināsies un
vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanas ziņā
būs sarežģīti saglabāt agrāko ienesīgumu.

Nākamo piecu gadu laikā
mūsu vērtspapīru portfelis
turpinās augt.

Tāpat zemo likmju apstākļos jebkuras
svārstības tirgū rada lielas finanšu
instrumentu cenu svārstības. Līdz ar
to jārēķinās, ka varētu būt vērojamas
lielākas cenu izmaiņas. Ja agrāk krīzes
atkārtojās ik pēc 10–15 gadiem, tagad
tas varētu būt 7–8 gadu periods.
Neko sliktu negribu pareģot, bet
jebkurā gadījumā jārēķinās, ka pasaulē
var notikt kaut kas iepriekš neprognozē
jams. Un tas var radīt jaunas problēmas
pasaules ekonomikā.
Tomēr atkal jāuzsver, ka mūsu portfe
lis ir gatavs arī šādiem nelabvēlīgiem
scenārijiem. Kopumā vismaz šobrīd
uzskatām, ka nākamo piecu gadu
laikā mūsu portfelis turpinās augt, un
neredzam pamatu situācijai, lai notiktu
noguldījumu samazināšanās.
Kā būs ar kreditēšanu?
Pat ja noguldījumi paliks pašreizējā
līmenī, arī tad mums ir rezerve, lai
izsniegtu kredītus. Konkurence kredītu
tirgū Latvijā ir ļoti liela. Tiesa, daudzām
no mūsu konkurentu bankām atšķirībā
no mums tas ir vienīgais aktīvu izvie
tošanas veids. Piemēram, skandināvu
bankas nevar nopirkt ASV valdības
obligācijas, jo šeit ir izveidotas, lai
kreditētu. Tādējādi, ja mēs redzam,
ka kredītu ienesīgums kļūst tik mazs,
ka izdevīgāk ir iegādāties, piemēram,
Apple obligācijas, mēs to arī darām.
Savukārt mūsu kolēģiem par katru
cenu jākonkurē kredītu tirgū ar cenu.
Tādēļ par jebkuru labu projektu visas
Latvijā esošās bankas pašlaik cīnās līdz
pēdējam.

Neskatoties uz to, pēdējos gados mēs
esam pat ļoti konkurētspējīgi un kre
dītportfelis aug. Klienti nāk pie mums,
lai gan aizdevumu likmes ABLV Bank ir
nedaudz augstākas nekā, piemēram,
skandināvu bankām.
Jāpiebilst, ka plānotais kredītportfeļa
pieaugums galvenokārt notiks uz
komerckredītu pieauguma rēķina.
Savukārt plašāku hipotekārās kreditēša
nas pieaugumu mēs tuvāko gadu laikā
neplānojam.
Kādas nozares kredītiem ir
interesantākās?
Ja jāizceļ konkrētas ekonomikas noza
res, Latvijas gadījumā tās ir mūsu ekono
mikas balsti — tranzīts, kokapstrāde,
farmācija un lauksaimniecība. Tāpat kā
tas ir jebkurai citai vietējai bankai, lielāko
kredītportfeļa daļu mums veido aizde
vumi pret komercīpašumiem, kas ir ieķī
lāti par labu izsniegtajiem aizdevumiem.
Mēs gribam pamēģināt diversificēt šo
kredītportfeli un iesaistīt arī citas jomas.
Lūkojamies uz nozarēm, kuras Latvijā ir
spējīgas ģenerēt ienākumus un apkalpot
kredītus.
Protams, vēl var parādīties kāds ļoti
daudzsološs startaps. Mēs kā konserva
tīva banka prasām arī pašu ieguldījumu.
Tiesa gan, jebkurā brīdī šis uzņēmums
var doties pie jau pieminētā AmberStone
Group un vienoties par savstarpēji
izdevīgiem sadarbības noteikumiem, lai
sasniegtu to pašu kapitāla līmeni, ar kuru
jau būtu iespējams kvalificēties bankas
kredītam.
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Rādītāji par 2015. gadu

Bankas
kredītportfelis

18,2%

€

873,5 mlj

Bankas aktīvi
€

4,93 mljrd

10,5%

Vārda akciju un
personāla akciju
emisija

Bankas
pamatdarbības
ienākumi
€

€

126,3 mlj

33,3 mlj

28,5%

Vērtspapīru
portfelis
€

2,77 mljrd

Nekustamā
īpašuma portfelis
€

Bankas peļņa

52,3 mlj

€

69,0 mlj

Noslēgti

373

darījumi

42,5%

par kopējo summu
€

18,1 mlj

420
nekustamā
īpašuma objekti

Grupas nodokļu
maksājumi

Veikto emisiju nomināla
kopējais apjoms

€

$

20,8 mlj

225 mlj
€ 80 mlj

Rādītāji par 2015. gadu

11,4%

Bankas klientu
noguldījumi
€

3,79 mljrd
ABLV Capital Markets, IBAS
Finanšu instrumentos
ieguldītie klientu aktīvi
€

1,15 mljrd

Peļņa
€

24,5%

5,4 mlj

Bankas kapitāls
un rezerves
€

281,5 mlj

21,7%

ABLV Asset Management, IPAS
12 fondu aktīvu vērtība
€

129,7 mlj

Bankas parāda
vērtspapīru apjoms
€

558,4 mlj

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Bankas aktīvi un
aktīvi pārvaldīšanā
€

174,7 mlj

Konservatīvo
stratēģiju laiks
Ne straujās naftas un zelta cenu
svārstības, ne satraukums vadošajos
pasaules akciju tirgos nav mainījis
ABLV klientu psiholoģiju: sagla
bāt savus uzkrājumus ir svarīgāk
nekā (ne)nopelnīt uz spekulācijām.
Par to, kur gaidāms pieaugums un
pie kāda ienesīguma līmeņa sākas
neprognozējamība, stāsta ABLV
Asset Management un ABLV Capital
Markets valdes priekšsēdētājs
Leonīds Kiļs.
Apkoposim 2015. gada rezultātus.
Investoriem tas bija sarežģīts gads, it
īpaši akciju un naftas tirgos.
Atceraties filmu Suņa sirds? Tur galvenie
varoņi dziedāja dziesmu par to, ka grūtie
gadi aiziet, bet arī nākamie būs grūti…
[Smaida.] Manuprāt, šajā dzīvē nekas
nav mainījies: diezin vai katrs aizvadītais
gads ir vieglāks par nākamo. Protams,
2015. gadu nevar nosaukt par vieglu
gadu investoriem. Dzīves temps ir kļuvis
tik ātrs, ka vairākums fundamentālo lietu
vairs vispār nestrādā.
Piemēram?
Es jau sen jokoju par “tirgiem ar sieviešu
psiholoģiju”— par investoru iracionālo
domāšanu. Iepriekš visi izprata loģiku kā
no mācību grāmatas: ja ir inflācija, tirgus
paplašināšanās, IKP pieaug, tas ietekmē
akciju pieaugumu, obligāciju ienesīguma
samazināšanos, patēriņa pieaugumu.
Šodien visa šī loģikas ķēdīte nestrādā vai
darbojas pēc saviem ieskatiem.
2016. gadā pasaules tirgos mainījies
sentiments. Iepriekš runāja, ja Amerika
šķauda, tad slimo visa pasaule, bet
šobrīd visi vēro, kā šķauda Ķīna. Un kāds
uz to pelna.
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Riskantās investīcijas ir kā
garšvielas ēdienam: bez tām
var iztikt, bet nebūs garšīgi.

Mums ir klienti, kuri izteikti agresīvi
strādā ar trešā līmeņa atvasināju
miem: ir svārstīguma indekss, kuram ir
nākotnes līgums, savukārt tam vēl ir
iespēju līgums uz nākotnes līgumu. Šie
cilvēki saka, ka iepriekš viņi Maskavā
datorus ieslēguši plkst. 14.00 un mierīgi
novērojuši svārstības, bet tagad viņi pie
termināla ir jau plkst. 6.00 no rīta.
Novēro Āziju?
Jā, šajā laikā jau strādā Ķīnas fondu
tirgus. Ja rīta agrumā Ķīnas biržas
“nokrita” par 7%, visticamāk, vakarā
amerikāņu indeksi arī būs mīnusos.
Turklāt, ja 90. gados tika uzskatīts, ka
amerikāņu indeksa S&P 500 svārstība
par 1% un vairāk ir ļoti būtiska izmaiņa,
kas reti sastopama, šodien svārstība par
1% — tā ir klusa diena.
Vai arī investīciju horizonti klientiem
kļuvuši īsāki?
Tieši nesen to apspriedu ar klientu.
Mūsu viedokļi saskanēja — šodien
investīciju horizonts nav ilgāks par
12 mēnešiem. Tas ir maksimāli iespēja
mais nākotnē ieskatīšanās laiks. Plānot
piecus gadus uz priekšu jau ir bezjē
dzīgi. Kurš no mums 2010. gadā varēja
paredzēt 2015. gada notikumus, kaut vai
pasaules finanšu jomā? Ir grūti progno
zēt pat gadu uz priekšu.
Ir sakāmvārds: “Nenoteiktība ir sliktāka
par nepatikšanām.” Šodien mēs dzīvo
jam situācijā, kad pārāk daudz notiku
miem ir neparedzams rezultāts. Atcels
sankcijas pret Krieviju vai nē? Nav
skaidrs. Toties februārī atcēla sankcijas
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pret Baltkrieviju — neviens to negaidīja.
Neviens nezina, cik maksās nafta gada
beigās. Eksperti runā, ka barela cena
atkal pieaugs līdz 50 dolāriem. Bet tie ir
tikai vārdi, un kabatā tos neieliksi. Kurš
pāris gadus iepriekš varēja prognozēt,
ka nafta tik ātri nostaigās ceļu no 140
līdz 30 dolāriem? Visu šo nenoteiktības
faktoru kopums neļauj būvēt ilgtermiņa
stratēģijas.
Kādi rezultāti bija ABLV fondiem?
Gads nebija tas labākais. Mūsu konser
vatīvie fondi pierādīja mūsu aizsardzības
stratēģijas pareizību. Tas nozīmē to,
ka vispirms nepieciešams saglabāt un
tikai tad palielināt. Daudz ienesīgākās
programmas nostrādāja vāji. Visi tirgi,
kuros investori rēķinājās ne ar divciparu
ienesīgumu, bet ar plus 5–8%, rezultātā
bija mīnusos vai ar minimālu plusu.
Labi tiem, kuri 2015. gada beigās un
2016. gada sākumā nebija ieguldījuši
akcijās.
Mēs šajā jautājumā esam konservatīvi.
Uzskatām, ka portfelī ir jābūt 80–90%
obligāciju. Un tikai 10–20% — daudz
riskantāku aktīvu: akciju, zelta, naftas.
Tiem, kuri grib riskēt, ir jāatceras:
tās pašas naftas svārstības dienā
plus/mīnus 6% robežās — tā šodien ir
ierasta lieta. Riskantās investīcijas ir kā
garšvielas ēdienam: bez tām var iztikt,
bet nebūs garšīgi.
Ieguldot daļu portfeļa naftā, jūs
pirktu nākotnes līgumus vai naftas
ieguves uzņēmumu akcijas?
Investoriem visvienkāršākais

instruments ir ETF fondi (ExchangeTraded Fund — biržās tirgoti fondi),
kas investē nākotnes līgumos uz naftu.
Šo fondu komisija ir niecīga — procentu
simtdaļas. Pērkot naftas uzņēmumu
akcijas, ir papildus jāanalizē, kāda tiem ir
ieguves pašizmaksa, kam tie tirgo naftu,
kādas ir parādsaistības un korporatīvie
riski…

stratēģijām. Turklāt arī šai grupai ir popu
lāras obligācijas, kuras ieķīlājot bankā
var saņemt finansējumu. Piemēram,
nopirki Krievijas Sberbankas obligācijas
par 5% gadā, ieķīlāji tās 50% finansē
juma saņemšanai ar 3% gadā, atkal
nopirki tās pašas obligācijas — rezultātā
var aptuveni 6–7% nopelnīt. Šodien tas
ir labs ienesīgums.

Naftas cenai piesaistītie ETF fondi —
labāk vienkāršie vai ar trīskāršo
plecu, lai spēcīgāk izjustu svārstības?
Trīskāršais ETF ar svārstību dienā par
15–20%? Nekad nerekomendēšu.
Lai īstenotu šādu stratēģiju, ir skaidri
jāsaprot, kurp tu dodies. Mums ir pāris
izteikti riskanto klientu, kuri ar to aktīvi
pelna, bet tie ir izņēmuma gadījumi.

Izņēmuma gadījuma klienti ir tie, kuri
strādā marginālajos tirgos ar savu
stratēģiju. Šeit gan pasaules statistika ir
ļauna: 75% zaudē savu naudu pirmajos
trīs mēnešos, vēl 15% — gada laikā.
Paliek 10% nevis veiksminieku, bet
cilvēku, kuri saprot, ko dara. Šeit galve
nais ir apzināties riska un ienesīguma
attiecību.

2016. gada februārī amerikāņu akciju
tirgi krita gandrīz par 20%. Vai tajā
brīdī klienti nesāka pārvest daļu
naudas uz akcijām, kas bija kļuvušas
lētākas?
Ir divas galvenās klientu grupas.
Pirmā — diezgan konservatīvi un vairāk
tiecas uz savu līdzekļu saglabāšanu.
Viņi nereaģē uz papildu iespējām
tirgus kritumu laikos un nemaina savu
aizsardzības stratēģiju. Protams, viņi
neiebilst, ja viņiem piezvana un izstāsta
par papildu iespēju nopelnīt. Bet banka
nevar garantēt, ka šī iespēja paredz tikai
nopelnīt, nevis zaudēt.

Nāk atmiņā stāsti par marginālajiem
treideriem, kuri, atverot pozīcijas,
aizbrauca pēc maizītes. Atgriezušies
saprata, ka tirgus devies pretēji,
nauda zaudēta un tagad vairs nebūs
pēc kā braukt.
Un ka tagad viņi maizīti tik drīz neēdīs.
[Smaida.] Jā, bet te uzreiz atzīmēšu:
bankas akcionāri neatbalsta tik ris
kantas operācijas un ārkārtīgi atturīgi
piedāvā tās klientiem. Mēs tās atsevišķi
nereklamējam. Ja klients bez tirgošanās
pieredzes ātri zaudēs savus uzkrājumus,
viņš noteikti nebūs laimīgs. Bankai tas
nav vajadzīgs.

Piemēram, 2015. gada decembrī dau
dziem šķita, ka akcijas ir kļuvušas lētas
un tās var pirkt. Bet 2016. gada februārī
tās nogāzās vēl spēcīgāk. Tu nekad
nezināsi, vai rīt nekritīs vēl. Tādēļ aktīvu
pārvaldīšanā mēs ievērojam to, kas ir
svarīgi klientam — nezaudēt. Viņi īpaši
nepārdzīvo, ja portfelis zaudē 1–2%,
kā arī īpaši nepriecājas, ja tas izaug par
3–4%.

Bet mums ir pieeja pilnīgi visiem instru
mentiem, kādi vien pieejami pasaulē, —
tiem, kuri zina, ko dara. Tādēļ ABLV
brokeru darba diena sākas plkst. 8.30 un
noslēdzas plkst. 24.00.

Cita klientu grupa ir tie, kuriem darbs
finanšu tirgos ir daļa no viņu profesio
nālās dzīves. Vai tie, kuriem finanšu
spekulācijas sākušās kā hobijs, bet ar
laiku kļuvušas par kaut ko nopietnāku.
Viņi ir noskaņoti uz daudz agresīvākām

Kādas prognozes 2016. gadam?
Domāju, ka, sākot ar pavasari, galvenie
pasaules indeksi — amerikāņu S&P
500, vācu DAX, Ķīnas SSE — apgriezī
sies un dosies augšup. Tiem, kuri pirka
februāra minimumu laikā, tā būs lieliska
iespēja nopelnīt. Cits jautājums ir par to,
vai tirgi spēs kompensēt to, kas zaudēts
iepriekš. Ir skaidrs, ka 50% kritumu
var kompensēt tikai 100% pieaugums.
Izaugt vienmēr ir sarežģītāk nekā krist.
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ABLV tradicionāli konservatīvā
politika palielina līdzekļu
saglabāšanas drošību.

Ikmēneša investīciju
komitejā tiek apspriesti
investīciju virzienu
aktuālie jautājumi

Bet kā tad ar klasiskajām grāmatu
patiesībām par to, ka gadījumā, ja
investīciju horizonts ir vairāk par pie
ciem gadiem, labāk ieguldīt akcijās?
Mēs tomēr esam salīdzinoši konser
vatīvi. Turklāt mūsu klienti visbiežāk ir
uzņēmēji, nevis profesionāli finansisti.
Viņi necenšas ar mūsu programmu
palīdzību palielināt peļņu. Viņu loģika:
nopelnīt ir grūti, bet saglabāt vēl
grūtāk. Mūsu uzdevums — palīdzēt šo
nopelnīto naudu saglabāt un nedaudz
nopelnīt. Tādēļ mēs priekšroku dodam
obligācijām.

Riska apetīte arī nav mainījusies?
Mēs kopā ar klientiem kļūstam vecāki,
bet vēlme riskēt ar gadiem kļūst arvien
mazāka. Ir tāds novērojums, ka līdz
50 gadiem vīrieši aktīvi tiecas nopelnīt,
līdz 60 gadiem — saglabāt kapitālu,
bet pēc tam — tērēt. Šobrīd tiem, kuri
sāka biznesu deviņdesmitajos, bieži ir
ap piecdesmit. Šajā vecumā ar risku jau
ir citādākas attiecības nekā divdesmit
gados. Ir parādījusies atbildība par bēr
niem, kādam jau arī par mazbērniem.
Saproti, ka tavas darbības var ietekmēt
ne tikai tevi pašu, bet arī tuviniekus.

Turklāt vairākums pārvaldnieku
parasti pērk jau gatavus obligāciju vai
akciju pasaules fondus, kur viss jau ir
iepakots.
Mēs arī pērkam obligāciju ETF fondus,
bet pārvaldniekam jebkurā gadījumā
ir jādomā. Ir jāizvēlas pareizie fondi un
jāsaprot, kad iestājas pareizais brīdis to
pirkšanai vai pārdošanai, kā arī jāsakārto
tie pareizajās proporcijās. Tālāk jau sākas
vēsture — kurš no pārvaldniekiem labāk
uzminēja un kurš veiksmīgāk iegāja.

Jūs pieminējāt zeltu kā riskantu
aktīvu. Cik pieprasīts ir ABLV mei
tasbankas Luksemburgā fiziska zelta
iegādes pakalpojums?
Tas nav plaša patēriņa produkts, lai gan
ir cilvēki, kuriem ir svarīga fiziskā forma.
Tomēr vairāk pērk virtuālo zeltu kā ierak
stu bankas kontā, kad cenas svārstības
atspoguļojas kontā.

Jūsu klienti no Krievijas un NVS val
stīm, kur ekonomika piedzīvo grūtus
laikus, neizņem savus uzkrājumus
biznesa vajadzībām vai vienkārši
dzīvei?
Nē, tādas tendences nav. Pat savos biz
nesos cilvēkiem noskaņojumi ir dažādi.
Kāds apgalvo, ka šobrīd Krievijā ir milzu
iespējas, kāds, pretēji, — ka viss ir slikti.

Fiziskā zelta specifika ir tajā, ka pat tie,
kas to nopērk, praktiski nekad neiznes
to ārpus Šveices vai Luksemburgas
banku telpām. Jo tiklīdz tu to iznes ārā,
būs jāveic stieņu ekspertīze, lai to pār
dotu. No glabāšanas viedokļa vislētāk ir
nopirkt zelta nākotnes līgumu.
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Visi jūsu Krievijas un NVS valstu
klienti, visticamāk, tiek apkalpoti arī
savās mājas bankās. Kādēļ uzkrāju
miem un aktīvu pārvaldīšanai viņi
izvēlas Latviju?
Iemesli ir dažādi. Pirmkārt, ne velti saka:
tālāk noliksi — tuvāk paņemsi. Sava
loma ir arī tam, ka ABLV tradicionāli
konservatīvā politika palielina līdzekļu
saglabāšanas drošību. Nav noslēpums,
ka vairākums Krievijas banku grēko ar to,
ka izmanto klientu naudu savās investī
ciju programmās. Pie mums nekas tāds
nevar notikt. Vairākums aktīvus sadala:
daļu glabā mājās, daļu — ārpus dzimtās
valsts. Galveno iemeslu Latvijas pie
prasījumam ir grūti nosaukt, tā ir virkne
faktoru.
Arvien mazāku lomu spēlē nodokļu
plānošana un informācijas aizsardzība.
Pasaule mainās, un tā banku konfi
dencialitāte, kas bija pirms 20 gadiem,
pamazām izzūd. Pat Šveicei vairs neļauj
slēpt informāciju par saviem klientiem
nodokļu jautājumos. Tas attiecas uz
visiem — vai tā būtu Amerika vai Eiropa.
Krievijā pievienošanās programma

informācijas apmaiņas sistēmai sāks
darboties 2018. gadā. Nav jālolo ilūzijas.
Dzīve mainās.
Jā, 90. gados Latvijas bankas atvēra
anonīmus kontus, mācoties no saviem
Austrijas kolēģiem. Šodien par to var
aizmirst vai atcerēties pie alus krūzes,
stāstot stāstus, ka reiz varēja atvērt kon
tus bez pases, vienkārši nosaucot des
mit ciparu kombināciju. Tādu tehnoloģiju
vairs nav. Šodien arvien lielāka nozīme
klientiem ir cilvēciskais faktors, ērtums
komunikācijā ar banku.
Runā, ka 2016. gada galvenā investī
ciju ideja, kura ļaus visvairāk nopelnīt
vai arī zaudēt, ir naftas cenu svār
stības. Cik noprotu, vairākums jūsu
klientu šo tēmu neapspēlē.
Nē, tā nav mūsu investīciju ideja, un
mūsu klientiem to nerealizēsim. Iespēja
krietni vairāk nopelnīt vai krietni vairāk
zaudēt… Mans subjektīvais viedoklis
ir tāds, ka šis tirgus ir kļuvusi negodīgs
attiecībā pret investoriem. Iepriekš bija
tā, ka gāji nopelnīt 3% un saprati, ka vari
zaudēt 2%.

ABLV atvērto ieguldījumu
fondu aktīvi
2014

€

106 432 174

11 ieguldījumu fondi
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2015

€

129 432 174

12 ieguldījumu fondi

Vairākums aktīvus sadala:
daļu glabā mājās, daļu —
ārpus dzimtās valsts.

Vai arī vēlējies nopelnīt 10% un saprati,
ka pastāv risks zaudēt 20%. Tagad
dodies pēc 5% peļņas, bet vari zaudēt
50%. Tas ir tāpat kā peldēties okeānā —
sper divus soļus un ar trešo soli jau
pazūdi zem ūdens.
Kādiem instrumentiem gadījies kas
līdzīgs?
Obligācijām ar investīciju reitingu, bet ne
ar pašu augstāko. Kādreiz tika uzskatīts,
ka tās praktiski nav pakļautas svārstī
bām. Tomēr, ja ieskatāmies šo obligāciju
sarakstos 2015. gada sākumā un beigās,
vairākums no tām gada laikā nokļuvušas
“miskastē”. Tu it kā gāji uz 5% iene
sīgumu, bet pēc gada saņēmi mīnus
7–8%. Jo izrādās, ka šīs valstis vai kom
pānijas, no reitinga aģentūru viedokļa,
kļuvušas problemātiskas.

Kāds obligāciju ienesīguma līmenis ir
salīdzinoši prognozējams?
3%. Un tiklīdz tu vēlies nopelnīt vairāk
par 3% gadā, ir jāuzdod sev jautājums:
vai esmu gatavs zaudēt 10 reizes vairāk?
Tādēļ mēs rekomendējam daudz konser
vatīvākas obligācijas un nelielu akciju vai
citu riskantu aktīvu piejaukumu.
Protams, kāds var teikt: bet es piecu
gadu laikā ar S&P 500 indeksu nopel
nīju 50 un vairāk procentus, bet pie
jums obligācijās tikai 10–15%. Protams,
var nopelnīt vairāk. Bet šeit ir aktuāls
jautājums — vai klients ir gatavs, katru
rītu ceļoties, nedomāt par savu pamata
biznesu, bet sekot līdzi akciju vai naftas
kotācijām?

Konkrēts piemērs — Krievijas gadījums
2014. gada beigās. Toreiz vairākums
Krievijas obligāciju nogāzās par 30%. Tie,
kuri nogaidīja gadu, rezultātā saglabāja
savu naudu. Bet tie, kuri nobijās no his
tērijas tirgū, pazaudēja šos 30%. Lai gan
nekas neliecināja par problēmām, cilvēki
nebija padevušies riskantām spēlēm un
divciparu ienesīgumiem. Gāja uz 5–6%
pieaugumu.
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Mūsu grāmatvedis
jūsu biznesam
Par grāmatvedības pakalpojumu
nozīmi un būtību, par mūsu piedā
vājuma priekšrocībām stāsta ABLV
Corporate Services valdes locekle
Zane Kurzemniece.
Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem
uzņēmējdarbības elementiem. Jau
sen ir pagājuši laiki, kad grāmatvedis
veica tikai mehānisku uzskaites funk
ciju. Mūsdienās labākie grāmatveži ir
speciālisti, kas spēj patstāvīgi analizēt
uzņēmuma finansiālo situāciju un
piedāvāt risinājumus biznesa darbības
pilnveidošanai. Mūsuprāt, grāmatvedim
ir jābūt kā sava veida finanšu ekspertam,
tāpēc profesionālu grāmatvedi nespēs
aizstāt pat vismodernākā grāmatvedības
datorprogramma. Grāmatvedim piedāvā
jot kvalitatīvu un savlaicīgu finanšu ana
līzi, uzņēmums varēs pieņemt pareizos
lēmumus turpmākai izaugsmei.
Grāmatveža loma mūsdienu uzņē
mējdarbībā ir nenovērtējama. Valsts
institūcijas pievērš īpašu uzmanību
tiem, kuri dibina savus uzņēmumu un
kļūst par nodokļu maksātājiem, lai tiktu
ievēroti visi uzņēmējdarbību regulējošie
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normatīvie akti, lai savlaicīgi būtu
samaksāti nodokļi un nodevas. Tāpat
būs jāsniedz dažnedažādi paziņojumi,
atskaites un citi uzņēmuma darbību
raksturojoši dokumenti. Ja šajā sarežģī
tajā procesā rodas kādas aizķeršanās,
kavējumi, var sekot sankcijas — no soda
naudas līdz pat uzņēmuma darbības
apturēšanai. Pat ja esat apguvuši grā
matvedības pamatus, straujo likumdo
šanas normu grozījumu dēļ ir praktiski
neiespējami izsekot līdzi visām jaunajām
prasībām un normu interpretācijām.
Tieši tādēļ uzņēmējdarbībā neiztikt bez
grāmatvežiem, kuri palīdzēs izvairīties no
kļūdām grāmatvedības uzskaitē.
Minēto uzdevumu veikšanai arvien
populārāki kļūst grāmatvedības ārpa
kalpojumi. Šādi pakalpojumi paver
būtiskas priekšrocības: uzņēmuma štatā
nav jāuztur darbinieks, nav jāiegādājas
speciāla licencēta grāmatvedības pro
grammatūra, jārūpējas par grāmatveža
apmācību, lai viņš būtu lietas kursā par
jaunākajiem standartiem. Grāmatvedības
ārpakalpojumi atbrīvo uzņēmēju no
grāmatvedības uzskaites rutīnas,
ļaujot vairāk koncentrēties uzņēmuma

pārvaldīšanai, tie minimizē izdevumus un
palielina grāmatvedības kvalitāti.
Lai arī uzņēmēju vidū agrāk pastāvēja
uzskats, ka ārpakalpojumu kvalitāte ir
zema, jo šādi speciālisti nespēj iedzi
ļināties konkrēta uzņēmuma darbības
specifikā, šobrīd situācija ir mainījusies.
Grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē
konkurence ik gadus pieaug, kas pozitīvi
ietekmē piedāvājumu. Priekšplānā ir
izvirzījušās tādas prioritātes kā orientē
šanās uz pasūtītāju vēlmēm, to darbības
specifikas izpratne un atbildība par uzņē
muma izaugsmi. Mēs šos komponentus
saucam par vērtīgu dalību mūsu klientu
mērķu sasniegšanā.

Grāmatvedības pakalpojumi
Latvijas uzņēmumiem
Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana
ir viens no ABLV Corporate Services
galvenajiem darbības virzieniem. Mūsu
grāmatvedības pakalpojumu nodaļa jau
gadiem ir specializējusies Latvijas uzņē
mumu apkalpošanā.
Mūsu priekšrocības ir tajā, ka piedāvā
jam kompleksu pakalpojumu, kas sevī

Mūsu grāmatvedības pakalpojumiem
ir virkne priekšrocību — tie minimizē
izdevumus un palielina grāmatvedības
kvalitāti.

ietver visus nepieciešamos posmus
uzņēmējdarbības īstenošanai — sākot
no uzņēmuma reģistrēšanas, juridiskā
atbalsta, grāmatvedības pakalpojumiem
un beidzot ar nodokļu konsultācijām,
kā arī uzņēmuma administrēšanu, ko
piedāvājam profesionālās pārvaldīšanas
pakalpojuma ietvaros. Mūsu komandā
strādā arī pieredzējuši juristi, kas palī
dzēs sagatavot nepieciešamos līgumus
vai pārbaudīs tos pirms parakstīšanas,
kā arī izskaidros juridiskās nianses.
Mēs esam izveidojuši komandu ar
vairāk nekā 15 pieredzes bagātiem
grāmatvežiem, kuri kārto grāmatvedības
uzskaiti mūsu klientu uzņēmumos. Lai
arī ar šiem jautājumiem sākām aktīvi
nodarboties pirms trim gadiem, šodien
mēs esam viens no lielākajiem Latvijas
uzņēmumiem grāmatvedības ārpakalpo
jumu ziņā.
Mēs nodrošinām mēneša, ceturkšņa un
gada atskaišu sagatavošanu, grāmatve
dības uzskaites veikšanu visa atskaites
perioda garumā, kā arī klientu interešu
pārstāvēšanu, ja tiek saņemti pieprasī
jumi no nodokļu iestādēm. Mēs apkal
pojam uzņēmējus viņiem ērtā valodā, un
jebkurš no viņiem var sazināties ar sava
uzņēmuma grāmatvedi nepastarpināti.

Grāmatvedība ārvalstu
kompānijām
2014. gada laikā mēs papildinājām
grāmatvedības pakalpojumu spektru,

piedāvājot klientiem arī starptautis
kās grāmatvedības pakalpojumu,
sākot ar tādām jurisdikcijām kā Kipra
un Singapūra. Šis pakalpojums tiek
sniegts saskaņā ar starptautiska
jiem finanšu pārskatu standartiem
(IFRS) un atbilstošo konkrētās valsts
likumdošanu.
2015. gadā mēs paplašinājām jurisdik
ciju sarakstu, kurās ir iespēja saņemt
grāmatvedības vai pārvaldīšanas pakal
pojumus. Šobrīd mēs piedāvājam mūsu
klientiem grāmatvedības pakalpojumus
vairāk nekā 10 jurisdikcijās, to skaitā
arī ārzonu jurisdikcijās, kurās netiek
pieprasīta grāmatvedības atskaišu
iesniegšana.
Rūpējoties par mūsu klientu uzņē
mējdarbības nepārtrauktību, ievērojot
lielo daudzveidību grāmatvedības
uzdevumos un pastāvīgās izmaiņas
dažādu valstu likumos, mūsu speciālisti
vienmēr ir lietas kursā par jaunākajām
nodokļu iestāžu un citu fiskālo institū
ciju prasībām.
Gadu laikā esam uzkrājuši grāmatvedī
bas kārtošanas pieredzi dažādās uzņē
mējdarbības formās un jurisdikcijās,
ir izveidota profesionāla grāmatvežu
komanda, un mūsu grāmatvedības
pakalpojumu priekšrocības novērtējuši
jau vairāk nekā 180 uzņēmumu, uzticot
savu finanšu un nodokļu grāmatvedību
ABLV Corporate Services komandai.
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Korporatīvais stils
kā iedvesmas avots
Kā zināms, vide
ietekmē cilvēku,
viņa ieradumus
un pat darba
stilu. Tādēļ varētu
sacīt, ka ABLV
grupas Maskavas
pārstāvniecība, kas sniedz konsultā
ciju pakalpojumus, un tās darbinieki
ir pietuvojušies pilnībai, jo 2015. gadā
viņi ieguva brīnišķīgu dāvanu — vien
otā korporatīvā stilā iekārtotas biroja
telpas. Par veikto remontu un darba
ikdienu mēs sarunājāmies ar ABLV
Consulting Services Maskavā vadī
tāja vietnieku Aleksandru Gradovu.
Cik lielā mērā šis korporatīvajā stilā
veiktais remonts vairojis piederības
sajūtu ABLV grupai, un vai tas ir devis
papildu iedvesmu darbam?
Runājot par papildu iedvesmu — pro
tams! Viss jaunais vienmēr ir skaists,
un es varu sacīt, ka remonts, kas mūsu
biroju iekļāvis grupas vienotajā stilā, —
tas ir gana liels sasniegums. Mēs esam
ieguvuši skaistu, funkcionālu un ērtu
darba vidi.
Cik daudz laika bija vajadzīgs, lai īste
notu visus pārveidojumus?
Četri mēneši. Bijām plānojuši paveikt
trijos, kaut arī apzinājāmies, ka šo laika
ietvaru, iespējams, nāksies pārsniegt.
Uz laiku nomājām citas telpas tajā pašā
ēkā, kurā atrodas mūsu birojs. Tas ļāva
efektīvāk kontrolēt remontdarbus un
paātrināja to norisi. Lai gan ar būvnie
kiem viss vienmēr ir ļoti sarežģīti —
viņi nekad neiekļaujas termiņos.
Cik komfortabli pārstāvniecība
jutās pārejas periodā?
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Kā jau minēju, mums ļoti paveicās,
ka varējām uz laiku nomāt telpas
tās pašas ēkas pirmajā stāvā. Biroju
centram ir četri stāvi, un mūsu
mājvieta ir ceturtajā. Tādējādi, lai
pārraudzītu remontdarbus, pietika
vienkārši iekāpt liftā un uzbraukt trīs
stāvus augstāk. Mums tas izrādījās
milzu atbalsts. Iepriekš bijām izskatī
juši iespēju remonta laikā pārcelties
uz citu biznesa centru, tomēr telpu
izīrētāji izteica mums visai vilinošu
piedāvājumu izmantot šo būtībā
gatavo biroju lejasstāvā — un mēs
piekritām.
ABLV grupa ir pazīstama ar savu
uzmanību pat pret vissīkākajām
detaļām. Vai telpu jaunais
aprīkojums darbiniekiem viņu
ikdienas darbā ir ērts? Vai
dizaineriem un būvniekiem ir
izdevies ņemt vērā visas jūsu
darba vides nianses un prasības?
Mūsu darbiniekiem birojs, protams,
ir kļuvis ļoti funkcionāls. Tagad mums
ir ideālas mēbeles. Domāju, ka tās
ir vislabākās mēbeles, kādas vispār
radītas darba zonām. Tādas izvietotas
visos mūsu grupas birojos. Tāpat
esam ļoti labi ekipēti biroja tehnikas
ziņā. Mums viss ir jauns, izņemot
dažus sīkumus. Par īpašu interjera
elementu ir kļuvis sienu pelēkais krā
sojums. Pelēkā ir stabilitātes krāsa.
Zīmīgi, ka tā draudzējas ar minimā
lismu. Ja jūs pie pelēkas sienas
pieliksiet kaut vislakoniskāko gleznu,
tonis mainīsies, sāks “spēlēties”. Un,
ja interjerā ir iekļauti spilgti akcenti —
kā dzeltenā vai spilgti zaļā krāsa, kādā
ir mūsu krēsli, — telpas izdaiļošanai
vairs nekas nav nepieciešams.

ABLV Bank Maskavas
pārstāvniecības tikšanās
zona pēc rekonstrukcijas
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Viss jaunais vienmēr ir skaists,
un remonts korporatīvā stilā —
tas ir liels sasniegums.

Cik liela ir pārstāvniecības kopējā
darba telpa, un cik kardināli mainījies
tās plānojums?
Mūsu biroja platība ir 250 kvadrātmetru.
Jā, iepriekšējais plānojums ir mainījies
kardināli. Kad sākās runas par to, ka
vajadzētu kaut ko pārbūvēt, mums pēc
pieciem sešiem šajā birojā pavadītajiem
gadiem šķita, ka neko nevajag mainīt, jo
viss taču ir tik ērts un funkcionāls. Mēs
pat centāmies pārliecināt dizaineru, ka
vajadzētu veikt tikai pavisam minimālas
izmaiņas un uzlabojumus, jo cilvēks
pierod pie tā, kas ir ap viņu. Tomēr spe
ciālists visu mainīja kardināli. Sākumā
mēs nepiekritām piedāvātajiem risināju
miem, bet tagad saprotam, kamdēļ tas
viss ticis darīts. Dizaineriem piemīt sava
veida ģenialitāte, tās atmosfēras, kādu
iespējams radīt konkrētā telpā, izpratne.
Ciktāl jums pašam nācās iedziļināties
remonta finesēs?
Par nožēlu vai par laimi, man nācās
iedziļināties absolūti visā. Protams, būtu
jau gribējies, lai atnāk vīri zilos kombine
zonos un visu nevainojami paveic, kā tas
notiek televīzijas pārraidēs, bet reālajā
dzīvē visu nākas kontrolēt. Tāpēc tagad
mani draugi un kolēģi joko, ka pirms
nākamā remonta mani kā konsultantu
varēs nosūtīt uz Kijevu (ABLV Consulting
Services pārstāvniecība Kijevā būs
nākamā, kurā tiks izveidots interjers
korporatīvajā stilā).
Bet, ja nopietni, jāpiemin milzīgais
atbalsts, ko izrādīja ABLV Bank saim
niecības nodaļa. Mūsu mātesbankas
kompānijas darbinieki organizēja mēbeļu
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un materiālu piegādi no Latvijas un palī
dzēja remonta gaitā. Lielu ieguldījumu
mūsu biroja “pārmiesošanās” procesā
deva arī ABLV Korporatīvo un privāto
klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja
vietnieks Mihails Ponomarenko, kurš
personiski iesaistījās darbu gaitas pār
raudzībā, komunikācijā ar dizaineriem un
kopumā darbojās kā projekta pasūtītājs
no bankas puses.
Vai klienti novērtē pārstāvniecības
jauno interjeru?
Neapšaubāmi. Tāds interjers nevar
nepatikt. Un dzirdētās atsauksmes
vienmēr ir ļoti emocionālas — īpaši par
klientu zonu, kas mums gana skaidri
atdalīta no darba zonas. Viss, ko klienti
tajā redz, iespaido — sākot jau no ieejas
durvīm. Tās mums ir tieši tādas pašas kā
Hipotekārās kreditēšanas pārvaldē Rīgā,
Elizabetes ielā 21a. Uz šo durvju fona
mūsu viesi uzņem selfijus! Lielākā daļa
interesējas, kas tās izgatavojis, un šīs
Latvijas kompānijas adrese burtiski tiek
izķerta! Bet daudzi kolēģi, kas atbrauc
no Rīgas, teic, ka jūtas, kā nonākuši savā
birojā.
Tas nedaudz līdzinās situācijai lielvei
kalu tīklos: šie veikali ir projektēti tik
līdzīgi, ka tu vari pat uz brīdi piemirst,
kurā no tiem atrodies...
...jo kečups vienmēr būs novietots
plauktā pa labi. [Smejas.] Piekrītu. Tas
ir svarīgi arī mūsu klientam — atnākot
gan pie mums, gan uz Rīgas biroju, viņš
nonāk vienā un tajā pašā atmosfērā, kas,
ceru, viņam ir patīkama. Un tas viņā vieš
paļāvības un drošības sajūtu.

Cik liela uzmanība Maskavā tiek
pievērsta biroju kultūrai un uzņē
muma filiāļu noformējumam vien
otā stilā?
Jāteic, ka mēs diezgan reti apmek
lējam citus birojus. Tomēr zinām, ka
Maskavā korporatīvais stils kopumā ir
pamanāms lielo banku filiālēs. Tām —
piemēram, Alfa-Bank, Maskavas
Bankai, Krājbankai — patiesi ir vienots
stils. Pēc raksturīgajām krāsām jūs
vienmēr pateiksit, kas tā par iestādi.
Un droši vien ir sava daļa patiesības
pārliecībā: ja tev būs savs korporatī
vais stils, pie tevis nāks, tevi vienmēr
atpazīs.
Biroju centrs Noasa šķirsts
(Ноев ковчег), kurā atrodas bankas
pārstāvniecība, savulaik ieguva
balvu par labāko fasādi A klases
biznesa centru vidū. Varētu sacīt, ka
līdz ar šī remonta pabeigšanu ABLV
grupa Maskavā ir pārstāvēta vis
augstākajā līmenī — visās nozīmēs.
Tā patiesi ir. Mūsu birojs atrodas pašā
Maskavas centrā — uz viena no tā
dēvētajiem septiņiem pakalniem.
Mums šī ēka ļoti patīk, jo tā nav
modīgs daudzstāvu “skudrupūznis”.
Šis darījumu centrs ir visnotaļ kom
fortabls — tajā nav daudz biroju un
daudz cilvēku. Ēka organiski iekļaujas

250 m2 lielās biroja
telpas, kas aprīkotas
ar jaunāko biroja
tehniku un elegantām
mēbelēm

pilsētainavā, bet mūsu birojs ir kļuvis
par šī skaistā biznesa centra pērli —
un telpu iznomātāji nekautrējas to
atzīt. Pat šad tad lūdz mums atļauju
klientiem — kaut arī ne mūsējiem —
parādīt, kā var izskatīties kvalitatīva un
pārdomāta darba rezultāts.
Jūsu fiziskā komforta zona, bez šau
bām, ir paplašinājusies — bet cik
bieži jums nākas iziet no personiskā
komforta zonas, apkalpojot un pie
saistot klientus? Vai nepieciešamība
atbilst visaugstākajiem standartiem
uzliek papildu atbildību?
Katram darbiniekam, protams, ir sava
komforta zona. Tomēr mēs ne tikai
nebaidāmies no tās iziet, bet pat esam
pieraduši to darīt. Lieta tā, ka klienti
atnāk pie mums dažādā noskaņojumā,
dažādos — nevairīšos šī vārda — dvē
seles stāvokļos, un tamdēļ mums
nereti nākas risināt gana sarežģītas
sarunas. Mūsu grupas pārstāvniecība
ir sava veida priekšpostenis, kur klien
tiem no Krievijas kļūst skaidrs, kādu
servisu viņi var iegūt. Ik dienu komu
nicēt ar cilvēkiem, kuriem ir visnotaļ
dažādi raksturi, noskaņojumi, dzīves
pieredze un materiālais stāvoklis, —
tas ir diezgan grūti. Taču jauni nosacī
jumi — tostarp jauns interjers — daž
kārt jūtami atvieglo sarunu gaitu.
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Mūsu birojs ir kļuvis par biznesa
centra pērli, tas atspoguļo kvalitatīva
un pārdomāta darba rezultātu.

Konsultāciju pakalpojumu joma ir
visai plaša. Kādi ir pārstāvniecības
darbības pamatvirzieni?
Mēs stāstām faktiski par visiem mūsu
grupas darba virzieniem. Pirmām kār
tām tie ir bankas pakalpojumi; jau kādu
laiku mēs palīdzam arī noformēt ter
miņuzturēšanās atļaujas Latvijā. Mēs
informējam par ABLV Bank meitaskom
pānijas — nekustamo īpašumu attīstī
tāja Pillar — pakalpojumiem. Tiek veikts
arī darbs ar vērtspapīriem un sniegtas
visas iespējamās nodokļu konsultācijas.
Mēs esam gatavi saviem Maskavas
klientiem pastāstīt par visu, ko piedāvā
ABLV grupa. Bet viņu tiesības ir izvēlē
ties sev vispiemērotāko risinājumu.
Sacensības gars Maskavā ir visnotaļ
spēcīgs itin visā, un tas, visticamāk,
attiecas arī uz konsultāciju jomu. Kas
klientiem citu konkurentu vidū liek
izvēlēties tieši jūs?
Patiesībā mūsu pārstāvētajā virzienā
konkurence Maskavā nebūt nav tik liela.
Bet izdarīt izvēli klientam, manuprāt,
palīdz augstais grupas sniegto pakal
pojumu līmenis — runas par to iet no
mutes mutē, līdz sasniedz potenciālos
klientus. Jo augstāks ir bankas sniegto
pakalpojumu līmenis Rīgā, jo ticamāk,
ka klienti to novērtēs un izstāstīs saviem
Maskavas paziņām, kuri atnāks pie
mums.
Un tā arī ir vislabākā reklāma, vai ne?
Jā, tā arī ir vislabākā un uzticamākā
reklāma — mūsu sniegto pakalpojumu
kvalitāte.
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Pēc Abrahama Maslova teorijas,
pastāv katra cilvēka vajadzību pira
mīda. Vai līdzīgā veidā varētu struktu
rēt arī bankas klientu vajadzības? Kas
ir vitāli svarīgākās to vidū?
Protams, līdzekļu drošība. Cilvēki
ir nopelnījuši naudu, un viņi grib to
saglabāt. Domāju, ka analoģiskas
Maslova piramīdas pamats visupirms ir
drošums un uzticamība. Kā nākamo es
minētu piekļuvi paša finansēm. Uzticot
savu naudu ārvalstu bankai, klients no
Krievijas Federācijas saprot, ka viņa
nauda ir “kaut kur tur”. Tāpēc, ja par
pamatvajadzību varam uzskatīt līdzekļu
drošību, tad tūliņ aiz tās neapšaubāmi
seko to pieejamība. Tālāk — serviss, ko
grupa sniedz komunikācijā ar privātbaņ
ķieriem, un internetbanka, pie kuras
mēs ļoti nopietni strādājam.

Mūsu viesi uzņem selfijus
uz mūsu durvju fona.

Biroja “rozīnīte” —
pītās ieejas durvis
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Dizaineriem piemīt sava veida
ģenialitāte, tās atmosfēras, kādu
iespējams radīt konkrētā telpā,
izpratne.

Jūs kā ABLV grupas pirmā pārstāv
niecība īstenojat savu darbību jau
vairāk nekā desmit gadus, un šis laiks
ir ļāvis novērot, kā jūsu potenciālo
klientu noskaņojumu ietekmē dažādi
iekšējie un ārējie faktori. Cik lielā
mērā Krievijas iedzīvotāju vēlmi kļūt
par Eiropas — konkrēti Latvijas —
bankas klientiem spēj ietekmēt,
piemēram, politiskā situācija?
Mēs patiesi strādājam jau vairāk nekā
desmit gadus. Un, protams, politiskā
situācija Krievijā šajā laikā ir kardināli
mainījusies, un mēs esam varējuši vērot
finanšu tendences, ko radījuši tie vai citi
politiskie iemesli. Kā jau sacīju, klientiem
ir svarīgi apzināties, ka viņu līdzekļi ir
drošībā, tāpēc ikviens ziņu sižets par
Latviju Krievijas televīzijā mūsu klientiem
liek, maigi sakot, saausīties. Kad Krievija
izrāda interesi par Latviju, tas izraisa
gana nopietnu spriedzi. Ikviena nelabvē
līga politiskā situācija — tas, protams,
ir sava veida izaicinājums klientam, un
mēs to apzināmies.

ABLV grupas darbības stratēģijā tiek
likts akcents uz īpašu klienta biznesa
izpratni. Kā šis princips izpaužas jūsu
darbā?
Mēs pirmām kārtām ļoti pedantiski iztu
ramies pret klientu sniegto informāciju,
lai atbilstu pastāvīgi augošajām atbilstī
bas prasībām.
Vai klienti izturas pret to ar izpratni
vai tomēr uztver šīs prasības kā sava
veida ielaušanos viņu personiskajā
telpā?
Klientu uzticamības pārbaude mums ļauj
ne tikai saglabāt bankas reputāciju, bet
arī sniegt viņiem vislabāko servisu —
ko arī mēs uzskatām par savu galveno
uzdevumu.

Komfortabli un privāti —
viena no četrām
pārstāvniecības pārrunu
telpām
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Honkongas
biznesa ritmā
Apgūstot jaunus mērķreģionus
un tiecoties būt tuvāk saviem
klientiem, holdingkompānija ABLV
Consulting Services 2015. gadā
atvēra pārstāvniecību Honkongā.
Pārstāvniecības vadītājs Dmitrijs
Semjonovs dalījās savās pārdomās
par darba perspektīvām šajā
reģionā.

Pirmie soļi — visgrūtākie
Honkongas neoficiālā devīze ir
“Pasaules pilsēta Āzijā”. Šeit Rietumu
efektivitāte un koncentrēšanās
uz rezultātu harmoniski savijas ar
Austrumu neatlaidību un cieņu pret
detaļām, turklāt kā lietišķās saziņas
valoda kalpo universālā angļu valoda. Te
ir tik daudz attīstības iespēju, ka vajag
tikai strādāt, un rezultāts noteikti būs.
Pārstāvniecības galvenais uzdevums
ir informēt potenciālos un esošos
klientus par ABLV grupas piedāvātajiem
finanšu, ieguldījumu un konsultāciju
pakalpojumiem. Piebildīšu, ka mūsu
darbs galvenokārt ir orientēts uz
klientiem no Krievijas un NVS valstīm,
kuri sava biznesa attīstībai reģistrē
uzņēmumus Honkongā.
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Perspektīva biznesa vide
Honkonga ir ne tikai Āzijas finanšu
centrs, bet arī galvenā artērija, kas ved
uz Ķīnu (princips “viena valsts — divas
sistēmas”). Neviens nezina, kas notiks
2047. gadā, kad Honkonga pilnībā pāries
Ķīnas pārvaldībā, bet esmu pārliecināts,
ka atvēlētais laiks ļaus mūsu kompāniju
grupai īstenot milzīgu izrāvienu šajā
reģionā. Bankas vadības plāni ir tālejoši
un pragmatiski, un tie atbilst ģeopoliti
kas un ģeoekonomikas reālijām.
Patlaban Honkongā ir reģistrēts aptuveni
pusotrs miljons kompāniju. Nodokļu poli
tikas un starptautiskā biznesa vadības
kontekstā Honkonga ir komfortabla juris
dikcija ar skaidriem spēles noteikumiem.
Tās nodokļu sistēma ir saprotama, lojāla
un vienkārša. Protams, arī mūsu klienti
izmanto šo jurisdikciju sava biznesa
vadībai. Viņi bieži uzturas Honkongā —
ne tikai, lai veiktu darījumus, bet arī, lai
atpūstos; vieni izmanto šo pilsētu kā
tranzītpunktu, bet citi sāk apsvērt domu
izvēlēties to par pastāvīgu dzīvesvietu.
Vēl vairāk, 2016. gada pašā sākumā
tālredzīgi tika parakstīta Honkongas

un Krievijas vienošanās par dubultās
aplikšanas ar nodokļiem atcelšanu, kas
ļaus Krievijas kompānijām izmantot
Honkongas jurisdikcijas priekšrocī
bas, strādājot Āzijas un Klusā okeāna
reģiona tirgos. Līdzīgu līgumu aprīlī
Honkonga noslēdza arī ar Latviju.
Honkongas dinamiskā biznesa vide
sapulcējusi milzīgu skaitu kompāniju,
kas sniedz korporatīvos pakalpojumus
mūsu potenciālajiem klientiem, un arī
mēs kļūstam par daļu no šīs kopienas,
soli pa solim ieņemot aktīva spēlētāja
lomu finanšu konsultāciju tirgū.

Latvija? Neesam dzirdējuši,
bet izklausās interesanti...
Līdz ar mūsu bankas paplašināšanos uz
Rietumiem un Austrumiem notiek arī
Latvijas nozīmes palielināšanās šajos
reģionos. Āzijā par mums ir dzirdējis
retais, bet man vienmēr ir ko pastās
tīt: “Latvija ir atzīta par otru “zaļāko”
valsti pasaulē, mēs esam tilts starp
Eiropu un Āziju, 2015. gadā Latvijā bija
viens no visaugstākajiem IKP pieau
guma rādītājiem starp Eiropas valstīm,
un pat pirmā Ziemassvētku eglīte reiz

2016. gada sākumā tika parakstīts
līgums par dubultās nodokļu
aplikšanas atcelšanu starp
Honkongu un Krieviju, bet aprīlī —
starp Honkongu un Latviju.

tikusi iedegta tieši Latvijā. Te ir attīstīta
farmācija, te dzimušas patlaban visā
pasaulē populāras mūziķu grupas,
mums ir savi olimpiskie čempioni un
liels potenciāls loģistikas, informācijas
tehnoloģiju, start-up uzņēmumu jomā
un finanšu sektorā.” Iepazinuši Latviju
tuvāk, Ķīnas iedzīvotāji sāk to uzlūkot
kā valsti, kas ir pievilcīga investīci
jām un pagaidu uzturēšanās atļaujas
iegūšanai, jo uzskata Latviju par drošu,
ekonomiski stabilu un ekoloģiski tīru
valsti.

Attīstības ceļu specifika
Daži uzņēmēji maldās, domājot, ka viņi
spēs Ķīnā pārdot visu, ko vien vēlas,
taču jāteic, ka tā nebūt nav vienkārša
biznesa vide. Mana pārliecība ir, ka
tirdzniecības ceļu uz Ķīnu vislabāk
veidot caur Honkongu. Vēl 2003. gadā
starp Honkongu un Ķīnu tika noslēgta
vienošanās par ciešu ekonomisko part
nerību (CEPA), kas paver vienkāršāku
pieeju kontinentālās Ķīnas tirgum caur
Honkongu. Šī vienošanās ir atvērta, un
abas puses ik gadu paraksta papildu
protokolus, kas paplašina tās darbību.
Atrodoties Honkongā, var atrast distri
butorus preču pārdošanai Ķīnā, sadar
bības partnerus un nepieciešamos
sakarus. Pēc Pasaules Bankas datiem,
Honkonga biznesa vadīšanas kom
forta ziņā ieņem trešo vietu pasaulē,
savukārt Ķīna — tikai deviņdesmito. Šis
rādītājs labi paskaidro faktu, kāpēc ir tik
grūti uzsākt biznesu Ķīnā.

Sabiedrības uzmanību pelnījusi arī
programma “Viena josla, viens ceļš”
(One Belt, One Road). Tā ir jauna globāla
kontinentālās Ķīnas iniciatīva, kas aizsā
kusies 2013. gadā, — megaprojekts, ko
veido divas daļas: “Zīda ceļa ekonomiskā
josla” un “XXI gadsimta jūras Zīda ceļš”.
Pēc Ķīnas ieceres šī iniciatīva skars
65 valstis no Āzijas līdz Eiropai (tostarp
arī Baltijas valstis). Šim projektam ir
pa spēkam mainīt pasaules politisko
un ekonomisko ainu. ĶTR prezidents
Si Dziņpins prognozē, ka, pateicoties šai
ekonomikas jomas iniciatīvai, tirdznie
cības apgrozījums tuvāko desmit gadu
laikā sasniegs 2,5 triljonus ASV dolāru.
Esmu pārliecināts, ka ABLV grupa ar
mūsu pieredzi un izpratni par to, kā vadīt
biznesu Vidusāzijas un Krievijas valstīs,
spēs kļūt par šī ceļa dalībnieci. Jo tur,
kur ir tirdzniecība, vienmēr vajadzīgs arī
uzticams finanšu partneris.
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ABLV Bank
Luxembourg —
klusā stabilitātes
osta
Mūsu meitas
uzņēmuma
ABLV Bank
Luksembourg
darbība uzņem
apgriezienus,
un tā izpilddi
rektors Benuā Vtervulge (Benoit
Wttervulghe) stāsta par bankas
darbību, sasniegtajiem rezultātiem
un sarežģītu situāciju pārvarēšanu.
Ar tādu notikumu attīstību pavisam
drīz ABLV grupai būs spēcīga un uzti
cama pārstāvība pašā Eiropas sirdī.
2015. gada beigās mūsu banka
Luksemburgā atzīmēja divu gadu
jubileju. Mēs esam pārliecināti, ka pa
šo laiku esam spējuši ielikt izturīgus
pamatus bankas tālākajai izaugsmei.
Klientiem bankas pakalpojumu un pro
duktu piedāvāšanu Luksemburgā sākām
2014. gadā, pēc tam, kad 2013. gadā
bijām saņēmuši licenci bankas darbībai.

Neapstāties pie sasniegtā
Mūsu komandu veido augsti kvalificēti
speciālisti, kuru pieredze un zināšanas
atbilst izstrādātās stratēģijas prasībām.
Bankā ir vairāk nekā 20 darbinieku, kas
apkalpo klientus un specializējas NVS
tirgos, private banking un kapitāla pār
valdīšanā. Lielāko daļu speciālistu mēs
atradām uz vietas Luksemburgā, tomēr
daži darbinieki atbrauca no Latvijas
un Šveices. Vairāki mūsu mātes
uzņēmuma, ABLV Bank no Latvijas,
darbinieki izdarīja nopietnu soli un
pārcēlās uz starptautisko finanšu centru
Luksemburgu.
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Lielhercoga pils —
viens no
Luksemburgas
simboliem

Sev līdzi viņi atveda īpašo uz klientu
orientēto pieeju un ABLV grupas
tradīcijas, kuras es ar patiku iepazinu
un pieņēmu. Agrāk es domāju, ka uz
klientu orientēta pieeja ir tikai private
banking īpatnība, bet tagad saprotu, ka
tā var strādāt arī citās banku darbības
jomās. Visi mūsu darbinieki, kas tieši
kontaktējas ar klientiem, izcili pārvalda
krievu valodu, pārzina savu klientu
kultūru un mentalitāti. Mūsu komanda
specializējas caurredzamā augstas
kvalitātes pakalpojumu sniegšanā. Visi
mūsu darbinieki ir gatavi sniegt klien
tiem personalizētus pakalpojumus un
nekad neapstājas pie sasniegtā. Mūsu
komanda — lūk, galvenais virzītājspēks
rezultāta sasniegšanā. Mēs vēlamies,
lai katrs mūsu klients justos īpašs.

Noķert un apsteigt konkurentus
Mūsu produktu spektrs pagājušajā
gadā bija tikpat plašs kā mūsu konku
rentiem Luksemburgā un citos starp
tautiskajos finanšu centros — tādos
kā Ženēva, Cīrihe vai Londona. Bet ir
būtiska atšķirība. Faktiski mēs izstrādā
jam produktus un pakalpojumus klien
tiem no NVS valstīm un uzņēmējiem
no šī reģiona. Mēs ne tikai zinām viņu
kultūru un sazināmies ar viņiem krievu
valodā, bet arī mūsu produkti ir pare
dzēti šiem tirgiem. Mūsu piedāvājums
ir unikāls private banking un kapitāla
pārvaldīšanas jomā — nevienai citai
bankai nav tādas stratēģijas, pieejas
un produktu līnijas. 2015. gada beigās

mēs sākām piedāvāt lombarda kredītus
pret finanšu instrumentu ķīlu. Klienti
var brīvi izmantot tādu aizņēmumu
dažādiem mērķiem: mainīt aizņemto
līdzekļu proporciju, palielināt vērtspa
pīru portfeļa apjomu, pārskaitīt līdzek
ļus pirkšanas-pārdošanas darījumu
finansēšanai vai citai komercdarbībai.

Panākt pazīstamību
Neraugoties uz to, ka ievērojama daļa
mūsu klientu atnāk pie mums pēc
mātesbankas Rīgā privātbaņķieru
ieteikumiem, pie mums arvien bie
žāk vēršas arī pēc jau esošo mūsu
klientu un NVS tirgos specializējušos
Luksemburgas profesionāļu ieteiku
miem. Pēc diviem gadiem nenogur
stoša darba bankai ir izdevies kļūt
pazīstamai vietējā tirgū. Pašlaik ar
mums sadarbojas vairāk nekā 20 vie
tējās profesionāļu — starpnieku —
organizācijas (juridiskās kompānijas,
nodokļu konsultanti, fiduciārās kom
pānijas u.c.), kas iesaka mūsu bankas
pakalpojumus saviem klientiem no NVS
valstīm. Tuvāko gadu laikā mēs plāno
jam trīskāršot šādu starpnieku skaitu.
Izveidotā klientu bāze ir svarīgs aplie
cinājums tam, ka mūsu pieeja atbilst
prasībām un vajadzībām, kādas ir
fiziskajām un juridiskajām personām
no NVS valstīm. Mūsu klientiem patīk
saņemt personalizētus pakalpojumus
stabilā un augošā starptautiskā finanšu
centrā.

Mūsu komanda — lūk, galvenais
virzītājspēks rezultāta sasniegšanā.
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Pēc diviem gadiem nenogurstoša
darba bankai ir izdevies kļūt
pazīstamai vietējā tirgū.

Pieņemt izaicinājumus
Luksemburgai izdevās bez sekām iziet
no 2008. gada krīzes, bet tajā pašā
laikā nodokļu caurspīdīguma nostād
nes Eiropā kļūst arvien striktākas.
Valsts ekonomiskā izaugsme joprojām
paliek viena no straujākajām Eiropā, un
reitingu aģentūras tāpat kā līdz šim dod
Luksemburgai augstākos vērtējumus.
2015. gadu banka pabeidza ar rezultā
tiem, kas bija par kārtu augstāki nekā
plānotie — pateicoties efektīvai uzde
vumu pārvaldīšanai. Pieprasījums pēc
konsultāciju pakalpojumiem, īpaši pēc
portfeļa uzticības pārvaldīšanas, pār
sniedza gaidīto. Daudzi klienti izmantoja
mūsu piedāvājumu, kas izceļas ar zemu
volatilitāti un augsti likvīdu stratēģiju.

ABLV Bank
Luxembourg
apmeklētāju
tikšanās zona

Viens no nopietniem izaicinājumiem
2016. gadā mums būs ietekme, ko
atstāj NVS tirgus skārusī krīze. Daži
mūsu klienti izjūt spiedienu, ko rada
ekonomiskā vide ar krītošu apgrozī
jumu, peļņas samazināšanos un visai
ierobežotām iespējām saņemt finan
sējumu. Šajā sarežgītajā laikā, kas, kā
gribētos cerēt, nebūs ilgs, mēs saviem
klientiem piedāvājam klusu stabilitātes
ostu un elastīgu pieeju.
Mani pārsteidz tas dinamiskums, ar
kādu strādā uzņēmēji no NVS valstīm.
Viņi dzīvo daudz riskantākā, sarežģītākā
un nestabilākā vidē, nekā tā ir Eiropā,
tomēr nebaidās uzņemties riskus un
nepadodas arī pašās sarežģītākajās
situācijās.

ABLV grupas jaunumi
Bankas ziņas
ABLV Bank — viens no
labākajiem Latvijas eksporta
zīmoliem
2015. gadā ABLV Bank tika atzīta par
vienu no labākajiem Latvijas eksporta
zīmoliem. Labāko eksportējošo zīmolu
noskaidrošanai eksporta konsultāciju
uzņēmums Gateway Baltic sadarbībā ar
finanšu konsultāciju uzņēmumu BDO un
mārketinga aģentūru DDB Latvia izpētīja
rādītājus vairāk nekā 1300 eksportē
jošiem uzņēmumiem, kuru eksporta
apgrozījums pārsniedz 1 miljonu eiro.
Pētījumā tika noskaidroti 100 Latvijas
labākie eksportējošie uzņēmumi, no
kuriem ekspertu komisija nominēja
25 izcilākos zīmolus The Red Jackets
titulam — to vidū arī ABLV Bank.

Finanšu sasniegumi
2015. gadā, konsekventi īstenojot
stratēģiju, turpinājās plānveidīga bankas
un pārējo ABLV grupas uzņēmumu
attīstība; pateicoties tam tika sasniegti
visi galvenie plānotie rezultāti. Galvenais
virziens joprojām ir individuāla privāto un
korporatīvo klientu apkalpošana. ABLV
Bank ir lielākā Latvijas banka ar vietējo
kapitālu un ieņem otro vietu pēc aktīvu
apjoma.
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Svarīgākie auditētie finanšu rādītāji uz
2015. gada beigām:
• bankas peļņa — 69,0 miljoni eiro;
• pamatdarbības ienākumi —
126,3 miljoni eiro;
• bankas klientu noguldījumu
apjoms — 3,79 miljardi eiro;
• emitēto parāda vērtspapīru apjoms —
558,4 miljoni eiro;
• bankas aktīvu apjoms —
4,93 miljardi eiro;
• bankas kredītportfeļa apjoms —
873,5 miljoni eiro;
• bankas kapitāls un rezerves —
281,5 miljoni eiro;
• pirmā līmeņa pamata kapitāla
pietiekamības rādītājs — 10,79%,
bankas kapitāla pietiekamības
līmenis — 17,27%, bet likviditātes
līmenis — 82,68%;
• kapitāla atdeves rādītājs ROE —
27,76%, bet aktīvu atdeves rādītājs
ROA — 1,49%.

Lielākais nodokļu maksātājs
2015. gadā Lursoft datu bāzes, kā
arī Valsts ieņēmumu dienesta un
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
ziņu apkopotā informācija par banku
nomaksātajiem nodokļiem 2014. gadā
liecina, ka piecas lielākās Latvijas

2015. gadā ABLV Bank tika atzīta
par vienu no labākajiem eksporta
zīmoliem Latvijā.

komercbankas valsts budžetu
papildinājušas par 90 miljoniem eiro.
ABLV Bank ieņem līderpozīciju —
2014. gadā banka nodokļos valstij
samaksājusi 27 miljonus eiro.

Vērienīgi finansēšanas darījumi
2015. gada februārī noslēdzās vērienīgs
nekustamo īpašumu finansēšanas
darījums 28 miljonu eiro apmērā, kā
rezultātā Vecrīgas galvenā artērija —
Kaļķu iela — kļuva par ģimenēm
draudzīgu iepirkšanās vietu. AS Baltic
RE Group finansiālā sadarbībā ar ABLV
Bank ir iedvesusi jaunu dzīvību vairākās
vēsturiskās ēkās, kas papildus tika
rekonstruētas atbilstoši jauno nomnieku,
pazīstamu zīmolu pārstāvju, prasībām.
Marta beigās vēsturiskā namā Rīgā,
Vingrotāju ielā 1, durvis vēra divas
jaunas medicīnas klīnikas: Rigaer
Turn-Verein un MAMA Rīga. Klīnika
Rigaer Turn-Verein rūpēsies par cilvēka
fiziskās, vizuālās un psiholoģiskās
veselības pilnveidošanu, savukārt klīnika
MAMA Rīga ir Baltijas valstīs lielākais
reproduktīvās veselības centrs ar
dienas stacionāru. Kopējais investīciju
apjoms klīniku izveidē ir 3,5 miljoni
eiro, no kuriem 3 miljoni eiro novirzīti
ēkas restaurācijas procesam, bet
500 tūkstoši eiro — iekārtu iegādei.
Savukārt augustā pašā Rīgas centrā,
Vaļņu ielā 49, tika atklāta četrzvaigžņu
viesnīca Wellton Hotel Riga. Viesnīca

ir jau septītā un šobrīd lielākā Wellton
Hotel Group viesnīcu tīklā. Viesnīcā ir
174 mūsdienīgi numuriņi, franču virtuves
restorāns Allumette, SPA komplekss;
viesnīcas interjeru rotā mākslinieka Jura
Dimitera gleznas. Viesnīcas tapšanā
tika ieguldīti 12 miljoni eiro, vairāk nekā
puse no šīs summas ir ABLV Bank
izsniegtais kredīts. Pēdējo 10 gadu laikā
šī ir jau ceturtā Wellton viesnīca Vecrīgā,
kas izveidota finanšu partnerībā ar
ABLV Bank.

Jauni finansēšanas pakalpojumi
Gada otrajā pusē ieviesām jaunu pakal
pojumu — biržās un ārpusbiržas tirgū
tirgotu preču (commodities) darījumu
finansēšanu jeb tā saucamo tirdznie
cības finansēšanu (trade finance). Šis
pakalpojums ir interesants klientiemtreideriem, kuriem ir veiksmīga pieredze
tirdzniecībā ar augsti likvīdiem izejvielu
materiāliem.
Mēs piedāvājam finansēšanu tādu preču
tirdzniecības darījumiem kā enerģētis
kās izejvielas (jēlnafta, naftas produkti,
ogles, gāze), ķimikālijas (metanols, ben
zols, minerālmēsli utt.) un dažādi metāli.
Šo preču kustībai ir jābūt no Baltijas
un NVS valstīm uz jebkuru pasaules
vietu. Pakalpojuma ietvaros mēs esam
gatavi finansēt pilnu darījuma ciklu — no
priekšapmaksas veikšanas piegādātājam
līdz pēcapmaksas no gala pircēja finan
sēšanai. Maksimālā kredīta summa var
sasniegt 20 miljonus eiro.
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Papildu drošībai mūsu internetbankā
ieviesām daudz drošākas elektroniskās
kartes Digipass GO 100, kas ģenerē
unikālus kodus.

Korporatīvajiem klientiem mēs sākām
piedāvāt arī kredītus pret uzņēmuma
biznesa vērtību. Tas ir jauns alternatīvs
risinājums kredītu izsniegšanā — atšķi
rībā no vispārējās prakses, kad galvenais
kredīta nodrošinājums ir nekustamais
īpašums, šī kredīta ietvaros tiek vēr
tēta biznesa spēja ģenerēt ienākumus.
Šādu kredītu var saņemt juridiskās
personas, kurām ir vairāk nekā 5 gadu
veiksmīga darba pieredze Baltijas valstīs.
Maksimālā kredīta summa var sasniegt
15 miljonus eiro, un kā kredīta pamata
ķīla kalpos uzņēmuma kapitāla daļas.

Valsts atbalsts hipotēku
aizdevumiem ģimenēm ar bērniem
2015. gadā ABLV Bank parakstīja līgumu
ar attīstības finanšu institūciju ALTUM
par sadarbību mājokļu galvojumu pro
grammas īstenošanā — ALTUM sniedz
galvojumus aizdevumiem ģimenēm ar
bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai.
Galvojuma apmērs ir atkarīgs no bērnu
skaita ģimenē. Ja ģimenē ir viens
nepilngadīgs bērns, galvojums ir 10%,
bet ne vairāk kā 10 000 EUR. Ja ģimenē
aug divi nepilngadīgi bērni, maksimā
lais galvojuma apmērs ir 15% — līdz
15 000 EUR. Ja ģimenē ir trīs un vairāk
bērnu, galvojums ir 20%, bet ne vairāk
kā 20 000 EUR.

Vēl labāki apdrošināšanas
nosacījumi
Ceļojumu apdrošināšanā 2015. gadā tika
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paplašināts apdrošināto risku saraksts
Gold un Gold Business, kā arī Platinum
un Infinite maksājumu karšu lietotājiem.
Piemēram, Gold un Gold Business
līmenī iekļauts ceļojumu anulēšanas
un tranzītreisa nokavēšanas risks.
Classic un Business karšu lietotājiem
apdrošināšanas atlīdzības limits tika
noteikts tikpat liels kā Gold un Gold
Business līmenim, bet maksimālais
atlīdzības limits Infinite karšu lietotā
jiem — 200 000 eiro. Būtisks jaunums
ir tas, ka par papildu samaksu apdroši
nāšanas polisēs var iekļaut neierobežotu
skaitu bērnu, kuru vecums nepārsniedz
17 gadus.
Savukārt mājokļu apdrošināšanas jomā
kopā ar Seesam Insurance AS Latvijas
filiāli un Compensa TU S.A. Vienna
Insurance Group Latvijas filiāli esam
izstrādājuši divas unikālas polises:
• ABLV Apartment Insurance —
dzīvokļu apdrošināšanai;
• ABLV House Insurance —
privātmāju apdrošināšanai.
Šo apdrošināšanas polišu ietvaros
tiek apdrošināts ne tikai pats nekus
tamais īpašums, bet arī kustamā
manta (mēbeles, virtuves un sadzīves
tehnika, datortehnika, elektroiekārtas
utt.), teritorijas labiekārtošanas objekti
(privātmājām: žogi, vārti, apgaismojums,
soliņi, apzaļumošanas elementi utt.) un
civiltiesiskā atbildība.

Pastiprinām drošību ieejai
internetbankā
Papildu drošībai darbam mūsu inter
netbankā ieviesām būtiskas izmaiņas
klientu atpazīšanā. Turpmāk klientiem
ar vienu pārstāvi, vienu internetbankas
lietotāju un vienu autorizācijas līdzekli
ieeja internetbankā tiek nodrošināta ar
divfaktoru autentifikāciju (jeb atpazī
šanu): ieejot internetbankā, lietotājam
jāizmanto ne tikai lietotāja kods un
parole, bet arī vērtība no kodu kartes vai
Digipass.
Jāpiebilst, ka ierastās kodu kartes ar
uzdrukātajām vērtībām līdz 2017. gadam
pakāpeniski nomainīsim ar jaunu —
elektronisko kodu karti Digipass GO 100,
kas ģenerē unikālus kodus. Jaunā karte
ir tikpat plāna kā kodu karte, tāpēc viegli
ievietojama makā. Savukārt lietošanā tā
ir vēl vienkāršāka, jo, nospiežot uz kartes
esošo pogu, tā rāda vienīgo pareizo
kodu.
Pēc klientu pieprasījuma būs pieejams
jau pazīstamais daudzfunkcionālais
Digipass 270, kā arī lielā izmēra Digipass
300 Comfort.

Būtiskākie no tiem:
• jauna sadaļa Ģeogrāfija un kontakti
aplikācijas sākumlapā, kurā pieejama
informācija par bankas galveno mītni,
visu ABLV grupas pārstāvniecību
kontaktinformācija, kā arī to atraša
nās vieta kartē, ar iespēju pieprasīt
maršrutu nokļūšanai līdz tām;
• rekvizītu nosūtīšana ar SMS un
e-pasta palīdzību;
• kartes kontam piesaistīto maksā
jumu karšu atspoguļošana kontu
sarakstā.

ABLV Bank palielina
pamatkapitālu
Lai stiprinātu kapitāla pietiekamību un
nodrošinātu attīstībai nepieciešamos
līdzekļus, 2015. gada sākumā tika
veikta kārtējā ABLV Bank akciju emisija.
Jaunās emisijas ietvaros tika izlaistas
2 385 000 vārda akciju, to iegādei
pieteicās 82 bankas akcionāri. Vienas
akcijas pārdošanas cena bija 13,85 eiro.
Savukārt gada nogalē tika emitētas
265 000 personāla akciju. Pēc ABLV
Bank pamatkapitāla palielināšanas tā
apmērs ir 35,3 miljoni eiro; pamatkapi
tālu veido 31 770 000 parasto akciju un
3 530 000 personāla akciju.

Papildus atzīmēsim, ka pērn mēs
piedāvājām klientiem jaunu versiju
internetbankai iPad planšetdatoram.
Tajā ieviesti gan funkcionāli, gan vizuāli
jaunievedumi, kuru mērķis ir padarīt
aplikācijas lietošanu vēl ērtāku.
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Ieguldījumi
Jaunas obligāciju emisijas
Turpinot obligāciju emisiju programmu,
2015. gadā veiktas septiņas obligāciju
emisijas: divas kupona obligāciju emi
sijas Ceturtās obligāciju piedāvājuma
programmas ietvaros un četras —
Piektās obligāciju piedāvājuma program
mas ietvaros, kā arī viena subordinēto
obligāciju emisija Piektās programmas
ietvaros. Visu pagājušajā gadā veikto
emisiju kopējais apjoms bija 225 miljoni
ASV dolāru un 80 miljoni eiro.

Paplašinātas ieguldījumu iespējas
Kā jau solīts, mūsu klientu ieguldījumu
portfeļu diversifikācijai mēs katru gadu
piedāvājam vismaz vienu jaunu atvērto
ieguldījumu fondu. No 2015. gada feb
ruāra klientiem ir pieejams jauns ABLV
Asset Management pārvaldīts atvērto
ieguldījumu fonds — ABLV Multi-Asset
Total Return USD Fund, kas izveidots
ar mērķi piedāvāt tā ieguldītājiem
iespēju veikt diversificētus ieguldīju
mus dažādās aktīvu klasēs atkarībā no
ekonomiskā cikla posma un situācijas
finanšu tirgos. Fonda līdzekļi tiks iegul
dīti komercsabiedrību, kredītiestāžu,
valdību, pašvaldību un centrālo banku
parāda vērtspapīros, ETF (regulētajā
tirgū tirgota ieguldījumu fonda ieguldī
jumu apliecības) vērtspapīros, komerc
sabiedrību un kredītiestāžu emitētajos
kapitāla vērtspapīros, kā arī depozitāra
jos sertifikātos.
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No septembra mēs piedāvājam jaunu
attīstības valstu korporatīvo obligā
ciju fondu ABLV Emerging Markets
Corporate USD Bond Fund. Šī fonda
pamata valūta ir ASV dolāri, un tā aktīvi
tiek ieguldīti parāda vērtspapīros, ko
emitējuši vai garantē attīstības valstīs
reģistrētie uzņēmumi un kredītiestādes.

Mijmaiņas līgumi naftas
produktiem
Attīstot mūsu brokeru pakalpojumus,
piedāvājam klientiem mijmaiņas līgumus
(SWAP) naftas produktiem — vienoša
nās par aktīva (naftas produktu) mainīgās
cenas maiņu uz fiksēto (vai otrādi) uz
noteiktu termiņu norunātajā apjomā.
Šie darījumi tiek slēgti ārpus biržas, bet
norēķinus nodrošina birža.

Nodokļu priekšrocības obligāciju
turētājiem
Noslēdzoties garam un darbietilpīgam
procesam, ABLV Bank ir ieguvusi ASV
Ieņēmumu dienesta (IRS) kvalificēta
starpnieka (Qualified Intermediary (QI))
statusu. Šis statuss dod ievērojamas
priekšrocības mūsu bankai un klientiem.
Līdz ar to mūsu klientiem, kuru vērtspa
pīru portfeļos ir ASV emitentu obligācijas,
var piemērot pazeminātas ASV nodokļu
likmes šo finanšu instrumentu kuponu
izmaksām saskaņā ar pieteikto klienta
nodokļu rezidenci. Piemēram, ja mūsu
klients ir ASV nerezidents (viņš to ir
apliecinājis, iesniedzot attiecīgo W-8BEN

vai W-8BEN-E nodokļa formu), kuponu
izmaksai par ASV emitentu obligācijām
līdz šim piemērotā 30% nodokļu likme
tiks samazināta līdz 0%.

Pilnveidota emitentu korporatīvo
notikumu apkalpošana
Emitentu korporatīvo notikumu apkalpo
šana ir viena no būtiskākajām vērtspapīru
glabāšanas pakalpojuma sastāvdaļām.
Mēs esam ieguldījuši lielu darbu, lai
nodotu mūsu klientiem informāciju par
korporatīvajiem notikumiem ērtā valodā
un veidā. Līdz šim mēs jau piedāvājām
apkalpot gan obligātos (kur nav nepiecie
šama klienta iesaistīšanās), gan brīvprātī
gos (kur klienta iesaistīšanās ir nepiecie
šama) korporatīvos notikumus.
No 2015. gada februāra piedāvājam arī
pakalpojumu, kas paredz klātienes un
neklātienes dalību emitentu akcionāru
pilnsapulcēs. Akcionāru pilnsapulcēs, kur
nepieciešama klātienes dalība, klients var
piedalīties pats, saņemot no mums visus
nepieciešamos dokumentus un instruk
cijas, vai arī deleģēt to mums, iepriekš
vienojoties par dalības nosacījumiem.

Sekmīgi noslēgusies AmberStone
Group akciju emisija
2015. gada jūnijā sekmīgi noslēdzās
ABLV Bank organizētā akciju emisija
uzņēmumam AmberStone Group —
holdingkompānijai, kas pārvalda savas
meitaskompānijas un asociētās sabiedrī
bas dažādās nozarēs.

Papildus biržās tirgoto preču
finansēšanai mēs piedāvājam
mijmaiņas līgumus naftas produktiem.

Akciju emisijas rezultātā AmberStone
Group pamatkapitāls tika palielināts
par 21,0 miljonu eiro, kopā sasniedzot
35,0 miljonus eiro. Emisijas mērķis bija
piesaistīt papildu līdzekļus uzņēmuma
attīstībai, kā arī palielināt uzņēmuma
akcionāru skaitu. Pamatkapitāla palielinā
šanā piedalījās 95 pieteicēji — jau esošie
AmberStone Group akcionāri, to skaitā
ABLV Bank, kā arī trešās personas —
atsevišķi bankas klienti, akcionāri un
darbinieki.

ABLV Bank
Luxembourg
Jaunas ieguldījumu
iespējas
Mūsu meitasbankas Luksemburgā
klientiem kļuvis pieejams jauns
un interesants pakalpojums —
ieguldījumu uzticīgā pārvaldīšana
(Discretionary Portfolio Management).
Tagad klienti var diversificēt savu
vērtspapīru portfeli, pilnībā deleģējot
ieguldījumu lēmumu pieņemšanu
Luksemburgas bankas speciālistiem.
Izmantojot šo pakalpojumu, klientu
ieguldījumu portfeli pārvalda, ievērojot
iepriekš saskaņotu stratēģiju, turklāt
ieguldījumu idejas tiek realizētas neka
vējoties. Klienti var pastāvīgi monitorēt
portfeļa stāvokli, saņemot savlaicīgu
informāciju par veiktajiem darījumiem
un detalizētas atskaites.

Ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanā bez
Discretionary Portfolio Management
pakalpojuma ABLV Bank Luxembourg
piedāvā arī ieguldījumu konsultatīvo
pārvaldīšanu — Active Investment
Advisory. Šo pakalpojumu ietvaros klienti
agrāk varēja izvēlēties trīs veidu ieguldī
jumu stratēģijas: kapitāla saglabāšanas
(Capital Preservation), aizsardzības
(Defensive) un sabalansēto (Balanced)
stratēģiju.
Ievērojot pieprasījumu, no 2016. gada
ABLV Bank Luxembourg piedāvā jaunu
ieguldījumu stratēģiju — kapitāla
pieaugumam (Growth). Šī stratēģija
paredz ieguldīto aktīvu ievērojamu pie
augumu, vienlaicīgi pieņemot risku par
iespējamiem būtiskiem zaudējumiem.
Salīdzinājumā ar pārējām stratēģijām
jaunā ir orientēta uz daudz lielāku akciju
īpatsvaru klienta ieguldījumu portfelī.

Lombarda kreditēšana
ABLV Bank Luxembourg klientiem
sarūpēts vēl viens jauns pakalpojums —
lombarda kreditēšana. Tas ir norēķinu
konta overdrafts, ko piešķir pret ieguldī
jumu konsultatīvās pārvaldīšanas (Active
Investment Advisory) vai ieguldījumu
uzticīgās pārvaldīšanas (Discretionary
Portfolio Management) portfeļa ķīlu.
Izmantojot šo pakalpojumu, klienti var
saņemt līdzekļus, nepārdodot savus
ieguldījumu portfeļus, un novirzīt
tos dažādiem mērķiem, piemēram,
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2015. gada septembrī ekspluatācijā tika
nodota premium daudzdzīvokļu māja
Miera Park House, kas atrodas Rīgas
klusajā centrā.

ieguldījumu portfeļa apjoma palielināša
nai. Lombarda kredīts ir beztermiņa (ar
bankas tiesībām pieprasīt kredīta pirms
termiņa atmaksu), to iespējams saņemt
ASV dolāros un eiro.

ABLV Bank Luxembourg
iegūst statusu VISA Associate
Membership
Pērn starptautiskās maksājumu sis
tēmas VISA Europe Riska komiteja
apstiprināja VISA Associate Membership
statusa piešķiršanu mūsu meitasban
kai ABLV Bank Luxembourg. Līdz ar to
banka var savā vārdā piedāvāt saviem
klientiem maksājumu kartes — no
debetkartēm līdz pat premium VISA
Platinum un Infinite kartēm.

Konsultācijas
Tagad esam pārstāvēti
arī Honkongā
Apgūstot jaunus mērķa reģionus un
vēloties būt tuvāk klientiem, ABLV grupa
atvēra jaunu pārstāvniecību — pasau
les mēroga finanšu centrā Honkongā.
Pārstāvniecības galvenais uzdevums ir
informēt potenciālos un esošos klientus
par ABLV grupas finanšu, investīciju un
konsultatīvajiem pakalpojumiem.
Galvenās Honkongas priekšrocības ir
liberāla nodokļu sistēma un attīstīta
finanšu pakalpojumu sfēra. Turklāt daudzi
klienti no Krievijas un NVS valstīm
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reģistrē Honkongā uzņēmumus sava
biznesa veidošanai.

ABLV grupas dalība konferencēs
Kā ierasts, ABLV grupas speciālisti gada
laikā piedalījušies dažādās starptautiskās
konferencēs, izstādēs un semināros,
kuros tie mūsu esošajiem un potenciāla
jiem klientiem stāstījuši par ABLV grupas
pakalpojumiem. Starptautisko konfe
renču un izstāžu vidū bija:
• konference CIS Wealth
Jekaterinburgā;
• konference Intax Expo Moscow
Maskavā;
• starptautiskā konference Intax Forum
Kijevā, veltīta nodokļu plānošanas un
aktīvu strukturēšanas jautājumiem;
• konference Starptautiskās investīcijas
Latvijas nekustamā īpašuma tirgū,
kas notika Rīgā.

Nekustamais īpašums
Pārmaiņu un labu darbības
rezultātu gads
2015. gads nekustamā īpašuma attīstīša
nas un tirdzniecības grupai Pillar bija pār
maiņu gads. Kopumā 2015. gadā Pillar
noslēdza 373 pārdošanas darījumus
par kopējo summu 18,1 miljons EUR.
Salīdzinot ar 2014. gadu, pārdošanas
darījumu skaits ir uz pusi mazāks, kas
pamatots ar pārvaldībā esošā īpašumu
portfeļa būtisku samazinājumu —

gada laikā nekustamā īpašuma objektu
skaits samazinājies no 730 līdz 420.
2015. gada laikā ir izdevies dubultot
privātmāju un zemes gabalu pārdošanas
darījumus: pārdotas 90 privātmājas un
32 zemes gabali. Savukārt sērijveida
mājās pārdoti 203 dzīvokļi: Rīgā 118 dzī
vokļi un ārpus Rīgas 85 dzīvokļi. No reali
zētajiem īpašumiem jaunajos un rekon
struētajos projektos pārdoti 37 dzīvokļi.
Jāpiemin, ka 2015. gadā tika pārdots arī
pēdējais brīvais dzīvoklis premium klases
mājā Elizabetes Park House.

Apstiprināts būvprojekts
ABLV Bank galvenās mītnes ēkai
2015. gada nogalē visus nepieciešamos
saskaņojumus saņēma pirmie būvpro
jekti finanšu darījumu un atpūtas centrā
New Hanza City (NHC). Būvprojekti
apstiprināti ABLV Bank galvenās mītnes
ēkai un daudzfunkcionālajai biroju ēkai,
kā arī inženierkomunikāciju izbūvei.
2016. gada pirmajā pusē NHC teritorijā
tiks uzsākti pirmie būvniecības darbi
nepieciešamo inženierkomunikāciju
izveidei. Pēc minēto darbu pabeig
šanas 2017. gadā Pillar varēs uzsākt ēku
būvniecību. Abas ēkas atbildīs visaugst
ākajām kvalitātes prasībām un komforta
līmenim. Zem tām būs kopēja pazemes
autostāvvieta.
ABLV Bank galvenās mītnes ēkas
plānotā platība ir 21 690 kvadrātmetru.

Tā būs 15 stāvu augstceltne ar repre
zentatīvu vestibilu, pārdomātu klientu
apkalpošanas zonu, darba vietām apmē
ram 900 cilvēkiem, sanāksmju telpām
un plašu atpūtas zonu darbiniekiem. Lai
veidotu unikālu, bet apkārtējā pilsētvidē
iederīgu ēkas arhitektonisko tēlu, tai ir
radīti atšķirīgi, savstarpēji harmonizējoši
fasāžu principi: klasiskā fasāde ar dabiskā
akmens plāksnēm, modernā ar caurspī
dīgu (stikla) fasādes sistēmu tērauda
konstrukcijās, kā arī ziemas dārza ātrija
jumta stiklotā fasāde.

Reorganizēta Pillar grupas
uzņēmumu struktūra
Pagājušā gada lielākais uzdevums bija
strukturālā reorganizācija Pillar grupas
uzņēmumos, kuras mērķis bija pareizi
strukturēt un sadalīt šī biznesa virziena
uzņēmumu slodzes un pienākumus,
ievērojot Pillar turpmāko darbības ciklu,
kas galvenokārt saistīts ar vērienīgā
projekta NHC attīstību. Reorganizācijas
laikā tika izveidotas trīs sabiedrību grupas:
Pillar Management, SIA, Pillar Holding
Company, KS, un New Hanza City, SIA.

Miera Park House nodota
ekspluatācijā
2015. gada septembrī ekspluatācijā tika
nodota Pillar attīstītā premium klases
daudzdzīvokļu māja Rīgā, Miera ielā
57a — Miera Park House. 2013. gada
sākumā Pillar šo jaunceltni iegādājās
no SEB bankas meitasuzņēmuma par
2,4 miljoniem eiro. Rekonstrukcijā un

apdarē ieguldīto līdzekļu summa sasnie
dza 5,8 miljonus eiro.
Miera Park House ir viena no retajām
Rīgas premium klases daudzdzīvokļu
mājām, kuras izveidē izmantotas mūsdie
nīgas tehnoloģijas, kas atbilst augstas dzī
ves kvalitātes prasībām. Mājas celtniecība
bija liels izaicinājums iesaistīto speciālistu
profesionalitātei, nepieļaujot nekādus
kompromisus uz kvalitātes rēķina, lai
iemītnieki varētu baudīt izcilus apstākļus.

Nacionālā nekustamā īpašuma
attīstītāju alianse nozares attīstībai
Piedaloties Pillar un citiem nekustamo
īpašumu projektu attīstītājiem, pērn tika
nodibināta Nacionālā nekustamo īpašumu
attīstītāju alianse. Biedrības mērķis būs
pārstāvēt nozares intereses valsts un
pašvaldību līmenī, nodrošināt ilgtspējīgu
nozares attīstību un veicināt tās sakārto
šanu kopumā, kā arī popularizēt nekus
tamo īpašumu attīstītāju lomu Latvijas
tautsaimniecībā.

Pillar tīmekļa vietne kļuvusi vēl
ērtāka
Esošo un potenciālo Pillar klientu ērtībām
pērn tika uzlabota uzņēmuma tīmekļa
vietne www.pillar.lv. Tajā ieviests tā
saucamais responsive web design, kas
nozīmē mājaslapas pielāgošanos dažā
dām iekārtām. Jaunā lapa ir ērti skatāma
datoros, viedtālruņos un planšetdato
ros — pēc noteiktas sistēmas tā sakļaujas
vai izplešas atbilstoši ekrāna izmēram.
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Grupas Prāta Vētra koncertu
New Hanza City teritorijā
2015. gada vasarā apmeklēja
aptuveni 45 tūkstoši skatītāju

Otrs nozīmīgākais jaunievedums ir jauns
un vienkāršots īpašumu meklētājs, kur,
piemēram, turpmāk var meklēt arī īrei
piedāvātos objektus. Tāpat ir pilnveidotas
īpašuma objektu kartītes, ievietojot tajās
lielākas fotogrāfijas un optimizējot infor
mācijas izvietojumu. Katram objektam
tiek piedāvātas alternatīvi jeb rekomen
dējami varianti.

Sabiedrībai
Ziemassvētku labdarības
akcijas rezultāti
2015. gada nogalē ABLV Charitable
Foundation rīkoja jau devīto
Ziemassvētku labdarības akciju, kurā
ziedot tika aicināts jebkurš sabiedrī
bas pārstāvis. Aicinājumam atsaucās
233 ziedotāji, un 2016. gada labdarī
bas programmas tika papildinātas ar
482 534 eiro, to skaitā:

muzeja izveides; to līdz 2021. gadam šim
nolūkam jaunbūvētā ēkā NHC teritorijā
kopīgiem spēkiem apņēmušies atklāt
ABLV Charitable Foundation, Borisa
un Ināras Teterevu fonds un Kultūras
ministrija. Mecenāti bez valsts finanšu
palīdzības ir apņēmušies ieguldīt vismaz
30 miljonus eiro muzeja celtniecībā un
darba uzsākšanas nodrošināšanā.
Trīspusēja ekspertu komisija 2015. gada
rudenī pabeidza darbu pie muzeja kon
cepcijas izstrādes. Tajā formulētas vadlī
nijas attiecībā uz mākslas darbu kolek
cijas veidošanas principiem un izstāžu
darbību, kā arī vēsturisko pētniecību un
iesaisti mākslas dzīves aktuālajās nori
sēs. Tāpat koncepcija iezīmē daudzvei
dīgas dialoga formas starp muzeju un tā
apmeklētājiem. Nu muzeja vīzija ir ceļā
uz konkrētām aprisēm: tiek veikti tālākie
darbi, lai ēka iegūtu savu pirmo vizuālo
izskatu.

• ”Palīdzēsim izaugt!” ar
177 170 eiro — ziedojumos saņemti
88 585 eiro un fonds no saviem
resursiem šo summu dubultoja;
• ”Jaunā Rīga” ar 290 253 eiro;
• ”Palīdzēsim dzirdēt!” ar 5 111 eiro;
• ”Atbalsts laikmetīgās mākslas izstā
dēm” ar 10 000 eiro.

Aleksandrs Vasiļjevs
turpina pārsteigt

Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja attīstība

Pēc skaita jau septītā Aleksandra
Vasiļjeva tērpu kolekcijas izstāde
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
Rīgā šoreiz bija veltīta modes svētkiem

Jau pagājis gads, kopš notiek intensīvs
darbs pie Latvijas Laikmetīgās mākslas
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No 2015. gada 16. jūlija līdz 25. oktobrim
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
Rīgā bija apskatāma pasaulslavenā
modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva
skaistāko vakartērpu kolekcijas izstāde
Ielūgums uz gadsimta balli. 1915–2015.

vesela gadsimta garumā un atspoguļo
laika posmu no 1915. līdz 2015. gadam.
Izstādē bija iekļauti unikāli balles tērpi
un vakarkleitas no Aleksandra Vasiļjeva
fonda jaunieguvumiem.

Atbalsts Prāta Vētras
koncertam Rīgā
2015. gads atnesa patīkamu pārstei
gumu mūzikas cienītājiem, jo viena no
slavenākajām Latvijas mūziķu grupām
Prāta Vētra (Brainstorm) izlaida jaunu
albumu 7 soļi svaiga gaisa un rīkoja
tā atbalsta koncerttūri Latvijā. Par
29. augustā Rīgā notikušā Prāta Vētras
koncerttūres gala koncerta atbalstītāju
kļuva ABLV grupas uzņēmums Pillar,
nodrošinot koncerta norises vietu — tas
notika Pillar pārvaldītajā NHC teritorijā.

Biedrības Elizabetes Park House
Association projekta mērķis ir radīt pie
vilcīgu un estētisku vidi apkārtējo namu
iedzīvotājiem, kā arī visiem rīdziniekiem
un pilsētas viesiem. Projekta ietvaros pie
nama Elizabetes ielā 21a tika iestādītas
deviņas Holandes liepas, kas iekļaujas
kopējā pilsētas zaļo stādījumu ainavā.
Ņemot vērā to, ka pilsētas apstādīju
miem ir būtiska loma pilsētas klimata
uzlabošanā, pilsētas koku daudzums
un dažādība nozīmē ne vien skaistu un
sakoptu, bet arī veselīgu vidi: koki atve
seļo gaisu pilsētā, pasargā to no vēja,
putekļiem, trokšņiem, regulē temperatū
ras režīmu un gaisa mitrumu.

Pēc Prāta Vētras menedžmenta aprēķi
niem, kopumā tūres koncertus klātienē
vērojuši teju 100 000 klausītāju. Rīgas
koncertā apmeklētāju skaits sasniedza
45 000, bet vēl vismaz 50 000 cilvēku
grandiozajam šovam sekoja līdzi inter
netā, kā arī no apkārtējo māju balkoniem
un pat autobusu jumtiem.

Lieliska dāvana Rīgas pilsētai
Ar ABLV Charitable Foundation atbalstu
tika īstenota skaistākā rudens iecere
2015. gadā, biedrības Elizabetes Park
House Association projekts Par valstij
piederošas ietves pie Elizabetes ielas
21a, Rīgā apzaļumošanu, kas tapis pro
grammas Jaunā Rīga ietvaros.
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Nākotne tepat,
uz sliekšņa
“2015. gads ABLV grupas nekus
tamā īpašuma uzņēmumu grupai
Pillar bijis pagrieziena un jaunu
akcentu salikšanas posms,” stāsta
Ieva Valtere, Pillar Management,
SIA, izpilddirektore. Drīz jaunā Rīgas
pilsētas daļa New Hanza City pārtaps
realitātē.
Kāds Pillar uzņēmumu grupai bijis
2015. gads? Kas bija lielākais izaicinā
jums? Par ko ir lielākais gandarījums
un prieks?
2015. gads ir bijis ražīgs gads. Pirmkārt,
esam sasnieguši izvirzītos mērķus par
nekustamā īpašuma portfeļa apjoma
samazināšanu. Kā zināms, Pillar savulaik
tika izveidots ABLV iepriekš piederošo
īpašumu pārdošanai. Tā portfelis bija
gana liels, 2015. gadā mēs to divkārt
samazinājām un ieņēmumi no īpašumu
pārdošanas sasniedza 18 miljonus eiro,
kas, mūsuprāt, ir labs rādītājs. Ja skatā
mies uz atlikušo portfeļa daļu, pēc pāris
gadiem tas tiks izpārdots pilnībā.
Otrs uzdevums bija saistīts ar grupas
reorganizāciju. Ņemot vērā nākotnes
ieceres, tika pieņemts lēmums sadalīt
darbības virzienus, salikt jaunus uzsva
rus. Ķērāmies pie darba! Reorganizācijas
process ilga gandrīz gadu, kura laikā
izveidotas uzņēmumu grupas, nodalot
noteiktus darbības virzienus.
Izveidojām menedžmenta grupu —
Pillar Management, kurā ietilpst Pillar
Architekten — grupas projektēšanas
kompānija, Pillar RE Services — apsaim
niekošanas uzņēmums. Visus šos gadus
savus attīstītos projektus paši esam arī
apsaimniekojuši, un tagad to izdalījām kā
atsevišķu virzienu, jo, raugoties nākotnē,
jāuzkrāj pieredze, spēki jaunam projek
tam, tā apsaimniekošanai.
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Tāpat izveidojām būvdarbu organizāci
jas un kvalitātes kontroles kompāniju
Pillar Contractor. Lēmums par šāda
uzņēmuma radīšanu, mūsuprāt, ir
dabisks, jo apjoms, ko tuvākajos gados
realizēsim, ir ļoti liels, tāpēc uzska
tām, ka finanšu kontrole ir jātur savās
rokās. Otra uzņēmumu grupa turpinās
nodarboties ar pārņemto īpašumu
uzturēšanu un pārdošanu, bet trešā ir
finanšu un darījumu centra New Hanza
City (NHC) attīstības virzītāja.
Vai jaunās būvniecības kompānijas
vadītājs jau ir atrasts?
Jā, tas veiksmīgi ir izdarīts. Jaunais
vadītājs Jānis Lāčaunieks ir sācis darbu.
Viņš ir profesionālis ar vairāk nekā
15 gadu pieredzi. Liekam lielas cerības
uz viņu. Un novēlam viņam izturību!
Kurus trīs 2015. gada notikumus
uzņēmumu grupas darbībā jūs
noteikti gribētu izcelt? Kāpēc?
Notikumu tik tiešām ir ļoti daudz. Lai
izceltu tikai trīs, ir krietni jādomā. Viens
no tiem, ko noteikti gribētos pieminēt
un kas gan pašiem, gan arī citiem
ļoti patika, bija mūsu jaunās pilsētas
ieskandināšana — NHC teritorijā notika
grupas Prāta Vētra koncerts. Tas pulcēja
vairāk nekā 45 000 skatītāju, un bijām
ļoti priecīgi par to, ka viss izdevās, arī
atsauksmes bija labas. Nav bieži gadī
jumi, kad kādā jaunattīstāmā teritorijā
tiktu sarīkoti tik vērienīgi pasākumi.
Mums šķita, ka tas bija veiksmīgs
projekts.
Varbūt šī tradīcija būtu jāturpina?
2016. gadā plānojam sākt būvniecību
NHC. Visticamāk, koncerta rīkošana
būvlaukumā ir diezgan neiespējams
uzdevums. Sadarbība ar Prāta Vētru
bija unikāls projekts. Sadarbība ar šo
grupu mums nav pirmo reizi, mums
viņi ļoti patīk. Puiši paši bija noskatījuši
šo vietu koncertam, mēs piekritām —
lieliska ideja, kāpēc gan ne!? Kas zina,
varbūt tad, kad uzcelsim, iekārtosim
šeit dārzu, tad arī rīkosim atklāšanu.
Bet nesolu, jo tā var izmīdīt visu
zālienu. [Smejas.]
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Turpinot par būtiskākajiem notikumiem,
kā otrs jānosauc projekta Miera Park
House pabeigšana. Kad to pirms diviem
gadiem iegādājāmies, bija viena tirgus
situācija, rēķinājāmies ar noteiktu
pircēju segmentu. Diemžēl laiks un
valdības lēmumi darīja savu. Finišējām
brīdī, kad tirgus situācija vairs nebija
tik spīdoša, tomēr, neraugoties uz to,
uzskatām, ka projektu esam realizējuši
veiksmīgi. Arī pārdošanas rezultāti
iepriecina — esam izpārdevuši vienu
ceturto daļu no dzīvokļiem.
Kā trešais notikums noteikti jāpie
min tas, ka esam saņēmuši visus
nepieciešamos saskaņojumus ban
kas centrālās ēkas un biroju centra
būvprojektam. 2014. gadā pārņēmām
projekta autoru — vācu arhitektūras
kompānijas — Rīgas biroju Schaller
Kyncl Architekten Riga (tagad Pillar
Architekten). 2015. gadā projektu
finišējām ar izcilību, to saskaņojām
bez aizrādījumiem. Citiem attīstītājiem
pilsētā nebūt neklājas tik viegli, pro
jektus nebūt nav vienkārši saskaņot...
Mēs centāmies būt izcilnieki — kā jau
visās lietās. Tas mums patiešām ir liels
notikums. Projektēšana ilga piecus
gadus, kopš brīža, kad darbu sāka
vācu arhitekti. 2016. gadā jāķeras klāt
būvniecībai!
Kāpēc banka savulaik pie
vērsās tādam projektam kā
New Hanza City?
Doma attīstīt šo teritoriju radās aptuveni
1998. gadā. Īsti neatceramies, kāds
tolaik bija pilsētas attīstības plāns un ko
tas paredzēja šajā vietā.
Jebkuram augošam uzņēmumam ir
skaidrs, ka kaut kad tam būs nepiecie
šamas lielākas, plašākas, skaistākas,
modernākas telpas. Kur gan citur tās
varētu būt, ja ne pavisam tuvu Rīgas
pilsētas centram? Nolēmām iegādāties
zemi Hanzas, Pulkveža Brieža ielas
rajonā. Ar gadiem zeme piepirkta klāt,
un tagad jau ir ideja par pilsētu pilsētā.
Tas ir kvartāls starp Hanzas, Sporta,
Skanstes un Pulkveža Brieža ielu.

Jebkuram augošam uzņēmumam
ir skaidrs, ka kaut kad tam būs
nepieciešamas lielākas, plašākas,
skaistākas, modernākas telpas.

Turklāt teritorija, kas tiek saukta par
Skansti, arī Rīgas pilsētas ieskatā tagad
ir noteikta kā prioritārās attīstības rajons.
Varbūt Rīga nevar konkurēt ar Londonu
vai Parīzi, tomēr katrā lielākā pilsētā
ir nepieciešams savs darījumu rajons
jeb Central Business District — CBD.
Ņemot vērā šīs teritorijas atrašanās
vietu — tuvu pilsētas centram — tā ir
labākā vieta biznesa zonas veidošanai.
Kāpēc projekta īstenošanai izvēlēta
Skanstes apkaime, nevis, piemēram,
reiz par perspektīvo biznesa rajonu
uzskatītā Ķīpsala?
Idejas par biznesa rajoniem Rīgā ir biju
šas vairākas. Taču jebkurai vietai ir jāiz
aug dabiskā ceļā. Visām Rīgas salām —
Ķīpsalai, Lucavsalai, Zaķusalai — ir
vairāki trūkumi salīdzinājumā ar mūsu
teritoriju, ja ņemam vērā īpašumu vēr
tēšanas klasiku — principu “vieta, vieta
un vēlreiz vieta”. NHC teritorija ir ļoti tuvu
Rīgas vēsturiskajam centram, kas nav
tik tieši izteikts citām teritorijām. Otra
ļoti svarīga lieta ir satiksme un infra
struktūra. Darbinieki, kas strādās biroju
ēkās, cilvēki, kas dzīvos jaunajās mājās,
izmantos sabiedrisko transportu. Ar
tramvaju, autobusu, trolejbusu līdz New
Hanza City var atbraukt, bet, piemēram,
uz Lucavsalu pagaidām šie transporta
veidi nekursē.
Nākamā lieta — komunikāciju pie
slēgumi. Piemēram, mēģinot attīstīt
Lucavsalu, nāksies saskarties ar lielām
problēmām — to, iespējams, parādīja arī
pašvaldības nesen rīkoto izsoļu rezul
tāti — tās bija neveiksmīgas. Lai gan

šī teritorija ir relatīvi tuvu centram un,
piedāvāta salīdzinoši lēti, attīstītājiem
varētu šķist perspektīva, taču, sarēķinot
potenciālās viena kvadrātmetra izmak
sas gatavam produktam, kurā ietverta
arī komunikāciju projektēšana un izbūve,
aina ir pilnīgi cita. Turklāt jārēķinās ne
tikai ar naudas resursiem, bet arī ar laika
patēriņu.
Savukārt, piemēram, Ķīpsalas gadījumā
ir pieejami pilsētas inženiertīkli, taču
loģistikas risinājumi tur nav ērti. Bez
fundamentālām pārmaiņām Ķīpsalai
būs grūti attīstīties. Protams, tur būs
atsevišķi objekti.
Turklāt šobrīd kopumā ir jārēķinās ar
iedzīvotāju skaita samazināšanās ten
denci, un šīm lielu teritoriju attīstības
iecerēm jāpieiet ļoti izsvērti.
Cik New Hanza City tapšanā ir
ieguldīts līdz šim? Kādas varētu būt
kopējās investīcijas tā attīstībā?
Līdz šim finanšu aktīvi galvenokārt
ieguldīti teritorijas sakārtošanā; ņemot
vērā arī zemes iegādes izmaksas,
kopā tas ir vairāk nekā 30 miljoni eiro.
Taču šobrīd pateikt, cik kopā izmaksās
teritorijas 25 ha pārveidošana, ir grūti, lai
neteiktu — neiespējami.
NHC kā jebkurš liels attīstības projekts
tiks īstenots vairākās kārtās. Šobrīd kon
krēti varam runāt par pirmajām divām.
Sāksim ar to teritorijas daļu, kas atrodas
tuvāk Rīgas vēsturiskajam centram,
izveidosim NHC kodolu un tad paplašinā
simies uz visām pusēm.
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Tuvākajos piecos sešos gados mūsu
ieguldījumi NHC būvniecībā sasniegs
150–170 miljonus eiro.

Prioritāte, protams, ir jaunā bankas
ēka. Šī iecere bijusi stūrakmens un
pamats šīs teritorijas apgūšanai. Tā būs
pirmā kārta. Taču līdz tai vēl ir jāveic
sagatavošanās darbi, jāizbūvē infra
struktūra, arī vairākos posmos. Ielas,
maģistrālās komunikācijas plānots
izbūvēt 2016. gadā. Pirmo ēku būvnie
cību iecerēts sākt 2017. gadā. Bankas
un daudzfunkcionālā biroju ēka — katra
būs aptuveni 20 000 m2; kopējā izbūvē
jamā platība viena projekta ietvaros būs
53 000 m2, ieskaitot pazemes stāvu.
Nākamā kārta paredz attīstīt dzīvojamo
apbūvi. Šobrīd notiek šo māju projektē
šana. Viena būs vidējās klases dzīvo
jamā ēka — aptuveni 15 000 m2 platībā;
tāpat ir iecerēts premium klases dzīvo
jamo ēku kvartāls vairāk nekā 15 000 m2
platībā. Tad sekos plašu rezonansi iegu
vušais Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzejs. Tas atradīsies pašā teritorijas
centrā, blakus parkam, un veidos NHC
kodolu. Šo muzeju varētu nosaukt arī
par NHC enkurobjektu.
Cik tad izmaksās pirmās NHC
kārtas?
Precīzu skaitļu par pirmajām ēkām
mums šobrīd vēl nav, neesam sagata
vojuši tāmi. Ļoti iespējams, ka bankas
ēkas un biroju centra būvniecība varētu
izmaksāt 80–100 miljonus eiro. Vēl nav
skaidri zināmi vairāki parametri, kas
ietekmēs galīgās to izmaksas, piemē
ram, kāda būs bankas ēkas fasādes
apdare. Turklāt šajā ēkās paredzētas arī
komplicētas inženiertehniskās sistē
mas. Biroju ēku būvēsim pēc BREEAM
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standartiem. Šobrīd šim projektam
novērtējums ir labākais Latvijā.
Muzejam ir apsolīti 30 miljoni eiro,
neierēķinot parka izmaksas, par kurām
šobrīd nav nekādu aplēšu, jo tas tiek
plānots kopā ar muzeja ēku. Konkursa
rezultātā redzēsim, kādu tā risinājumu
arhitekti piedāvās. Vidējās klases dzī
vojamā ēka varētu izmaksāt 13–15 mil
jonus eiro, ieguldījumi premium klases
kvartāla izbūvē varētu būt līdz 25 miljo
niem eiro. Tuvākajos piecos sešos gados
mūsu ieguldījumi NHC būvniecībā
sasniegs 150–170 miljonus eiro.
Kāpēc savulaik ir izvēlēta tieši šāda
teritorijas attīstības koncepcija?
Attīstoties teritorijai, ir pareizi, ja tajā
parādās un tiek veidota gan biroju fun
kcija, gan dzīvojamā daļa, gan ir pare
dzētas atpūtas iespējas. To visu saliekot
kopā, teritoriju ir iespējams efektīvi
attīstīt, padarīt to dzīvu.
Celt tikai biznesa ēkas nebūtu īsti
pareizi, turklāt Rīgai arī tik daudz
ofisu telpu nevajag. Lai pilsētas kvar
tāli dzīvotu, jābūt optimālam sajau
kumam — proporcionāla biroju un
dzīvokļu attiecība. Nereti tipiski ofisu
bloki lielpilsētās nedēļas nogalē ir kā
izmiruši. Pastaigājiet pa Londonas Sitiju
svētdienā!
Muzejs savukārt ienes īpašu atmosfēru.
Tas ir ļoti vērtīgs papildinājums jebkurai
pilsētas daļai. Varbūt nākotnē pilsētnieki
nezinās kādu A klases biroju māju, var
būt nezinās ABLV Bank, bet muzeju gan.

Turklāt nedrīkstam aizmirst sinerģijas
efektu — muzeja apmeklētāji pēc izstā
des apskates gribēs aiziet uz kafejnī
cām, iepirkties, tas radīs cilvēku kustību
rajonā, padarot to dzīvotspējīgāku.
Turklāt ABLV Bank turpina rūpēties par
laikmetīgās mākslas darbu krājumu,
kuram šobrīd nav, kur atrasties. Un ja
jau reiz ir krājums, vajag muzeju, kur
to izrādīt. Par pelnošu projektu šajā
gadījumā neviens nerunā. Tas ir projekts
sirdij, jo mēs mīlam mākslu! [Smaida.]
Vai sākotnējais redzējums un pašrei
zējā versija sakrīt? Vai ir bijušas
kādas izmaiņas? Kādas, kāpēc?
Lielā mērā tās sakrīt. Jāsaka — nevar
nesakrist, jo 2007. gadā tika sākta
teritorijas detālplānojuma izstrāde, jau
tad diezgan skaidri nosakot iekškvartālu
struktūru, kur kas atradīsies. Tā ietvaros
neviens neizzīmē detaļās ēku arhitek
tūru, bet pamatlietas tiek pateiktas. Un
pie šī detālplānojuma pieturamies, kas
mums atvieglo dzīvi.
Arī NHC teritoriju skar Skanstes
lokālplānojums, visi sarežģījumi ar tā
izstrādi un saskaņošanu. Taču mums
zināmā mērā tie iet garām tieši tāpēc,
ka ir detālplānojums. Nenoliedzami,
kaut kādas korekcijas lokālplānojums ir
ieviesis.

Papildus bankas jaunās
ēkas būvniecībai starp
NHC prioritārajiem
objektiem ir bijušās preču
stacijas vēsturiskās ēkas
rekonstrukcija

Pieminējāt, ka New Hanza City teri
torija tiks veidota vairākās kārtas. Cik
ilgā laikā varētu tikt pabeigta visa tās
attīstība?
Tas ir ļoti interesants jautājums. Līdzīgi
kā par investīcijām, arī par laiku nevar
precīzi atbildēt. Tas būs atkarīgs no
situācijas tirgū, norisēm pasaulē,
ekonomiskās attīstības. Savulaik droši
teicām, ka pilsētu gribētu uzbūvēt līdz
2033. gadam. Šo datumu neviens nav
mainījis, varam pieturēties pie tā, taču
precīzi pateikt nevaram. Pabeigsim pir
mās kārtas, skatīsimies tālāk, kā rīkoties.
Mēs nebūvējam ķeksīša pēc. Izveidotos
kvadrātmetrus vajadzētu arī apdzīvot
un tad virzīties tālāk. Tiesa, paralēli visu
laiku ģenerējam jaunas idejas, domājam,
plānojam, projektējam.
Kādas ir iespējamās izmaiņas, reaģē
jot uz pārmaiņām nekustamā īpa
šuma tirgū, pieprasījumu?
Dzīvokļi tāpat kā biroju platības bija, ir un
būs vajadzīgi. Jautājums ir par apjomu,
cenu un klasi. Skaidrs, ka noteikti pār
dzīvosim vēl vismaz vienu nekustamā
īpašuma krīzi, kas, iespējams, ieviesīs
korekcijas termiņos.
Kad?
[Smejas.] Ja zinātu, atvērtu kontu
Šveices bankā. Esam vairākkārt pārlieci
nājušies, to pierādījusi arī pasaules lielo
investoru pieredze — veiksmes pamatā
ir darīt noteiktas lietas tieši krīzes laikā.

Visticamāk, mēs neapstāsimies, sāko
ties krīzei, turpināsim darīt. Šobrīd būv
niecības apjoms samazinās, par to daudz
runā, pārdošanas apjoms sarūk, bet mēs
ejam uz priekšu, izmantojam laiku un
situāciju, piemēram, krīzē ir iespējamas
zemākas būvniecības cenas.
Atgriežoties pie termiņiem, kad ir
plānots pabeigt pirmos namus?
Orientējamies uz 2021. gadu. Ceram, ka
tad tiks pabeigts arī muzejs. Protams,
viss ir atkarīgs no tā, kā veiksies ar pro
jektēšanu, konkursiem. Piemēram, tieši
šobrīd norisinās muzeja vīziju konkurss.
2016. gada maijā ceram ieraudzīt tā
maketu. Konkursa rezultātus gaidām ar
patiesu interesi.
Bankas un biroju ēku plānojam pabeigt
2019. gada beigās vai 2020. gadā. Šīs
ēkas ir lielas, komplicētas. Savukārt vidē
jās klases dzīvojamo māju varētu pabeigt
gadu ātrāk, bet premium ēku attīstīsim
vienlaikus ar muzeju un parku.
Starp citu, paralēli esam sākuši konkursu
par vēsturiskās dzelzceļa stacijas ēkas
rekonstrukciju. Mums šī ēka ļoti patīk.
Šobrīd kaldinām idejas, ieceri, ka tas
varētu būt daudzfunkcionāls sabiedris
kais centrs, kurā varētu būt plašas pasā
kumu telpas. Tādu Rīgā trūkst, arī paši
katru gadu ar šo problēmu saskaramies.
Ēku varētu izmantot arī kultūras pasāku
miem. Iespējams, bankas 25 gadu svinī
bas rīkosim tur. Tāds ir mūsu mērķis un
uzdevums. Tie ir plāni līdz 2021. gadam.

Pieminējāt to, ka ar Skanstes lokāl
plānojuma apstiprināšanu neiet gludi.
Vai esat saskārušies ar vēl kādām grū
tībām, īstenojot projektu? Kāpēc tās
radās, un vai ir izdevies tās atrisināt?
Globālu grūtību nav bijis, bet mazas
aizķeršanās ir vienmēr. Nevar teikt, ka
viss rit gludi, ka visur, kur ejam, mūs
sagaida ar atplestām rokām, sakot —
nāciet, ļoti vēlamies jūsu projektu, dariet
tieši tā, kā esat ieplānojuši! Taču milzīgu
problēmu, ko būtu vērts pieminēt, nav.
Protams, var gari un plaši diskutēt par
kopumā nesakārtotu likumdošanu, nor
matīvu bāzi šajā nozarē, kas saistīta ar
plānošanu, projektēšanu, saskaņošanu,
ar apbūves noteikumiem, — ir ļoti daudz
ko darīt un uzlabot. Esam iesaistīju
šies Nacionālajā nekustamo īpašumu
attīstītāju aliansē, liekam galvas kopā un
spriežam, kā mainīt situāciju, bet NHC
projekta ietvaros lielu grūtību nav bijis.
Kvalitatīvi izstrādājot projektu, sekojot
noteikumiem, viss ir normas robežās.
Ielūkojoties nākotnē — kas dzīvos
premium klases kvartālā, kas tajā
strādās?
Droši vien jāsāk ar tiem, kas šeit strā
dās. [Smejas.] Tad nonāksim līdz tiem,
kas te dzīvos. Visticamāk, tie būs vieni
un tie paši cilvēki. Protams, gribētu
redzēt lielas, starptautiskas kompānijas
mūsu biroju ēkā, kuras pārceltu savus
ofisus uz Rīgu. Šobrīd šajā ziņā mums
krietni priekšā ir Viļņa, kura ir piesaistījusi
šādus uzņēmumus. Centīsimies pie
vilināt ar jaunām, augstvērtīgām biroju
platībām.

Jau tagad ir izstrādāti
detalizēti projekti
nākamajām ēkām
NHC teritorijā

Attiecīgi, mūsuprāt, ir ērti, ja vien esi
pilsētas cilvēks, strādāt un dzīvot vienā
rajonā.
Par vidējās klases ēku runājot, jāpiemin,
ka bankas darbinieki nereti ir interesē
jušies par iespējām iegādāties mājokli
netālu no darba. Domājot par to, ka ne
visi darbinieki ir augstākā līmeņa vadī
tāji, kuri varētu atļauties dzīvot premium
segmenta namos, nolēmām veidot
māju vidējā cenu segmentā.
NHC dzīvos tie, kuriem ir būtiska
apkārtējā vide. Tam ir ļoti laba atrašanās
vieta, visur var aiziet ar kājām. Ja vēl
pilsēta uzbūvēs tramvaja līniju Sporta
ielā, tas būs labs pienesums Skanstes
rajonam kopumā. NHC ir gana labi
sasniedzama ar sabiedrisko transportu,
savukārt nokļūt Skanstes otrā galā jau ir
sarežģītāk.
No daudzām jaunām, labām mājām
Rīgā pa logu paveras nekārtība. Te tā
nebūs. Tiesa, nesolām arī skatu uz
jūru. Taču vide tiešām būs sakārtota.
Gribam, lai te būtu pieejams viss
nepieciešamais ērtai ikdienai — līdz pat
bērnudārzam.
New Hanza City ir daļa no lielākas
Skanstes apkaimes, kura pamazām
pārvēršas. Vai sadarbojaties ar pār
ējiem Skanstes apkaimes attīstītā
jiem, zemes īpašniekiem?
Visas teritorijas ietvaros liels nopelns
ir organizācijai Skanstes attīstības
aģentūra, ko vada Mārtiņš Vanags. Viņš

ar lielu entuziasmu strādā pie jautāju
miem, kas skar apkaimes attīstību. Gan
mūsu, gan pārējo attīstītāju novēro
jums — viens pats nav cīnītājs. Pirms
gada, apkaimes zemju īpašniekiem
lemjot apvienoties un risināt jautājumus
kopīgi, lietas ir sakustējušās. Arī pilsēta
ir gatava uzklausīt. Domāju, ka Skanstes
attīstības aģentūrai sadarbības rezul
tāts ar pilsētu būs labs. Piemēram,
šobrīd tiek runāts par vienotu apstādī
jumu plānu gar centrālajām ielām. Tā
kā ir paredzēts izbūvēt infrastruktūru
neattīstītajā Skanstes daļā, ir vajadzīgs
lielāks spēks. Mūs priecē tas, ka pilsēta
šo teritoriju arī savos attīstības plānos
ir definējusi kā prioritāru. Arī tas zināmā
mērā ir sabiedriskās organizācijas dar
bības nopelns. Ejam, stāstām, komu
nicējam par plāniem un ieguldījumiem.
Pilsēta ir sākusi rēķināties ar mums.
Kādu redzat šo pilsētas daļu pēc pie
ciem, desmit un divdesmit gadiem?
Droši vien tā izskatīsies labi un arvien
jaukāk, jo arī citiem attīstītājiem ir līdzīgi
plāni. Skanstes ielas tuvumā attīstī
sies darījumu apbūve, tālāk no tās ir
paredzētas dzīvojamās mājas. Tā nebūs
klasiska darījumu zona, to arī neviens
nevēlas, lai nevienam nerastos sajūtas,
ka dzīve Skanstē beidzas pēc pulksten
sešiem vakarā.
Parādīsies vēl gana daudz jaunu ēku.
Ir aizraujoši vērot un būt klāt tam, kā
attīstās jauna pilsētas daļa. Tā ir unikāla
iespēja sniegt savu ieguldījumu Rīgas
pārveidē!
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Mēs orientējamies
uz ilgtermiņa
attiecībām
ABLV grupā
cilvēku kapitāls ir
viens no vērtīgā
kajiem aktīviem.
Mēs to izprotam
un strādājam
ar ilgtermiņa
mērķi. Par mūsu ilgtspējīgo personāla
stratēģiju stāsta ABLV Bank Personāla
nodaļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa.
Statistikas dati rāda, ka bezdarba
līmenis Latvijā arvien samazinās.
Kāda šobrīd ir nodarbinātības situā
cija banku nozarē?
Diemžēl jāatzīst, ka darba tirgus situā
cija finanšu sektorā Latvijā ir kritiska, lai
neteiktu vēl vairāk. Ja darbaspēku sada
lītu divās nosacītās grupās: speciālistu/
vadītāju līmenī — nodaļu vadītāji, vecākie
speciālisti — un starta pozīcijas līmenī —
sekretāri, palīgi, asistenti —, tad jāsaka,
ka atrast darbinieku tieši starta pozīcijā,
kas būtu piemērota tikko augstskolu
beigušiem studentiem vai pēdējā kursa
studentiem, ir ārkārtīgi grūti. Joprojām
ir jūtams demogrāfiskais tukšums, kas
Latvijā izveidojās pirms 20–25 gadiem.
Turklāt liela daļa jauniešu un ekono
miski aktīvo iedzīvotāju ir aizbraukuši no
Latvijas.
Jauniešu vidū gan valda viedoklis, ka
darbu Latvijā nav iespējams atrast.
Arī sekretāram, asistentam vai palīgam,
kurš vēlas strādāt ABLV, ir jāatbilst
noteiktām prasībām. Viņiem ir jābūt
iegūtai juridiskajai vai ekonomiskajai
izglītībai vai jābūt vismaz pēdējo kursu
studentam. Atsevišķiem amatiem der
arī filoloģiskā izglītība. Tāpat jaunajiem
speciālistiem ir jāpārvalda trīs valodas,
atsevišķos amatos — divas.
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ABLV grupas Ziemassvētku balles
scenogrāfiju Latvijas Producentu
asociācija atzinusi par labāko

Augstākā pilotāža — kļūt par
ekspertu, kas ir izaudzis no
vienkārša pārdevēja līdz klienta
partnerim, veidojot sadarbības
attiecības ilgtermiņā.
Taču ne mazāk svarīgas darbā ir personī
gās kompetences — inteliģence, rakstura
īpašības, kas palīdz iejusties potenciālā
darba ņēmēja darba vidē un sastrādāties
ar kolēģiem, jo tikai saskanīgā kolektīvā ir
iespējams sasniegt augstus rezultātus.
Jāatzīst, ka šādus speciālistus, kuru
prasmes un kompetences atbilstu
izvirzītajiem kritērijiem, ir grūti atrast.
Tiek runāts par darbaspēka ievešanu, bet
būsim godīgi — Latvijā nav iespējams
strādāt finanšu nozarē, nezinot latviešu
valodu, jo visi normatīvie akti ir latviešu
valodā. Tiesa, ir patīkami izņēmumi, un
tādi piemēri ir arī mūsu bankā, taču to
nav daudz.
Kāpēc darbiniekiem uz sākotnējiem
amatiem tiek izvirzītas tik augstas
prasības?
Ņemot vērā nepietiekamu kvalitatīvu
resursu pieejamību darba tirgū, mūsu
stratēģija ir balstīta uz kadru kalves prin
cipu: starta pozīciju personāls šeit iegūst
nepieciešamās profesionālās zināšanas
un iemaņas, lai gada laikā spētu profe
sionāli attīstīties un pāriet uz citu amatu.
Uzmanīgi sekojam līdzi, lai darbinieki
neaizsēdētos sākotnējos amatos. Tāpēc
mēs izvirzām ļoti augstas prasības šiem
kandidātiem un rūpīgi izvērtējam viņu
piemērotību un profesionālo atbilstību,
jo tas ir svarīgs pamatnosacījums, lai šos
resursus varētu attīstīt bankai nepiecieša
majos virzienos.
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Kāda situācija ir privātbaņķieru ama
tiem? Vai arī šeit novērojams kvalita
tīva piedāvājuma trūkums?
Privātbaņķieru amati vienmēr ir bijuši ļoti
pieprasīti, un to pieejamība darba tirgū ir
samērā ierobežota. Ņemot vērā to, ka šie
darbinieki pārdod ne tikai produktus un
pakalpojumus, bet ar sevi prezentē attie
cīgās organizācijas kultūru un vērtības,
lielākoties bankas cenšas izaudzināt šo
personālu patstāvīgi.
Finanšu nozarē jau vairākus gadus
privātbaņķieri, kredītu menedžeri, klientu
apkalpošanas speciālisti izaug no sākuma
pozīciju amatiem, lai spētu sevī iedzīvināt
tās vārdos nenosaucamās lietas, kas
atšķir vienu organizāciju no citas.
Kādam jābūt privātbaņķierim šodie
nas realitātē? Nosauciet galvenās
rakstura īpašības.
Privātbaņķierim jābūt ekstravertam,
atvērtam un ar pozitīvu attieksmi,
gudram, daudzpusīgi attīstītam, ar plašu
redzesloku. Obligātās īpašības — elas
tīgs komunikācijā, māk neuzspiest klien
tam savu viedokli. Viņam jāprot saklausīt
klienta vēlmi un izprast viņa vajadzības.
Speciālistam brīvi jākomunicē vismaz
trīs svešvalodās, jāspēj orientēties un
jāsaprot klienta saimnieciskā darbība,
jāpārzina piedāvātais pakalpojumu un
produktu klāsts, lai piemeklētu klientam
visatbilstošāko risinājumu. Tā ir augstākā
pilotāža — kļūt par ekspertu, kas ir izau
dzis no vienkārša pārdevēja līdz klienta
partnerim, veidojot sadarbības attiecības
ilgtermiņā.

Darbinieku darba stāžs
mazāk par 5
gadiem

no 5 līdz 9
gadiem

no 10 līdz 14
gadiem

no 15 līdz 19
gadiem

vairāk par 20
gadiem

444

209

143

53

31

Darbinieku izglītība

128
ar augstāko
izglītību

vidējais stāžs

6

gadi

Karjeras izaugsme
2015. gadā

227

259

278

bakalauri

maģistri

Darbinieki kāpuši
pa karjeras kāpnēm

4

Jaunas darba vietas
2015. gadā

doktori

36
ABLV grupas darbinieku skaits

797
3
Sanktpēterburga

22

3

Rīga

Minska
Luksemburga
1

Maskava
Kijeva
5

Odesa
Limasola
1

11

1

4
Almati

3
Baku

Vladivostoka

Taškenta
3

1
Honkonga
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Ar rādītājiem uz vienu darbinieku ABLV Bank ir līdere:
Pēc aktīvu apjoma,
tūkst. eiro
6 708 ABLV Bank

4 584 Rietumu

2010

2011

2012

2013

3 424
3 226
2 336
2 115
552

Swedbank
SEB
Baltikums
BIB
Norvik

207
193

ABLV Bank
Rietumu

130
112
92

Swedbank
Baltikums
SEB

58
58

BIB
Norvik

51

ABLV Bank

35

Baltikums

29
26
24
23
22

Rietumu
BIB
Swedbank
Norvik
SEB

2014

Pēc pamata peļņas,
tūkst. eiro

2010

2011

2012

2013

2014

Pēc atalgojuma izdevumiem,
tūkst. eiro

2010

106

2011

2012

2013

2014

Avots: gada pārskatu dati no 2010. gada līdz 2014. gadam

Daļa no minētajām kompetencēm
ir apgūstamas skolā, bet lielāko
daļu iemācās, strādājot ilgāku laiku
vienā uzņēmumā, sākot no starta
pozīcijas amata un mērķtiecīgi, soli pa
solim, veidojot savu profesionālā pārde
vēja karjeru. Ir tikai jāgrib un jādara, tad
viss ir iespējams!
Kā notiek kandidātu atlase un vai,
rodoties brīvai vakancei, priekšroka
tiek dota iekšējiem vai ārējiem
resursiem?
Atlasi veicam mēs — vecākie personāla
menedžeri, pieredzējuši profesionāļi ar
psihologa izglītību. Mēs zinām uzņē
muma vērtības, mūsu korporatīvo vidi,
līdz ar to spējam izvērtēt kandidāta
atbilstību ne tikai kopējam ABLV grupas
kolektīvam, bet arī katrai atsevišķai
struktūrvienībai. Profesionālās zināša
nas un iemaņas ļoti labi var novērtēt
konkrētās nodaļas vadītājs, bet netvera
mas lietas, piemēram, kandidāta spēju
iejusties kolektīvā, ne visi var izprast.
Tāpēc arī personāla atlase ir uzticēta
profesionāļiem.

Vai pretendentu piesaistīšanai
izmantojat arī sociālos tīklus?
Jau vairākus gadus izvietojam sludināju
mus savos Facebook profilos. Statistika
rāda, ka šo sludinājumu sasniedzamība
ir viena no augstākajām — tos vidēji
apskata vairāk nekā 5000 interesentu.
Šādi sludinājumi ir lietderīgi, un to pierā
dījusi arī mūsu prakse.
No 2015. gada mēs uzsākām izmantot
arī sociālo vietni LinkedIn. Jāatzīst, ka
galvenā LinkedIn priekšrocība ir vide,
kurā koncentrējušies savas jomas
profesionāļi. Ievietojot šeit sludinājumu,
mēs izvēlamies konkrētus parametrus,
lai precīzāk uzrunātu mērķa grupu. Ir
iespējams arī tieši uzrunāt piemēro
tākos kandidātus, iepazīties ar viņu
profiliem. Šī sociālā platforma ļauj atrast
speciālistus, kuri šobrīd nav aktīvi darba
meklētāji, bet ir piemēroti mūsu profe
sionālajām kvalitātēm.

Tā kā mēs ļoti lielu uzmanību pievēr
šam ilgtermiņa personāla attīstības
stratēģijai, mūsu nodaļa rūpīgi izvēlas
darbiniekus starta pozīciju amatiem, un
mēs uzmanīgi sekojam līdzi viņu izaug
smei. Parādoties vakancei, priekšroka
tiek dota mūsu darbiniekiem. Gada
laikā 22% ABLV darbinieku attīsta savu
profesionālo izaugsmi gan horizontāli,
gan vertikāli. Gandrīz 59% no mūsu
darbiniekiem ir profesionāli izauguši
līdz vidējā līmeņa vadītājiem un gandrīz
19% — līdz augstākā līmeņa vadītājiem.
Pašlaik tikai viens no septiņiem bankas
valdes locekļiem ir pievienojies kā
direktors — pārējie ABLV Bank direktori
ir profesionāli izauguši mūsu kolektīvā.

Jūsuprāt, kuras ir galvenās motivāci
jas metodes ABLV?
Galvenais — darba vide un psiho
loģiskais mikroklimats kolektīvā. Ja
darba vide nebūs darbiniekam kom
fortabla, viņu noturēt būs ļoti grūti.
Tāpat darbiniekiem ļoti svarīgi, lai viņu
profesionālā kvalitāte būtu novērtēta.
ABLV ir ieviesta tradīcija: bankas vadība
darbiniekiem, kuri ir nostrādājuši desmit
gadu vai divdesmit gadu, pasniedz
vērtību balvas kādā no lielajiem korpora
tīvajiem pasākumiem — Ziemassvētku
ballē vai ABLV Bank dzimšanas
dienā. Ļoti jauka ir tradīcija svinēt
Ziemassvētkus kopā ar ģimenēm. Šādi
pasākumi kļuvuši īpaši tuvi mūsu darbi
niekiem un viņu bērniem — piemēram,
pagājušo Ziemassvētku pasākumu
izbaudīja vairāk nekā 650 darbinieku
bērnu.

Savukārt starta pozīciju amatiem izslu
dinām ārējos konkursus. Piemēram,
nesen uz sekretāra amatu pieteicās
200 pretendentu, tomēr uz pārrunām
mēs varējām uzaicināt tikai deviņus.

Mēs augstu vērtējam tos, kuri strādā
kopā ar mums ilgstoši. Līdzās nemate
riālajai atzinībai rūpējamies, lai darbi
nieki, kuri strādā pie mums ilgtermiņā,
saņemtu arī pamatotus labumus.
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Atalgojumu sistēmā ir iestrādāts
izdienas koeficients — piemaksa pie
pamatalgas par ABLV grupā nostrādāto
laiku, kā arī tiek piešķirtas apmaksātas
papildu brīvdienas kārtējam atvaļināju
mam. Jo darbinieks ilgāk uzņēmumā
strādājis, jo vairāk viņam pienākas
brīvu dienu, kuras var izmantot,
atpūšoties kopā ar ģimeni vai citiem
mērķiem.
ABLV vadība domā par to, lai darbinieki
būtu materiāli novērtēti. Mēs regulāri
pārskatām atalgojumu sistēmu, indek
sējam darbinieku algas, strādājam pie
prēmēšanas sistēmas uzlabošanas. Pie
personāla motivācijas var pieskaitīt arī
veselības apdrošināšanu un uzkrājošo
dzīvības apdrošināšanu, kurā darba
devējs veic regulāras iemaksas. Pēc
noteikta termiņa beigām darbinieks
var saņemt darba devēja iemaksāto
uzkrājumu.
Kuru no metodēm darbinieki paši
novērtē visaugstāk?
Protams, visiem patīk saņemt taustā
mas lietas. Taču es uzdrošināšos teikt,
ka ABLV darbinieku augstās lojalitātes
pamatā ir tieši pozitīvā atmosfēra un
vadības novērtējums. Mums ir ārkārtīgi
zema personāla mainība — aptuveni
5–6% gadā, turklāt, ņemot vērā, ka
kopējais darbinieku skaits ir vairāk nekā
800 cilvēku.

Mums ir paveicies ar to, ka abi ban
kas lielākie akcionāri — Oļegs Fiļs un
Ernests Bernis — ikdienā strādā bankā.
Viņi pazīst visus savus darbiniekus, izjūt
atmosfēru, un bieži vien iniciatīva kaut
ko uzlabot darba apstākļos vai darbi
nieku motivēšanā nāk no viņiem. Tā ir
iezīme, kas mūs atšķir no citām ban
kām un lieliem uzņēmumiem. Mums,
darbiniekiem, nav īpašnieki jāpārliecina
par vienu vai otru jautājumu, jo viņi
paši zina, kāda ir situācija uzņēmuma
iekšienē.
Tāpēc mūsu darbiniekiem ir augsta
motivācija strādāt tieši ABLV. Par to lie
cina arī gadskārtējais darbinieku iesais
tes un apmierinātības pētījums, ko veic
WPP holdinga sastāvā un tā pētniecī
bas struktūrvienībā Kantar ietilpstošā
pētījumu aģentūra TNS. Pateicoties šai
aptaujai, mēs varam savu uzņēmumu
salīdzināt ar līdzīgiem uzņēmumiem
Latvijā, Baltijā un Eiropā.
Un kā šajā pētījumā izskatās ABLV?
Ar patiesu prieku un gandarījumu varu
teikt, ka ļoti labi. Vidējais apmierinātības
indekss pērn šajā pētījumā bija 65%,
bet apmierinātības indekss ABLV Bank
bija 83%. TNS speciālisti atzina, ka
viņi neredz nedz Latvijā, nedz Baltijā,
nedz arī Eiropā citu organizāciju, kurai
būtu tik augsts darbinieku iesaistes un
apmierinātības līmenis.

ABLV darbinieku augstās lojalitātes
pamatā ir pozitīvā atmosfēra un
vadības novērtējums.
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Mūsu virsmērķis —
ar katru gadu kļūt labākiem
nekā iepriekšējā gadā.

Viens no jautājumiem šajā aptaujā, ko
anonīmi veic TNS speciālisti, ir tāds: “Kā
vērtējat savu darbavietu, vidi, un vai šo
darbavietu ieteiktu saviem draugiem un
paziņām?” 91% ABLV darbinieku atbil
dēja apstiprinoši. Šis rādītājs mums pie
aug ar katru gadu — par pusprocentu,
procentu, bet ne reizi nav samazinājies.
Protams, vienmēr ir darbinieki, kas ir

neapmierināti, un tā tam ir jābūt, jo arī
urķētāji zināmā mērā ir virzītājspēks.
Mūsu virsmērķis — ar katru gadu kļūt
labākiem nekā iepriekšējā gadā. Taču arī
apzināmies, ka mērķim ir jābūt saprāta
robežās. Un jānovērtē tas, kas jau ir
sasniegts. Kad saproti, kas tev ir, vari
tiekties augstāk.
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Jauno darbinieku
komentāri
Nākamais pārsteigums bija uzdotie testi
un neskaitāmās darba intervijas divu
mēnešu garumā. Tas vienlaikus radīja
gan nesapratni, gan arī izraisīja interesi
par gaidāmo darbu.

Gints Pumpurs
Apdrošināšanas starpniecības
nodaļas vadītājs
Atklāti sakot, pirms mani uzrunāja
pieteikties šai vakancei, manas, tāpat
kā lielas iedzīvotāju daļas, zināšanas
par banku bija diezgan virspusējas un
stereotipu iespaidotas. Tāpēc man nācās
uzmeklēt pazīstamus cilvēkus, kuri šeit
strādāja un varēja dot atsauksmes.
Saņemtā informācija man apliecināja,
ka ABLV Bank var uzskatīt par ļoti labu
darba devēju. Atzīšos, biju pat pār
steigts, ka šī nišas banka daudzos rādī
tājos apsteidz lielos skandināvu finanšu
milžus un ir viena no Latvijas lielākajām
bankām. Nolēmu, ka gribu strādāt un
iegūt pieredzi šajā uzņēmumā. Papildu
motivāciju deva arī zināms lokālpatrio
tisms, jo man ļoti patika apziņa, ka tas
ir vietējais uzņēmums, kurš ir pierādījis
savu dzīvotspēju un algo labi apmaksā
tus darbiniekus. Kā vēlāk izrādījās, pēc
valstij samaksāto nodokļu apjoma banka
apsteidz tādus finanšu uzņēmumus,
kuru filiāles atrodas gandrīz vai katrā
Latvijas pilsētā vai tirdzniecības centrā.
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Kaut arī iepriekš biju strādājis līdzīgā —
apdrošināšanas — nozarē, kura arī ir
FKTK regulēta, sākotnēji mans lielākais
izaicinājums bija daudzās un dažādās
instrukcijas, kas apraksta un reglamentē
katru veicamo darbību.
Attiecībā uz darba vidi varu vien teikt,
ka tā tiešām ir ļoti demokrātiska un
sakārtota — no atklātiem komentāriem
bankas iekšējā avīzē, daudzām aptaujām
un starpnodaļu sadarbības vērtējumiem
līdz uzņēmuma politikai, kas veicina
darbinieku ilgtermiņa lojalitāti.
Tāpat man patīk bankas vadības uzliktā
standartu latiņa gan darbiniekiem, gan
arī sev — visam, ko mēs darām, ir jābūt
pārdomātam līdz sīkākajām detaļām un
izpildītam nevainojamā kvalitātē. Tas
gan nav viegls uzdevums, taču esmu
pārliecināts, ka tas ir efektīvākais veids
gan uzņēmuma, gan manai personīgajai
izaugsmei.
Esmu apradis ar bankas strikto pieeju
visu darbību regulācijai, kā arī guvis
pārliecību, ka mana sākotnējā izvēle nākt
šeit strādāt ir bijusi pareiza.

Jekaterina Koļesina
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Nenoliedzams bankas personāla
politikas pluss ir plašā apmācība, kura
notiek pirmajā darba dienā un kuras
laikā jaunais darbinieks iegūst zināšanu
bāzi par bankas vēsturi un dažādiem
tās darbības aspektiem. Iepazīšanās
kurss būtiski atviegloja manu integrā
ciju sākotnējā darba posmā, jo nebija
jākoncentrējas uz jautājumiem, kā
savienot vienā tādus jēdzienus kā es un
jaunā vide. Pateicoties iegūtajām ziņām,
es jau sākotnēji jutos kā savā vietā.
Kolēģu atsaucīgums rada nepiespiestu
atmosfēru, kurā var brīvi domāt, meklēt
iedvesmu darbam un droši izteikt savu
viedokli. Vēl viens patīkams pārsteigums
bija tehniskā atbalsta dienesta neticamā
operativitāte, kas ir neizsakāmi būtiski
pilnvērtīgam darba procesam, it īpaši
lielas slodzes periodos.

Jānis Grīnbergs
Produktu attīstības pārvaldes
vadītāja vietnieks
Iemesli pievienoties ABLV Bank koman
dai bija vairāki. Pirmkārt, attiecībās
ar iepriekšējo darba devēju — BTA
Insurance Company, SE — bija iestāju
sies zināma harmonija, stabilitāte, kas
nozīmēja pastāvīgu atrašanos komforta
zonā. Daudzus procesus bija izdevies
pilnveidot, bija iestājusies nosacīta rutīna.
Jutu, ka esmu nobriedis jauniem izaici
nājumiem vai nu BTA ietvaros, vai ārpus
tās. Nenoliedzami, tas lika pārvērtēt
manu lojalitāti, jo līdz šim ne reizi nebiju
atsaucies personāla atlases kompāniju
piedāvājumiem. Otrkārt, kad uzsāku
interviju procesu, mani patīkami pārstei
dza dažādais interviju formāts, uzdevumi,
testi, atziņas, ko guvu no sarunas ar per
sonāla atlases kompānijas pārstāvjiem un
jo īpaši ar bankas pārstāvjiem. Šī atziņu
un pārdomu gamma manī aizvien vairāk
radīja pārliecību, ka vēlos būt daļa no
šī kolektīva un dot savu artavu bankas
darbā. Jāatzīst, ka nekad nebiju piedalījies
tik rūpīgā atlasē. Sešas intervijas, vairāki
uzdevumi, testi arī deva zināmu gandarī
jumu par savām spējām un apliecinājumu
bankas skrupulozajai pieejai personāla
atlasē savas komandas veidošanā.
Jāatzīst, ka pirms intervijām man
nebija izveidojies konkrēts viedoklis par
ABLV Bank vai grupas uzņēmumu tēlu.

Reklāma medijos tiek izmantota reti,
publiskā komunikācija vairāk izpaužas
caur sabiedrisko attiecību notikumiem.
Iespējams, ka nepietiekamais informāci
jas apjoms manī radīja šaubas lēmumu
pieņemšanā. Kad ar šādu emocionālo
fonu ierados uz pirmo tikšanos ar bankas
pārstāvjiem, biju vairāk nekā pozitīvi
pārsteigts par šo interviju, tās gaisotni
un bankas pārstāvju pretimnākošo un
labvēlīgo attieksmi. Pietika ar 60 minūšu
garu sarunu, lai būtiski mainītos priekš
tats par bankas vidi un maniem poten
ciālajiem darba devējiem. Mēdz teikt,
ka viena reize var būt sagadīšanās, bet
divas jau ir sistēma. Tāpēc man ne mazāk
interesanta bija trešā saruna, kuras laikā
sapratu, ka šeit tik tiešām ir vieta, kur
es vēlos strādāt, lai šie pārstāvji ir mani
kolēģi.
Uzsākot darba attiecības, es vēl vairāk
pārliecinājos — korporatīvā gaisotne,
kolēģu atbalsts, savstarpējā sadarbība
ir lieliska. Ne mazāk biju pārsteigts, cik
sakārtota ir uzņēmuma iekšējā vide, pro
cesi, normatīvā bāze. Cik daudz uzmanī
bas tiek veltīts niansēm it visā. Šo deviņu
mēnešu laikā esmu iepazinies ar
daudziem jauniem kolēģiem, sadarbojo
ties dažādu projektu ietvaros. Redzu, cik
saliedēta ir komanda, cik cieši arī augst
ākā vadība iesaistās bankas notikumos.
Nereti aizdomājos, cik ļoti ir paveicies
gan bankas darbiniekiem, gan klientiem.
Pirmo reizi tā no sirds es tiešām esmu
lepns, atbildot saviem draugiem, paziņām
par uzņēmumu, kurā es strādāju. ABLV
ir unikāla vieta, kur valda princips ”Darbs
uzvar visu” (Labor Omnia Vincit), kur visi
cits citu atbalsta, pret darbu attiecas ar
milzīgu pietāti, lai sasniegtu vislabāko
kopējo rezultātu.

Ļubova Kazačenoka
Darba organizācijas speciālista p.i.
ABLV Bank man vienmēr ir šķitusi
unikāla, no citām bankām atšķirīga.
Pievienojoties šim kolektīvam, es guvu
tam apliecinājumu — bankai ir savs
vienots stils, spēcīgs zīmols, nelokāmas
vērtības un unikāla pieeja darbam.
Visvairāk piesaistīja tas, cik ļoti banka
ciena savus darbiniekus, pievēršot lielu
uzmanību to apmācībai, profesionālajai
izaugsmei un motivācijai. Mani pirmie
iespaidi bija pozitīvi — jaunie kolēģi mani
viesmīlīgi sagaidīja un ar prieku atbalstīja.
Strādājot bankā, es ne reizi neesmu
vīlusies savā kolektīvā — tie ir ne tikai
sava darba profesionāļi, bet arī satriecoši,
atvērti cilvēki, ar kuriem ir patīkami
strādāt un ar kuriem kopā jebkura
problēma tiek atrisināta.
Kopā mēs varam visu!
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Muzeja potenciālu
rādīs laiks
Par topošā Latvijas Laikmetīgās māk
slas muzeja (LLMM) radošo stratēģiju
sarunā ar Latvijas Laikmetīgās māk
slas muzeja fonda valdes priekšsēdē
tāju Romanu Surnačovu pastāstīja
ABLV Charitable Foundation mākslas
programmu vadītājs Kaspars Vanags,
kurš ir arī viens no muzeja koncepci
jas autoriem.
Ko jūs darījāt, pirms pievienojāties
komandai, kas izstrādāja topošā
muzeja koncepciju?
Tikko kā atgriezies no studijām Berlīnē,
es kopā ar domubiedriem tolaik izvei
doju starpdisciplināras sadarbības
platformu Open, lai kopīgu mākslas
projektu ietvaros “satīklotu” vizuālo
mākslu adeptus, elektroniskās mūzikas
eksperimentētājus, dzejniekus, nule kā
dzimušās interneta mākslas aktīvistus
un citus radošos spēkus. Kopā ar mums
radīja tādi šobrīd Latvijas kultūras vidē
pazīstami jaunie mākslinieki kā Miķelis
Fišers, Gints Gabrāns, Katrīna Neiburga,
Alvja Hermaņa leģendāro teātra izrāžu
scenogrāfe Monika Pormale un citi.
Es joprojām nespēju aptvert, kā mums
izdevās veiksmīgi īstenot tādus apjomī
gus pasākumus kā nedēļu ilgu noti
kumu virkni pa visiem pieciem stāviem
kosmētikas rūpnīcas Dzintars bijušajā
cehā pašā Rīgas centrā vai multime
diāla rakstura elektroniskās mūzikas un
mākslas festivālu pamestā noliktavā ap
stūri no prezidenta oficiālās rezidences
vecpilsētā.
No tiem laikiem esmu paņēmis līdzi
pārliecību, ka ideālismam, šķietami
pārdrošām inovācijām un privātajai inicia
tīvai ir milzu loma laikmetīgās mākslas
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norisēs. Un te mēs atgriežamies arī pie
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja
būvniecības ieceres, kas noris pēc ABLV
Charitable Foundation un Borisa un
Ināras Teterevu fonda privātās iniciatīvas.
Jūsu kuratora darbībā noteikti ir māk
slas projekti, kurus gribētos izcelt kā
īpaši zīmīgus vai tuvus.
Latvijas kontekstā arvien nepārspēts šajā
ziņā, manuprāt, ir Katrīnas Neiburgas
divtūkstošo gadu sākumā veidotais
mākslas projekts Tējas sēne. Tā ietvaros
ar improvizētām pētniecības metodēm
tika apzināti ļaudis, kas Coca-Cola vietā
joprojām dzer šo aizvēsturisko mājas
padzērienu. Uz iegūto videomateriālu
bāzes tika veidoti nekomerciāla rakstura
TV Shop videoklipi un filma, bet tradicio
nālās galerijas vietā izstādi mēs iekār
tojām tukša veikala telpās, kur jebkurš
interesents varēja bez maksas saņemt
mēģeni ar tējas sēnes ieraugu. Atminos,
parasti no rītiem pie veikala durvīm vēl
pirms atvēršanas jau bija izveidojusies
pieklājīga rinda ar nepacietīgajiem.
Vairāk nekā pēc desmit gadu pārtrau
kuma man atkal bija izdevība sadarbo
ties ar Katrīnu Neiburgu, kad kopā ar
Andri Eglīti viņi 2015. gadā bija izrau
dzīti par māksliniekiem 53. Venēcijas
Starptautiskās mākslas biennāles
Latvijas paviljonam, kura ekspozīcijas
veidošanā biju aicināts par kuratoru.
Apjomīgā mākslas instalācija tapa, patei
coties ABLV Charitable Foundation lēmu
mam kļūt par Latvijas paviljona ģenerālo
atbalstītāju. Kopdarbības rezultātā tagad
esmu iesaistījies citā, vēl apjomīgākā,
fonda atbalstītajā projektā — piedalos
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja
radošās stratēģijas izstrādē.
No kreisās:
Kaspars Vanags un
Romans Surnačovs
ABLV Charitable
Foundation telpās

Laikmetīgajā mākslā milzīga
nozīme ir ideālismam, pārdrošām
inovācijām un privātajai iniciatīvai.

Venēcijas biennālei gatavotais
darbs Armpit tika iekļauts leģen
dārā Kalifornijas festivāla Coachella
2016. gada programmā, un abu
mākslinieku tandēms uzaicināts
piedalīties mūsdienu vizuālās māk
slas biennālē Indijā. Vai tas liecina, ka
Latvijai ir potenciāls būt spēlētājam
starptautiskajā mākslas arēnā? Un kā
tam būtu jāizpaužas topošā muzeja
radošajā stratēģijā?
Pirmkārt, laikmetīgā māksla, lai arī rei
zēm pārlieku prasīga pret savu skatītāju,
ir izkopusi starptautiski konvertējamu
saziņas valodu. Venēcijas biennā
les nacionālie paviljoni ir uzskatāms
piemērs, kā laikmetīgā māksla spēj
runāt par lokāli specifisko, vienlaikus
investējot universālas saziņas līdzekļos,
kas savā efektivitātē ir pārliecinošāki
par esperanto. Mākslas muzeji šādos
apstākļos diez vai var atļauties šauri
reģionālu programmu, jo pati mākslas
valoda ir kļuvusi starpreģionāla.
Otrkārt, pēdējās desmitgadēs strauji
mainījies ir arī vietējais skatītājs. Visai
drīz viņš starptautiskas nozīmes kontek
stos orientēsies teju labāk nekā pašmāju
kultūrvēsturiskajās atsaucēs. Šī iemesla
dēļ vietējā auditorija muzejā vēlēsies
analizēt piederības aspektus, ko sniedz
lokālā perspektīva, bet tajā pašā laikā
paturēs savu globālo redzējumu.
Šī situācija ir vērā ņemams izaicinājums,
kad jāmeklē risinājumi, kā 21. gadsimta
apstākļos saprast lokālās auditorijas
jēdzienu un kā traktēt reģionālā un
starptautiskā mijiedarbību. Tādēļ muzeja
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stratēģijā esam nolēmuši pozicionēties
uz Baltijas jūras reģionu. Fascinējošs
ir šī ģeogrāfiskā areāla neviendabīgais
raksturs — daļai valstu pēckara pagātne
bieži vien ir vienojošāks aspekts nekā
senāki kultūrvēsturiskie sakari vai
šodienas aktualitātes. Te mijas radikāli
atšķirīgas vēstures pieredzes, dzīves
līmeņa standarti, sociālās piederības tra
dīcijas un demokrātijas izpratne. Lai arī
apšaubāmi, pat starptautiski aprobētie
stereotipi par šī reģiona mākslas skolām
raksturīgo mentalitāti piedāvā visai raibu
priekšstatu paleti, sākot ar Ziemeļvalstu
pieklusināti askētisko dizainu, baltiešu
kaisli uz stāstniecību, poļu mazrunīgo
konceptuālismu un beidzot ar krievu
nonkonformistu eksistenciālā absurda
ekvilibristiku.
Kāds, jūsuprāt, bija lielākais izaici
nājums muzeja darbības plānošanas
sākotnējā posmā?
Visatbildīgākais uzdevums stratēģijas
izstrādes komandai bija izlemt, ar ko
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs
kā jaunpienācējs starptautiskajā muzeju
saimē atšķirsies no citiem. Kā galvenā
atšķirība tika izraudzīts specifisks dar
bības profils, kura centrā ir tēlotājmāk
slas un vizuālās kultūras savstarpējās
attiecības.
Mūsu laikmetu raksturo vizuālās kultūras
dominance. Liela daļa informācijas līdz
mums nokļūst redzes režīma diktētā
interfeisā, ietekmējot mūsu savstarpējās
attiecības, paradumus, izziņas metodes
un domāšanas veidu. Palūkosimies,
cik bieži mēs telefona sarunas esam

pasākuši aizstāt ar fotokameras klikšķa
un mobilās īsziņas kombināciju! Vizuālās
kultūras gramatikas nepārzināšanu
mūsdienās var pielīdzināt jaunas formas
analfabētismam. Ir pārsteidzoši, cik dau
dzi joprojām redzi uzskata par pašsapro
tamu fizioloģisko spēju, nevis kultūrso
ciāli veidojušos uzskatu konstrukciju.
Izraudzītais muzeja darbības profils
zināmā mērā balstās arī uz kādu para
doksu. No vienas puses, laikmetīgās
mākslas izpausmēs vizuālais arvien
biežāk paliek otrajā plānā. Piemēram,
uz pliku ideju balstītā konceptuālajā
mākslā vai radošos sociālās iesaistes
projektos jau nemaz nav īpaši daudz
ko redzēt, un apskatāmais pārsvarā
ir dokumentācija, nevis pats mākslas
darbs. No otras puses, tieši mākslā
savulaik risinātie vizuālās kultūras
teorijas strīdi nu ir norimuši, lai iekļautos
mūsu ikdienā bez pienācīgas tālākās
refleksijas. Piemēram, krievu futūristu
apcerējumi par rakstītā vārda faktūru
ir priekštecis mūsdienu grafiskajam
dizainam un logotipu tapšanas virtuvei.
Rīdzinieka Sergeja Eizenšteina un viņa
domubiedru jaunievedumi montāžas
tehnikā joprojām ir zelta vērtē, veidojot
ideoloģiski iekrāsotas televīzijas repor
tāžas. Un Endija Vorhola aizsāktie selfiji
tagad piesārņo sociālo tīklu platformas,
uzskatāmi atgādinot par popārta ģēnija
pareģojumu, ka nākotnē visiem būs
iespēja būt slaveniem, kaut uz piecpa
dsmit minūtēm.
Nākotne piederot jaunajiem. Bet
vai muzejs būs interesants jaunajai
paaudzei?
Jaunu kultūras institūciju dibināšana un
atbilstošas ēkas būvniecība liek domāt
par to, kas mūsu sabiedrībā būs mainī
jies pēc gadiem desmit. Kādus kūleņus
laikmetīgajā mākslā nāktos paredzēt uz
priekšdienām, lai muzeja infrastruktūra
nebūtu novecojusi jau īsi pēc tā atklā
šanas? Kad tika apstiprinātas pirmās
skices Latvijas Nacionālās bibliotēkas
jaunceltnei, cik daudzi no iesaistī
tajiem spēja paredzēt revolūciju, ko
Gūtenberga galaktikā ienesīs internets?

Tādēļ ir būtiski, lai topošā muzeja pro
jektā līdzdarbotos arī jaunākā māksli
nieku, muzejnieku un skatītāju paaudze.
ABLV Charitable Foundation savā desmit
gadus ilgajā darbībā ir pievērsis īpašu
uzmanību Latvijas Mākslas akadēmijas
atbalstam, kā arī mākslas jomas grantu
piešķiršanā ievērojis līdzsvaru starp cie
nījamiem profesionāļiem un iesācējiem.
Savukārt, kultūras izglītības programmā
atbalstot mākslas izstāžu ietvaros organi
zētus izglītības projektus skolu jaunatnei,
mēs gūstam priekštatu par nākotnes
auditorijas paradumiem un interesēm.
Vai zināt, kas mani padarīja bažīgu
pēc kādas sarunas ar vidusskolēnu?
Viņa jautājums, pēc kādiem principiem
muzeja kolekcijā 2015. gadā tika iekļauta
tā vai cita fotogrāfija, ja bija zināms, ka
Instagram platforma togad saņēma ap
40 miljoniem fotouzņēmumu dienā.
Un patiesi – kā notiks muzeja kolekci
jas veidošana, kuras atbalstam ABLV
Bank jau 2005. gadā atvēlēja finansē
jumu pusotra miljona eiro apmērā?
Laikmetīgās mākslas kolekciju veidošana
mūsdienās saskaras ar trim pamat
problēmām: pārprodukciju, spekulāciju
un lielummāniju. Mūsdienās mākslas
tirgus tendences mainās strauji, un daļa
kolekcionāru to izmanto, lai iegādātos
darbus pagūtu laist atpakaļ tirgū, pirms
to vērtība ir pārstājusi kāpt. Savukārt
muzeji savos krājumos iekļautos darbus
parasti pārdot nemēdz, tādēļ jebkura pir
kuma cenā nākas iekļaut arī izdevumus,
kas saistīti ar darba turpmāko glabāšanu.
Tā kā mākslas instalācijas kļūst izmēros
arvien apjomīgākas, muzeji ir spiesti rēķi
nāties ar faktu, ka viens pats mūsdienu
mākslas objekts var aizņemt telpu, kurā
agrāk varēja atspoguļot vesela glezniecī
bas novirziena vēsturi. Raizes sagādā arī
laikmetīgajā mākslā izmantotās tehno
loģijas, kas strauji noveco, apgrūtinot
darbu uzglabāšanu un adekvātu ekspo
nēšanu nākotnē.
Viens no iespējamajiem problēmas risi
nājumiem ir kolekcijas veidošanā lielāku
uzmanību pievērst nevis atsevišķiem šī
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brīža šedevriem, bet tendenču kontek
sta atspoguļojumam un dokumentāci
jai. LLMM stratēģijā iekļauts lēmums
strādāt ar tēmām, kas saistītas ar
vizuālās kultūras un laikmetīgās mākslas
mijiedarbību laika periodā no 20. gad
simta 60. gadiem līdz mūsdienām. Tas
paver lieliskas iespējas fiksēt pārmai
ņas, kādas skārušas mūsu attiecības ar
attēlu. Kas šobrīd notiek ar mūsu sen
neskatītajiem ģimenes fotoalbumiem
un ceļojumu diapozitīviem? Kur beidzas
māksla un sākas radošās industrijas?
Kurā brīdī videospēles ir kļuvušas vai
kļūs populārākas par kinofilmām? Un vai
figurālā glezniecība būs laikmetīga arī
pēc gadiem desmit?
Lai spētu atbildēt uz šādiem un līdzī
giem jautājumiem, ir jāsaprot: laikme
tīgās mākslas muzejs vairs nevar būt
mājvieta vienīgi un tikai meistardarbiem.
Tiem līdzās muzeja darbības fokusā ir
jābūt arī šķietami profānajam. Mūsu
sadzīvei norisot piesātinātā mediju vidē
un vizuālo kultūrzīmju pārbagātībā, no
mākslas muzejiem tiek sagaidīta palī
dzība rast arī ikdienas orientierus. Tiem
jālūko izskaidrot paralēles un savstarpējā
sazobe starp šķietami nošķirtām vizuālo
tēlu sistēmām — grafisko dizainu un
masu medijiem, modi un patērniecību,
mākslu un komunikācijas tehnoloģijām,
sevi pašu un paštēlu.
Mainījušās ir arī muzeju attiecības ar
auditoriju. Informācijas plūsma muzejos
vairs nav vienvirziena, un virkne sociālās
iesaistes mehānismu piešķir muzejiem
jaunas funkcijas. Tie kalpo kā sadarbības

116

un pieredzes apmaiņas platformas:
bērnu muzejs un ģimenes pedagoģija,
mūžizglītības programmas pieauguša
jiem, lekcijas partnerībā ar augstskolām,
brīvprātīgo programmas studējošajiem
un senioriem. Tas viss tika ņemts vērā,
arī domājot par Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzeju, kurš, pēc mūsu iece
rēm, kļūs par vietu jaunradei, pašizziņai
un domātpriekam.
Kā jūs vērtējat lēmumu muzejam
atvēlēt vietu pilsētas jaunattīstāmajā
zonā?
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja
ēka paredzēta New Hanza City teritorijā
un simboliski piešķir šai pilsētas vēsturē
savdabīgajai vietai nākotnes attīstības
perspektīvu, bet tas savukārt kalpos
par ilgtermiņa stimulu arī visai pilsētai.
Hanzas ielas rajons ir īpašs — tā ir
robežlīnija, aiz kuras beidzas cara laika
pilsoniskās Rīgas lepnākie jūgendstila
kvartāli un aizsākas historicisma stilā
būvētie rūpnīcu kompleksi. Tieši indus
triālais rajons un netālā osta bija finan
siālais garants pirmsrevolūcijas gados
uzslieto dzīvojamo namu un sabiedrisko
celtņu greznībai. Par abu šo pilsētas
daļu savstarpējo mijiedarbību stāsta arī
pa vidu savulaik iebūvētā preču stacija.
Tā atgādina par vecā tipa tautsaimniecī
bas loģistiku, ko mūsdienu Eiropā arvien
lielākā mērā aizstāj finanšu sektora,
servisa industrijas un radošo industriju
sarūpētā datu plūsma. Te ir īstā vieta,
kur būt laikmetīgās mākslas muzejam,
lai vaicātu, kāds ir jaunās Rīgas piene
sums nemateriālās industrijas produktu
starpreģionālajā apritē.

Starptautiskā arhitektu
komanda apskata NHC
teritoriju, kur tiks celts
Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzejs

Tagad laikmetīgās mākslas muzeji
ir ne tikai šedevru glabātuve,
bet arī platforma sadarbībai un
pieredzes apmaiņai.

Šobrīd ar ekspertu komisijas
izstrādāto muzeja koncepciju jau
iepazīstas virkne arhitektu, kas
uzaicināti piedalīties konkursā par
atbilstošāko ēkas metu. Kā tika veikta
konkursantu atlase?
Muzeja arhitektūras metu konkursa
rīkošana ir uzticēta Malcolm Reading
Consultants komandai, kuras pakalpoju
mus konkursu organizēšanā un arhitektu
izvēlē izmantojusi gan Lielbritānijas val
dība un NATO, gan Viktorijas un Alberta
muzejs, Oksfordas Universitāte un
Mumbajas pilsēta. Par viņu kompetenci
stāsta virkne veiksmīgu projektu — nule
kā noslēdzies arhitektūras konkurss
Gugenheima muzejam Helsinkos, savu
kārt pasaules izstādē Expo 2015 britu
paviljona ēka godalgota kā arhitektūras
ziņā izcilākā.
Pirmās vizuālās aprises Latvijas
Laikmetīgās mākslas muzeja būvnie
cības iecerei jau ir tapšanas stadijā.
Slēgta tipa konkursā arhitektūras
metus izstrādā septiņi arhitektu biroji
ar starptautisku reputāciju: Deivids
Adžajs (Adjaye Associates, Lielbritānija),
Vilems Jans Nētelingss un Mihīls
Rīdeiks (Neutelings Riedijk Architects,
Nīderlande), Henninga Larsena arhi
tektu birojs (Henning Larsen Architects,
Dānija), Matiass Zauerbruhs un Luīza
Hatone (Sauerbruch Hutton, Vācija),
Ādams Karuzo un Pīters Sentdžons
(Caruso St John Architects, Lielbritānija),
Kulapats Jantrasasts (wHY, ASV)
un Ilmari Lahdelma un Rainers
Mahlameki (Architects Lahdelma &
Mahlamäki, Somija).

Šādā arhitektu izlasē noteicošais bija
fokuss tieši uz specifisko mūsdienu
muzeju būves problemātikā un vēlme
iesaistīt Rīgu globālajā diskusijā par
šī ēku tipa attīstības tendencēm. Ja
rūpīgāk iedziļinās uzaicināto arhitektu
profilos, redzams, ka par mūsu muzeju
aicināti domāt tādi profesionāļi, kuru
pieredzē līdzīga tipa kultūras būves ir
būtiska, pat centrāla, prakses daļa. Viņu
nesen realizētie muzeju projekti saņē
muši starptautisku atzinību un kļuvuši
par nozīmīgu piemēru gan arhitektiem,
gan muzeju turētājiem, jo ilustrē veidu,
kā institucionālai kultūras telpai kļūt
par jaunrades, vēsturiskās atmiņas
un sociālās mobilitātes krustpunktu.
Var sacīt, ka reizē ar iespēju Latvijas
galvaspilsētai iegūt izcilu muzeja ēku
jebkurš no septiņiem sarakstā esošajiem
smagsvara konkursantiem ir garants
arī vēl citam būtiskam pienesumam.
Viņu līdzšinējā radošā darbība liecina
par starpdisciplināra rakstura sadarbību
starptautiskajos kultūrvides tīklojumos.
Topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzejam tas palīdz jau projektēšanas
stadijā pozicionēt sevi kā spēlētāju uz
lielā laukuma.
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Golfs —
sportiska relaksācija
brīvā dabā
“Atceros, kā
pirms dažiem
gadiem, pirmo
reiz pabijusi
golfa klubā, lai
organizētu ABLV
golfa turnīru, es
nespēju apvaldīt sajūsmu un stāstīju
draugiem un paziņām par saviem
iespaidiem. Dabas mierpilnais skais
tums, elegantie spēlētāji košos polo
kreklos, atmodies sporta azarts,
kad gribas ātrāk paņemt rokās golfa
nūju, skaisti atvēzēties un tad nolū
koties, kā bumbiņa aizlido tālu, tālu
un piezemējas pie kārotās bedrī
tes...” Par aizraujošo sporta spēli un
ABLV Invitational Golf Tournament
stāsta ABLV Bank zīmola menedžere
Anna Celma.

Golfs — tas ir prieks!
Golfs ir universāla spēle, kurā apvie
nojas sports, izklaide un atpūta brīvā
dabā. Savas pastāvēšanas 500 gados šī
spēle iemantojusi vairāk nekā 100 mil
jonus cienītāju visā pasaulē, īpaši
Rietumeiropā un Amerikā. Pēdējās
desmitgadēs interese par golfu pie
augusi arī Latvijā. Ikviens, kas spēlē
golfu, iegūst mums tik nepieciešamo
mieru, pavadot laiku svaigā gaisā un
komunicējot ar domubiedriem — cilvē
kiem, kuri arī izvēlējušies šo brīnišķīgo
spēli par savu hobiju. Golfs — tas ir arī
lielisks treniņš, kura laikā tiek nodarbi
nāti gandrīz visi muskuļi. Spriediet paši:
spēle ilgst vidēji četras piecas stundas,
un tās laikā spēlētājs noiet kājām no
astoņiem līdz desmit kilometriem, izda
rot dažāda spēka un attāluma sitienus
pa bumbiņu.
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ABLV Invitational Golf
Tournament
Kopš 2012. gada banka ik vasaru rīko
ABLV Invitational Golf Tournament.
Šajā turnīrā piedalās tikai uzaicināti
spēlētāji — galvenokārt mūsu Latvijas
un ārvalstu klienti, biznesa partneri,
bankas darbinieki, kā arī daži Ozo golfa
kluba locekļi — mūsu potenciālie
klienti. Turnīrs tiek rīkots spēlētājiem
neprofesionāļiem pēc Sentendrjūsas
Karaliskā golfa kluba apstiprinātajiem
noteikumiem. Punktu skaitīšana notiek
pēc Steiblforda sistēmas. Tā kā vīriešu
sacensībās piedalās dažāda vecuma
spēlētāji, viņus iedala trijās handikapa
grupās. Dāmas grupās netiek dalītas, jo
pagaidām ir mazākumā.
Mūsu turnīrs tradicionāli notiek Latvijas
labākajā golfa klubā — Ozo Golf Club.
Tas ir Latvijā pirmais 18 bedrīšu golfa lau
kums, kura arhitektūru un dizainu izstrā
dājis pasaulē pazīstamais amerikāņu
arhitekts Robs Svedbergs. Laikraksta
The New York Times golfa apskatnieks
Roberts Sidorskis šo klubu iesaka savā
grāmatā Pasaules golfa laukumi: 365 die
nas. Ozo Golf Club ir bijis iekļauts arī
pasaules golfa laukumu top 100.
Šī vieta patiesi ir ļoti gleznaina — ūdens
malā, ar patīkamu ainavu: nelieliem
pauguriem, mežu, ideālu zālienu. Tu ej pa
šo mīksto, elastīgo paklāju un priecājies
par to, cik apkārt viss sakopts un skaists.
Turklāt zāle ir atšķirīga garuma — dažviet
tā ir garāka, dažviet — pavisam īsiņa un
samtaina. Tā vajag, lai dažādos laukuma
iecirkņos būtu radīti atšķirīgi spēles nosa
cījumi: ne velti golfa spēlētajiem ir nevis
divas trīs nūjas, bet parasti ap desmit.

Golfa turnīra
sākumā spēlētāji
sadalās flaitos

Prasme izvēlēties katrai situācijai piemē
rotāko — tā ir māka, kuru golfa spēlētāji
iegūst līdz ar pieredzi. Nav mazsva
rīga arī kluba ērtā atrašanās vieta: no
šejienes ir tikai 30 minūšu brauciens līdz
Rīgas centram un mazliet vairāk — līdz
lidostai.

Izredzes tikt pie balvas ir pat
iesācējiem
Golfa spēles būtība ir ieripināt bumbiņu
bedrītē, izdarot pēc iespējas mazāk
sitienu. Bedrīšu skaits var būt atšķirīgs,
bet parasti to ir no 9 līdz 18. Rezultāti
tiek saskaitīti, kad pēdējais spēlētājs ir
iesitis bumbiņu pēdējā bedrītē. Turnīru
laikā spēlētājus iedala flaitos (flight) —
pa četriem cilvēkiem vienā grupā. Golfs
satuvina, jo ļauj flaita partnerus iepazīt
no dažādām pusēm: ieraudzīt, kā cilvēks
reaģē uz zaudējumu vai uzvaru, kā
izturas sarežģītā situācijā. Turklāt — kas
ir pārsteidzoši — golfā iesācējiem ir
visas iespējas uzvarēt pieredzējušus
spēlētājus. Kā? — Noslēpums ietverts
tā dēvētajā handikapā (HCP). Vienkārši
paskaidrojot, tā ir priekšrocība, ko mazāk
pieredzējis golferis iegūst spēlē ar
profesionāli. Dažāda līmeņa spēlētājiem
tiek piešķirtas dažādas priekšrocības.
Precīzāk handikapu var noteikt kā poten
ciāli labāko rezultātu (best golfing ability)
vai sitienu skaitu, kas paredzēts konkrē
tajam golfa laukumam, tā dēvēto lau
kuma PAR. Piemēram, ja laukuma PAR ir
72 sitieni (mazākiem laukumiem — PAR
71 un 70), bet spēlētāja HCP ir 36, šī
spēlētāja potenciālais sitienu skaits
tiek aprēķināts šādi: 72+36=108 sitieni.
Iesācējiem parasti tiek noteikts HCP 36.
Jo lielāka ir golfera meistarība, jo zemāks
viņa HCP. Piemēram, profesionāļu HCP
vienmēr ir 0 vai zemāks. Vidējais līmenis
spēlētājiem, kas kvalificējušies dalībai
Eiropas turnīros, ir mīnus 2 (t. i., viņi
stabili spēlē, laukumā izdarot par diviem
sitieniem mazāk, nekā nosaka PAR).
Turnīru uzvarētāji parasti — atkarībā
no laukuma sarežģītības — spēlē ar
rezultātu mīnus 4–5 sitieni. Handikapa
sistēma ļauj precīzi noteikt sākotnējo
priekšrocību dažādu līmeņu spēlētājiem,
tādējādi spēle būs vienlīdz sarežģīta kā
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iesācējam, tā profesionālim. Un arī tad,
ja sacensības neliek jūsu asinīm ritēt
straujāk, jūs varat vienkārši gūt baudu no
spēles un gaisotnes.

Turnīra jaunā balva
Latvijas skulptors Aleksandrs Makarenko
ABLV Invitational Golf Tournament ir
radījis jaunu balvu — trofeju Lidojošā
bumba. Darba gaitā meistars izvirzīja
sev uzdevumu izstrādāt koncepciju,
kura kardināli atšķirtos no jau esošajiem
analogiem, kā arī atspoguļotu bankas
individuālo stilu. Rīga, Elizabetes ielas
rajons un pati ABLV ēka daudzējādā
ziņā asociējas ar jūgendstilu. Turklāt šī
stila vēsturiskais uzplaukums mākslā
gadsimtu mijā (19. gadsimta beigās
un 20. gadsimta sākumā) sakrita ar
golfa spēles popularitātes pieaugumu.
Par kausa ideju kļuva lidojoša bumba.
Trofejas “spārns” un dinamiskā forma
paspilgtina lidojuma sajūtu, bet kā
dekors kalpo jūgendstilam raksturīgās
viļņveida līnijas. Par optimālu un pasā
kuma statusam atbilstošu materiālu tika
atzīta bronza. Dažādu faktūru — gludi
pulētās virsmas un raupjās, “dzīvi”
modelētās, vieglas patinas klātās formas
savienojums harmoniski noslēdz tēlu,
simbolizējot mainīgos apstākļus ceļā
uz uzvaru. Vērts piebilst, ka banka golfa
turnīra balvas radīšanai iepriekš sarīkoja
konkursu vairākos posmos, pieaicinot
trīs talantīgus meistarus — Aleksandru
Makarenko, Olgu Šilovu un Aigaru Bikši.
Visi piedāvātie darbi izcēlās ar oriģina
litāti, katrs — ar savu īpašu stāstu un
sportisko garu, tomēr tieši Aleksandra
Makarenko Lidojošā bumbiņa izcēlās
ar individualitāti, precīzi līdzsvarotām
proporcijām un to īpašo šarmu, kas jau
no pirmā acumirkļa veiksmīgi iekļāva šo
tēlu sacensību kopainā.
Tādējādi 2016. gada turnīrs liks pamatu
jaunai tradīcijai — pirmo vietu ieguvē
jiem katrā no četrām grupām, kurās
notiek sacensības, tiks piešķirtas kausa
replikas, bet otro un trešo vietu iegu
vēji, kā arī vistālākā un vistuvākā sitiena
autori saņems bronzas šķīvjus ar reljefu
lidojošās bumbas atveidu.

Tēlnieks Aleksandrs
Makarenko — balvas
Lidojošā bumba autors

Azarts rodas acumirklī —
katrā ziņā rodas vēlme aizsist
bumbiņu pēc iespējas tālāk un
pēc iespējas tuvāk bedrītei...

Šīs balvas ir atšķirīgas pēc formas, taču
ietver sevī galveno elementu — bumba
ar “spārnu” —, tāpēc tajās absolūti pre
cīzi nolasāma vizuālā vienotība ar kausu.
Katra gada turnīra galvenā balva ar
uzvarētāju vārdiem tiks novietota mūsu
bankas galvenajā ēkā Elizabetes ielā 23,
pārrunu zonā, kur to varēs pienācīgi aplū
kot un novērtēt ABLV klienti un viesi.
Piebildīšu, ka arī laikā no 2012. līdz
2015. gadam ABLV turnīra uzvarētāji
ir ieguvuši balvas — bronzas un stikla
kausus, kurus bankas turnīram radījusi
stikla māksliniece un dizainere Anda
Munkevica.
Vēl viena turnīra superbalva — Hole
in One — par trāpījumu 13. bedrītē ar
vienu sitienu — ir elitāra ABLV VISA
Infinite kredītkarte ar 100 000 EUR lielu
summu kontā. Attālums līdz 13. bedrītei
ir iespaidīgs: sievietes izdara sitienu no
90 m, bet vīrieši — no 120 metru liela
attāluma. Līdz šim vēl nevienam no
mūsu turnīra dalībniekiem nav palaimē
jies to īstenot, kaut gan izredzes bijušas
gana lielas — bumbiņa ir piezemējusies
mazāk nekā metru no bedrītes.

Golfu spēlē ne tikai miljonāri
Daudzi domā, ka spēlēt golfu ir dārgi
un ka šī spēle domāta vienīgi turīgiem
ļaudīm. Taču tie ir maldi. Aizraušanos ar
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golfu izmaksu ziņā var salīdzināt ar kalnu
slēpošanu vai fotografēšanu. Lai sāktu
spēlēt golfu, vispirms vajag iegādāties
nūju sākumkomplektu, īpašus apavus un
apģērbu, kā arī iziet apmācību kursu tre
nera vadībā. Jā, bez finansiāliem ieguldī
jumiem neiztikt — tāpat, kā pievēršoties
jebkuram citam sporta veidam. Tomēr, jo
ilgāk jūs spēlējat golfu, jo mazāk budžeta
ieguldījumu tas prasa.

Izmēģināt var un vajag
Golfu nav iespējams izprast un izjust
tikai pēc stāstiem un fotogrāfijām. To
vajag izmēģināt pašam — paņemt rokās
nūju, atvēzēties un izdarīt sitienu...
Bankas turnīra laikā visiem, kas vēlas,
ir dota iespēja kopā ar treneri padar
boties treniņu laukumā. Azarts rodas
acumirklī — katrā ziņā rodas vēlme
aizsist bumbiņu pēc iespējas tālāk un
pēc iespējas tuvāk bedrītei... Piebildīšu,
ka sākt spēlēt golfu var jebkurā vecumā,
neatkarīgi no sportiskās sagatavotības
līmeņa, gadiem un dzimuma.
Golfs — tas ir sporta veids, ar kuru var
nodarboties visa ģimene — gan bērni,
gan vecvecāki. Tajā nav vecuma iero
bežojumu. Ja jūs vēl ne reizi neesat
spēlējuši golfu, to katrā ziņā ir vērts
izmēģināt. Tāpēc brīvajā laikā atbrauciet
uz golfa laukumu un izbaudiet atpūtu,
sportu un azartu!
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Bankas vadības
ziņojums
Dāmas un kungi, godātie ABLV Bank,
AS akcionāri!
2015. gadā turpinājās bankas un pārējo
ABLV grupas uzņēmumu attīstība, konsekventi īstenojot koncerna stratēģiju.
Neraugoties uz saspringto ģeopolitisko
situāciju, kas valdīja vairākos mūsu
mērķa reģionos, plānotie rezultāti ir
sasniegti. Tas panākts, pateicoties mūsu
izvēlētajam biznesa modelim, risku
vadībai un piesardzīgajai politikai. 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.
Lai stiprinātu kapitāla pietiekamību un
nodrošinātu attīstībai nepieciešamos
līdzekļus, pamatkapitāla palielināšanai
gada sākumā tika veikta ABLV Bank kārtējā akciju emisija. Emisijas ietvaros tika
izlaists 2 385 000 vārda akciju, to iegādei
pieteicās 82 bankas akcionāri. Vienas
akcijas pārdošanas cena bija 13,85 EUR.
Savukārt gada nogalē tika emitēti
265 000 personāla akciju. Pēc ABLV
Bank pamatkapitāla palielināšanas tā
apmērs ir 35,3 miljoni EUR; pamatkapitālu veido 31 770 000 parasto akciju un
3 530 000 personāla akciju.
Turpinot obligāciju emisiju programmu,
2015. gadā mēs esam veikuši 7 obligāciju emisijas: divas kupona obligāciju
emisijas — Ceturtās obligāciju piedāvjuma programmas ietvaros — un četras —
Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, kā arī vienu subordinēto
obligāciju emisiju Piektās obligāciju
piedāvājuma programmas ietvaros.
Visu aizvadītā 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 2015. gada beigām esam veikuši
32 publiskās obligāciju emisijas. Biržas
Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā 2015. gada beigās bija iekļautas
21 emisijas obligācijas.
2015. gadā mēs turpinājām stiprināt
atbilstības un risku vadības funkcijas, kā
arī procesu attīstību un nodrošinājumu,
attiecīgajās struktūrvienībās palielinot
darba vietu skaitu. 2015. gada laikā tikai
pašā bankā vien ir radītas 36 jaunas darba vietas. ABLV Bank un pārējie grupas
uzņēmumi ir nozīmīgs darba devējs un
nodokļu maksātājs finanšu sektorā un
arī visas valsts mērogā. Pērn dažāda
veida nodokļos koncerns valsts budžetā
ieskaitīja 20,8 miljonus EUR.
2015. gadā ABLV Bank tika atzīta par
vienu no labākajiem Latvijas eksporta
zīmoliem. Labāko eksportējošo zīmolu
noskaidrošanai eksporta atbalsta kustība
“The Red Jackets” sadarbībā ar eksporta
konsultāciju uzņēmumu “GatewayBaltic”
un finanšu konsultāciju uzņēmumu
BDO izpētīja vairāk nekā 1300 Latvijas
eksportējošo uzņēmumu rādītājus, kuru
eksporta apgrozījums pārsniedz vienu
miljonu eiro. Pētījumā tika noskaidroti
100 Latvijas labākie eksportējošie zīmoli,
no kuriem ekspertu komisija nominēja
25 izcilākos eksporta zīmolus “The Red
Jackets” titulam — to vidū arī ABLV Bank.

Finanšu rezultāti

Bankas 2015. gada svarīgākie finanšu
rādītāji norāda uz stabilu augšupeju.
ABLV Bank, AS ir lielākā banka Latvijā ar
vietējo kapitālu un otrā lielākā banka pēc
aktīvu apjoma.
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• Bankas peļņa 2015. gadā bija
69,0 miljoni EUR. Salīdzinoši
2014. gadā — 58,7 miljoni EUR.
• Bankas pamatdarbības ienākumi —
126,3 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar
2014. gadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 15,9%.
• Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija
3,79 miljardi EUR.
• Emitēto parāda vērtspapīru apjoms
sasniedza 558,4 miljonus EUR.
• Bankas aktīvu apjoms 2015. gada
31. decembrī bija 4,93 miljardi EUR.
Gada laikā aktīvu apjoms audzis par
18,2%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 758,3 miljoniem EUR.
• Bankas kredītportfeļa apjoms
decembra beigās bija 873,5 miljoni EUR.
• Bankas kapitāls un rezerves —
281,5 miljoni EUR.
• Pirmā līmeņa pamata kapitāla
pietiekamības rādītājs 2015. gada
31. decembrī bija 10,79%, bankas
kapitāla pietiekamības līmenis —
17,27%, bet likviditātes līmenis —
82,68%.
• Kapitāla atdeves rādītājs ROE
2015. gada 31. decembrī bija
27,76%, bet aktīvu atdeves rādītājs
ROA sasniedza 1,49%.
Labo rezultātu pamatā liela nozīme
ir mūsu privātbaņķieru komandas
darbam. Nepārtraukti tiek paaugstināti klientu apkalpošanas standarti un
dažādots piedāvājums, tāpēc biznesa
apjomi aug ne tikai uz jaunu klientu
piesaistes rēķina, bet arī tādēļ, ka
esošie klienti sāk izmantot dažādus
bankas produktus.
Banka turpināja ieguldīt brīvos līdzekļus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2015. gada 31. decembrī bija 2,77 miljardi
EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru
portfeli veido parāda vērtspapīri ar
fiksētu ienākumu, 74,6% no portfeļa
ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un
augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV — 35,8%,
Vācija — 14,2%, Latvija — 9,8%,
Krievija — 8,1%, Kanāda — 7,8%,
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Zviedrija — 5,7%, Nīderlande — 2,1%,
Norvēģija — 1,8%, Somija — 1,5%. Papildus 3,4% veido starptautisko institūciju —
Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības
bankas, Eiropas Investīciju bankas u. c. —
emitētie vērtspapīri. Vidējais vērtspapīru
portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā
bija 1,8%.
Pārskata periodā esam ieviesuši vairākus
jaunus produktus un pakalpojumus mūsu
klientu ērtībām. Norēķinu pakalpojumus
papildinājuši maksājumi piecās jaunās valūtās: THB (Taizemes bats), TRY (Turcijas lira),
HKD (Honkongas dolārs), AMD (Armēnijas
drams), GEL (Gruzijas lari).
Savukārt paplašinot mūsu kreditēšanas
produktu klāstu, banka tirgus pieprasījumam
atbilstošā kvalitātē atjaunoja piedāvājumu
kravas kuģu finansēšanai. Banka finansē
kuģus, kuru kravnesība ir lielāka par
3000 DWT (deadweight tonnes). Tie pamatā
ir ģenerālkravu (general cargo vessels), sauskravu (bulk carriers) kuģi un refrižeratorkuģi
(reefer cargo). Maksimālais limits viena kuģa
finansēšanai ir 10 miljoni EUR, un maksimālais tā vecums ir 25 gadi līdz kredīta atmaksas brīdim. Jau gatavu kuģu finansēšanai var
pretendēt uzņēmumi no Baltijas, Melnās un
Vidusjūras reģiona, kā arī no Krievijas Austrumiem. Uzņēmumam jābūt vismaz 10 darba
gadu pieredzei kuģu pārvadāšanas nozarē
un nevainojamai reputācijai.
Pārskata periodā uzsākām piedāvāt
klientiem vēl vienu jaunu finansēšanas
pakalpojumu — biržās un ārpusbiržas tirgū
tirgotu preču darījumu finansēšanu jeb
tā saukto trade finance. Šis pakalpojums
ir interesants tirdzniecības kompānijām,
kurām ir veiksmīga pieredze tirdzniecībā ar
augsti likvīdām izejvielām. Mēs piedāvājam
finansēšanu darījumiem ar tādām precēm
kā enerģētiskās izejvielas (jēlnafta, naftas
produkti, ogles, gāze), ķimikālijas (metanols, benzols, minerālmēsli utt.) un dažādi
metāli. Šo preču kustībai ir jābūt no Baltijas
un NVS valstīm uz jebkuru pasaules vietu.
Pakalpojuma ietvaros mēs esam gatavi
finansēt darījuma pilnu ciklu — no priekšapmaksas veikšanas piegādātājam līdz pēcapmaksai no gala pircēja. Maksimālā kredīta
summa var sasniegt 20 miljonus EUR.
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Bankas peļņa 2015. gadā bija
69,0 miljoni EUR.

2015. gada 16. jūnijā ABLV Bank parakstīja līgumu ar attīstības finanšu institūciju ALTUM par sadarbību Mājokļu
galvojumu programmas īstenošanā.
Programmas ietvaros ALTUM sniedz
galvojumus komercbanku izsniegtiem
aizdevumiem ģimenēm ar bērniem
mājokļa iegādei vai būvniecībai. Lai gan
mūsu bankai primāra ir private banking
pakalpojumu sniegšana, hipotekārā kreditēšana ir nozīmīgs darbības virziens, kuru
mēs turpināsim attīstīt, piedāvājot arvien
jaunus un konkurētspējīgus produktus.
Šobrīd piedāvājam sešas dažādas hipotekārās kreditēšanas programmas.
Savukārt mājokļu apdrošināšanas
jomā ABLV Bank kā apdrošināšanas
aģents kopā ar apdrošinātājiem Seesam
Insurance AS Latvijas filiāli un Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Latvijas filiāli ir izstrādājusi divas unikālas
apdrošināšanas programmas klientiem:
ABLV Apartment Insurance — dzīvokļu
apdrošināšanai un ABLV House Insurance — privātmāju apdrošināšanai. Šo
apdrošināšanas programmu ietvaros tiek
apdrošināts ne tikai pats nekustamais
īpašums, bet arī kustamā manta, teritorijas labiekārtošanas objekti un civiltiesiskā atbildība.
Pilnveidojot attālinātās kontu pārvaldīšanas pakalpojumus un veltot lielu uzmanību drošam darbam mūsu internetbankā,
esam ieviesuši būtiskas izmaiņas klientu
atpazīšanā, kas ir daļa no attālinātās
apkalpošanas uzlabošanas projektu virknes. Turpmāk klientiem ar vienu pārstā-

vi, vienu internetbankas lietotāju un vienu
autorizācijas līdzekli ieeja internetbankā
tiks nodrošināta ar divfaktoru autentifikāciju (jeb atpazīšanu) — ieejot internetbankā, klientiem jāizmanto ne tikai
lietotāja kods un parole (pirmais faktors,
kuru klients zina), bet arī vērtība no kodu
kartes vai Digipass (otrais faktors, kurš
klientam pieder).
Vēl ērtākam un drošākam darbam
internetbankā 2015. gada maijā mēs
ieviesām jauna tipa kodu karti — elektronisko kodu karti Digipass GO 100, kas
ģenerē unikālus kodus katra darījuma
autorizēšanai. Pēc klientu lūguma būs
pieejams arī labi zināmais daudzfunkcionālais Digipass 270, kā ar lielais Digipass
300 Comfort.

Ieguldījumi

2015. gadā pasaules finanšu tirgos
tika novērota izteikta nestabilitāte, kas
regulāri radīja spēcīgas cenu svārstības.
Par spīti tam, ABLV Asset Management,
IPAS pārvaldītie atvērtie ieguldījumu fondi uzrādīja labus rezultātus. 2015. gada
beigās to kopējā aktīvu vērtība sasniedza
129,7 miljonus EUR. Kopš gada sākuma
fondu kopējā vērtība palielinājusies par
21,7% jeb aptuveni par 23,1 miljonu EUR.
Fondu vērtības pieaugumu veicināja
pieaugošā interese par finanšu tirgiem
un klientu vēlme arvien vairāk diversificēt
savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot
tajos arī ABLV fondus.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2015 gadā klientiem uzsākām piedāvāt jaunu
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ABLV Asset Management, IPAS kopējie
aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība
pārvalda klientu uzdevumā, 2015. gada
decembra beigās bija 131,2 miljoni EUR.

ABLV ieguldījumu fondu: no 2015. gada 17. septembra mūsu klientiem ir
pieejams attīstības valstu korporatīvo
obligāciju fonds ABLV Emerging Markets
Corporate USD Bond Fund. Jaunā ieguldījumu fonda pamata valūta ir USD, un tā
aktīvi tiek ieguldīti parāda vērtspapīros,
kurus emitējuši vai garantē attīstības
valstīs reģistrētie uzņēmumi un kredītiestādes.
Līdz ar jauno fondu klientiem šobrīd ir pieejami jau 12 ieguldījumu fondi, kuri aptver
plašu ieguldījumu diapazonu, sākot no
valsts obligāciju līdz kopējā ienesīguma
fondiem. Vienlaikus mēs ieviesām vienotu principu komisijām par ieguldījumu
fondu apliecību emisiju. No 2015. gada
17. septembra komisija visiem obligāciju
fondiem ir 1,00%, bet akciju un kopējā
ienesīguma fondiem — 1,50%.

aktīvi, kas ieguldīti vairāk nekā 1400 dažādos finanšu instrumentos, 2015. gada
31. decembrī bija 1,15 miljardi EUR.
Attīstot mūsu brokeru pakalpojumus,
no 2016. gada sākuma piedāvājam
klientiem mijmaiņas līgumus (SWAP)
naftas produktiem — vienošanās par
aktīva (naftas produktu) mainīgās cenas
maiņu uz fiksēto vai otrādi, uz noteiktu
termiņu norunātajā apjomā. Šie darījumi
tiek slēgti ārpus biržas, bet norēķinus
nodrošina birža.

ABLV Asset Management, IPAS kopējie
aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība
pārvalda klientu uzdevumā, 2015. gada
decembra beigās bija 131,2 miljoni EUR,
no kuriem 129,7 miljoni EUR bija klientu
ieguldījumi sabiedrības pārvaldītajos
ieguldījumu fondos un 1,5 miljoni EUR —
klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās
ieguldījumu programmās.

Pārskata periodā noslēdzās garš un darbietilpīgs process, kura rezultātā ABLV
Bank ieguva ASV Ieņēmumu dienesta
(IRS) kvalificēta starpnieka — Qualified
Intermediary (QI) — statusu. Šis statuss
dod ievērojamas priekšrocības mūsu
bankai un klientiem. Līdz ar QI statusa
iegūšanu mūsu klientiem, kuru vērtspapīru portfeļos ir ASV emitentu obligācijas, varēsim piemērot pazeminātas ASV
nodokļu likmes šo finanšu instrumentu
kuponu izmaksām saskaņā ar pieteikto
klienta nodokļu rezidenci. Piemēram, ja
klients ir ASV nerezidents, tad kuponu
izmaksai par ASV emitentu obligācijām
līdz šim piemērotā 30% nodokļu likme
tiks samazināta līdz 0%.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas
klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu
instrumentu pirkšanu un pārdošanu
nozīmīgākajos pasaules fondu tirgos,
2015. gads bijis pozitīvs. ABLV Capital
Markets, IBAS guva 5,4 miljonus EUR
lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie

Pārskata periodā ABLV Bank sniedza atbalstu AmberStone Group kā emitentam
un sekmīgi organizēja parakstīšanos uz
jaunās emisijas akcijām. Akciju emisijas
rezultātā AmberStone Group pamatkapitāls tika palielināts par 21,0 miljonu EUR,
kopā sasniedzot 35,0 miljonus EUR.
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Emisijas mērķis bija piesaistīt papildu
līdzekļus uzņēmuma attīstībai, kā arī
palielināt uzņēmuma akcionāru skaitu.
Pamatkapitāla palielināšanā piedalījās
96 pieteicēji — jau esošie AmberStone
Group akcionāri, tai skaitā ABLV Bank, kā
arī trešās personas — atsevišķi bankas
klienti, akcionāri un darbinieki. AmberStone Group, AS ir 2013. gadā dibināta
holdingkompānija, kura pārvalda savas
meitas sabiedrības un asociētās sabiedrības dažādās nozarēs — lauksaimniecībā,
tirdzniecībā, ražošanā un medicīnā.

Nekustamais īpašums

2015. gads nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupai Pillar bija
pārmaiņu gads, kura laikā veiktas nepieciešamās reorganizācijas jaunam darba
posmam un būtiski samazināts pārraudzībā esošo nekustamo īpašumu skaits.
Aizvadītajā gadā nekustamā īpašuma
tirgū atgriezās stabilitāte un mērena
izaugsme, tādēļ arī Pillar var ziņot par
labiem darbības rezultātiem.
Kopumā 2015. gadā Pillar noslēdza
373 pārdošanas darījumus par kopējo
summu 18,1 miljons EUR. Salīdzinot ar
2014. gadu, pārdošanas darījumu skaits
ir uz pusi mazāks, kas pamatojams ar
pārvaldībā esošā īpašumu portfeļa
būtisku samazinājumu — gada laikā
nekustamā īpašuma objektu skaits
samazinājies no 730 līdz 420.
2015. gada laikā ir izdevies dubultot
privātmāju un zemes gabalu pārdošanas darījumu skaitu — pārdotas
90 privātmājas un 32 zemes gabali.
Savukārt sērijveida mājās pārdoti
203 dzīvokļi — Rīgā 118 dzīvokļi un ārpus Rīgas 85 dzīvokļi. No realizētajiem
īpašumiem jaunajos un rekonstruētajos
projektos pārdoti 37 dzīvokļi. Jāpiemin,
ka 2015. gadā tika pārdots arī pēdējais
brīvais dzīvoklis premium klases mājā
“Elizabetes Park House”.
Viens no gada būtiskākajiem notikumiem ir daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Miera
ielā 57A, “Miera Park House” nodošana
ekspluatācijā. Pillar šo jaunceltni iegādājās no SEB bankas meitas uzņēmuma
2013. gada sākumā par 2,4 miljoniem

EUR. Rekonstrukcijā un apdarē ieguldīto
līdzekļu summa sasniedza 5,8 miljonus
EUR. Šī projekta kvalitāti jau paguvuši
novērtēt vairāki klienti: līdz gada beigām
ēkā bija pārdoti 25% no pieejamiem
premium klases dzīvokļiem.
Septembrī veiksmīgi noslēdzās strukturālā reorganizācija Pillar grupas uzņēmumos. Reorganizācijas galvenais mērķis
bija pareizi strukturēt un sadalīt nekustamā īpašuma biznesa virziena uzņēmumu
slodzes un pienākumus, ievērojot Pillar
turpmāko darbības ciklu, kas galvenokārt
saistīts ar vērienīgā projekta New Hanza
City attīstību. Reorganizācijas ietvaros
ir izveidotas trīs sabiedrību grupas —
Pillar Management, SIA, Pillar Holding
Company, KS un New Hanza City, SIA
uzņēmumu grupa. Katrai no tām ir savi
uzdevumi. Vairākiem uzņēmumiem tika
mainīti vai papildināti darbības virzieni,
kā rezultātā Pillar pašu spēkiem spēs
pilnībā nosegt visus nekustamā īpašuma
attīstības posmus — sākot no projektu
izstrādes, celtniecības darbu organizācijas un kvalitātes uzraudzības, īpašumu
realizācijas līdz pat komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai.
Pateicoties Pillar grupas uzņēmuma
Pillar Architekten, SIA (iepriekšējais nosaukums Schaller Kyncl Architekten Riga)
ieguldījumam un rūpīgam darbam, jau
pašā 2015. gada nogalē Pillar sagaidīja vēl
vienu būtisku notikumu — apstiprinājumu
saņēma ABLV Bank galvenās mītnes
ēkas, daudzfunkcionālās biroja ēkas, kā
arī inženierkomunikāciju izbūves būvprojekti. Līdz ar to jau 2016. gada 2. ceturksnī
New Hanza City teritorijā tiks uzsākti
pirmie būvniecības darbi nepieciešamo
inženierkomunikāciju izveidei. Plānots, ka
gada laikā minētajām ēkām pieguļošajā
teritorijā tiks izveidots ielu tīkls, ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes
un elektroapgādes sistēmas, lai pēc tam
varētu uzsākt pašu ēku būvniecību.

Konsultācijas

Pārskata periodā bankas meitas uzņēmums ABLV Corporate Services, SIA,
pilnveidojot savu pakalpojumu klāstu,
klientiem jaunā kvalitātē sāka piedāvāt
grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumu
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pārvaldīšanai. ABLV Corporate Services strādā profesionāla 15 grāmatvežu
komanda, kurai ir pieredze uzņēmumu
apkalpošanā tādās jurisdikcijās kā Latvija,
Kipra un Singapūra. Uzņēmuma speciālisti var sniegt grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumiem visa gada garumā,
sagatavot ikmēneša un ceturkšņa
atskaites, sniegt padziļinātas nodokļu un
likumu izmaiņu konsultācijas utt. Šobrīd
ABLV Corporate Services, SIA pakalpojumus izmanto jau gandrīz 100 klientu.
Apgūstot jaunus mērķa reģionus un
vēloties būt tuvāk klientiem, pārskata
periodā ABLV grupas uzņēmums ABLV
Consulting Services, AS atvēra jaunu
pārstāvniecību pasaules mēroga finanšu
centrā Honkongā. Tās galvenais uzdevums ir informēt potenciālos un esošos
klientus par ABLV grupas finanšu, investīciju un konsultatīvajiem pakalpojumiem.
Galvenās Honkongas priekšrocības ir
liberāla nodokļu sistēma un attīstīta
finanšu pakalpojumu sfēra. Turklāt daudzi
klienti no Krievijas un NVS valstīm reģistrē Honkongā uzņēmumus sava biznesa
veidošanai.
ABLV grupai šobrīd ir 11 pārstāvniecības
8 valstīs — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā,
Kazahstānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā,
Honkongā un Kiprā.

Luksemburga

Mūsu meitas banka Luksemburgā —
ABLV Bank Luxembourg, S.A. — klientus apkalpo jau vairāk nekā divus gadus,
un 2015. gada 31. decembrī ABLV Bank
Luxembourg aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā
sasniedza 174,7 miljonus EUR.
Ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanai
Luksemburgas banka piedāvā klientiem
divus pakalpojumus — ieguldījumu konsultatīvo pārvaldīšanu un ieguldījumu uzticīgo pārvaldīšanu. Minēto pakalpojumu
ietvaros klienti līdz šim varēja izvēlēties
trīs veida ieguldījumu stratēģijas — kapitāla saglabāšanas, aizsardzības un sabalansēto stratēģiju. Ievērojot pieprasījumu,
ABLV Bank Luxembourg uzsāka piedāvāt
jaunu ieguldījumu stratēģiju kapitāla pieaugumam. Šī stratēģija paredz ieguldīto
aktīvu ievērojamu pieaugumu, vienlai130

cīgi pieņemot risku par iespējamiem
būtiskiem zaudējumiem. Salīdzinājumā
ar pārējām stratēģijām jaunā ir orientēta
uz daudz lielāku akciju īpatsvaru klienta
ieguldījumu portfelī.
Tāpat ABLV Bank Luxembourg klientiem tagad ir pieejama lombarda
kreditēšana, kas pēc savas būtības ir
norēķinu konta ovedrafts, ko piešķir
pret ieguldījumu konsultatīvās pārvaldīšanas vai ieguldījumu uzticīgās
pārvaldīšanas portfeļa ķīlu. Izmantojot
šo pakalpojumu, klienti var saņemt
līdzekļus, nepārdodot savus ieguldījumu portfeļus, un novirzīt tos dažādiem
mērķiem, piemēram, ieguldījuma
portfeļa apjoma palielināšanai. Lombarda kredīts ir beztermiņa (ar bankas
tiesībām pieprasīt kredīta pirmstermiņa
atmaksu), to iespējams saņemt USD un
EUR valūtās.
Jāpiemin, ka pārskata periodā
starptautiskās maksājumu sistēmas
VISA Europe Riska komiteja apstiprināja
“VISA Associate Membership” statusa
piešķiršanu ABLV Bank Luxembourg,
S.A. Līdz ar to ABLV Bank Luxembourg
var savā vārdā piedāvāt klientiem maksājumu kartes — sākot no debetkartēm līdz
pat premium VISA Platinum un Infinite
kartēm.

Sabiedrībai

2015. gadā ABLV grupa turpināja atbalstīt
dažādus sociāli nozīmīgus projektus. Kopumā labdarībai un sociāli nozīmīgiem projektiem 2015. gadā ABLV grupas uzņēmumi
ziedoja vairāk nekā vienu miljonu EUR.
Līdzās tādiem virzieniem kā palīdzība bērniem ar dzirdes traucējumiem un bērniem
no trūcīgām ģimenēm, atbalsts laikmetīgajai mākslai un mūsdienīgas publiskās
vides veidošana Rīgā ABLV Bank ziedoja
līdzekļus vairākām Latvijas Republikas
vēstniecībām, palīdzot sarīkot 18. novembra svētkus un popularizējot mūsu valsti
ārpus tās robežām.
ABLV grupā kā ik gadus tika organizēta
tradicionālā Ziemassvētku labdarības
akcija, vācot līdzekļus ABLV Charitable
Foundation labdarības programmām.
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Kopumā labdarībai un sociāli
nozīmīgiem projektiem 2015. gadā ABLV
grupas uzņēmumi ziedoja vairāk nekā
vienu miljonu EUR.

Tajā piedalījās vairāk nekā divi simti
bankas darbinieku un klientu, kā arī citi
interesenti. Akcijas rezultātā aktuālākās
labdarības programmas “Jaunā Rīga”,
“Palīdzēsim izaugt!”, “Palīdzēsim dzirdēt!” un “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” tika papildinātas par
482 534 EUR.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī
2015. gada jūlijā Rīgā notika ABLV
Bank atbalstītā pasaulslavenā modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva
izstāde. Tā bija jau septītā viņa tērpu
kolekcijas izstāde ar ABLV Bank atbalstu, šoreiz veltīta modei vesela gadsimta garumā, atainojot laika posmu
no 1915. līdz 2015. gadam. Pirmo reizi
apmeklētājiem bija pieejams izstādes
katalogs latviešu, krievu un angļu
valodā, ko Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs izdeva sadarbībā ar ABLV Bank.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Plāni 2016. gadam

2016. gadā tiks turpināts darbs bankas
atbilstības un risku vadības funkciju
stiprināšanā. Plānots pabeigt virkni
projektu uzraudzības procesu automatizācijai. Darba vietu skaita pieaugums
nav plānots tik straujš kā līdz šim, jo ir
palielinājies nodokļu slogs, līdz ar to arī
administratīvās izmaksas.
Saspringtā situācija finanšu tirgos un
mūsu mērķa reģionos, kā arī dažādu uzraudzības institūciju prasību pieaugums
neļauj cerēt uz tikpat strauju biznesa
pieaugumu kā iepriekšējos gados, bet,
tā kā mūsu biznesa modelis ir efektīvs
un risku vadība — stingra un pārdomāta, rezultātus var prognozēt aptuveni
2015. gada līmenī.
Izsakām pateicību mūsu akcionāriem
un klientiem par izrādīto uzticību, un
visiem mūsu darbiniekiem — par ieguldījumu bankas un koncerna izaugsmes
veidošanā!

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2016. gada 26. februārī

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību publicēts bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.
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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.

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.

Pārskata perioda laikā bankas padomes sastāvā
nav notikušas nekādas izmaiņas.
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finanšu pārskati

Paziņojums
par vadības atbildību
ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā —
banka) padome un valde ir atbildīgas par
bankas finanšu pārskatu sagatavošanu,
kā arī par bankas un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā — koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.

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

Finanšu pārskati un to pielikumi,
kas atspoguļoti no 134. lappuses līdz
227. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu
par bankas un koncerna finanšu stāvokli
2015. gada 31. decembrī un 2014. gada
31. decembrī, kā arī par koncerna un
bankas darbības rezultātiem, kapitāla
un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu
2015. gadā un 2014. gadā.

Bankas padome un valde (turpmāk tekstā — vadība) ir atbildīgas par atbilstošas grāmatvedības uzskaites sistēmas
nodrošināšanu, koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu
koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu
un novēršanu. Bankas vadība ir atbildīga
arī par Latvijas Republikas Kredītiestāžu
likuma, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu un citu
uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas
Republikas likumdošanas prasību, kā arī
saistošo Eiropas Savienības normatīvo
aktu ievērošanu.

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprināto

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2016. gada 26. februārī
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Visaptverošo ienākumu pārskati
EUR ’000

Pielikums

Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

Procentu ienākumi

3

85,548

70,163

83,547

68,618

Procentu izdevumi

3

(20,589)

(16,684)

(20,508)

(17,093)
51,525

Neto procentu ienākumi

64,959

53,479

63,039

Komisijas naudas ienākumi

4

65,564

63,916

55,778

57,944

Komisijas naudas izdevumi

4

(10,431)

(10,897)

(15,543)

(16,443)

Neto komisijas naudas ienākumi

55,133

53,019

40,235

41,501

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

5

21,499

18,992

21,304

19,315

Neto rezultāts no darījumiem ar pārņemto nekustamo īpašumu

6

(2,272)

3,041

-

-

Pārējie ienākumi

7

9,581

18,445

3,646

3,835

Pārējie izdevumi

7

(6,522)

(11,395)

(1,264)

(890)

259

195

9,352

6,111

(5,888)

(1,003)

(5,483)

(999)

-

-

(2,840)

(7,769)

(1,670)

(3,670)

(1,670)

(3,670)

Dividenžu ienākumi
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

8

Uzkrājumi ieguldījumu meitas sabiedrībās vērtības samazinājumam

18

Uzkrājumi finanšu instrumentu vērtības samazinājumam

135,079

131,103

126,319

108,959

Personāla izdevumi

Pamatdarbības ienākumi
9

(43,099)

(39,370)

(33,955)

(30,530)

Pārējie administratīvie izdevumi

9

(18,952)

(18,528)

(14,661)

(12,890)

(5,019)

(5,310)

(3,377)

(2,992)

237

-

237

-

68,246

67,895

74,563

62,547

(6,372)

(4,088)

(5,524)

(3,873)

61,874

63,807

69,039

58,674

61,277

63,353

-

-

597

454

-

-

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas

11,921

(4,338)

11,828

(4,324)

Iekļauts peļņā/zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā

(1,763)

(300)

(1,711)

(237)

1,111

1,684

1,111

1,684

Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums
Uzkrājumu apvērse
Pārskata perioda peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

10

Pārskata perioda peļņa
Pārskata perioda peļņa attiecināma uz:
Bankas akcionāriem
Nekontrolējamo daļu
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi,
kas jau ir vai varētu tikt atzīti peļņā/zaudējumos

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

(304)

467

(304)

467

Kopā pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi

10,965

(2,487)

10,924

(2,410)

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms

72,839

61,320

79,963

56,264

72,242

60,866

-

-

597

454

-

-

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:
Bankas akcionāriem
Nekontrolējamo daļu

Rīgā, 2016. gada 26. februārī
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Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Pielikumi no 140. līdz 227. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

finanšu pārskati

Finanšu stāvokļa pārskati
EUR ’000
Aktīvi

Pielikums

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

11

449,136

259,872

448,187

258,908

Prasības pret kredītiestādēm

12

669,980

816,936

671,772

795,282

Atvasinātie līgumi

16

121

4,079

121

4,079

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

13

26,121

21,165

22,286

14,884

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

14

1,833,073

1,271,227

1,780,554

1,209,073

Kredīti

17

874,003

790,113

873,499

790,247

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

15

1,015,047

958,423

965,253

930,579

Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā

18

-

-

111,266

115,099

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā

18

9,068

2

8,770

-

Ieguldījumu īpašumi

19

22,976

30,057

25,069

25,033

Pamatlīdzekļi

20

23,867

37,877

9,529

10,606

Nemateriālie aktīvi

20

6,365

6,309

6,036

5,700

3,148

3,596

3,042

3,257

379

2,300

-

1,457

52,312

59,774

-

-

5,992

8,356

2,737

5,640

4,991,588

4,270,086

4,928,121

4,169,844

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs

10

Pārņemtais nekustamais īpašums
Pārējie aktīvi

21

Kopā aktīvi
Saistības
Atvasinātie līgumi

16

365

5,630

365

5,630

Saistības pret Latvijas Banku

22

180,072

16,797

180,072

16,797

49,154

23,869

63,294

28,962

-

6,319

-

2,971

23

3,875,455

3,488,516

3,793,192

3,406,032

322

423

-

-

Pārējās saistības

27

41,737

29,603

35,072

13,205

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

10

1,016

524

1,001

-

-

352

-

352
454,581

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Termiņsaistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

Uzkrājumi
Emitētie vērtspapīri

24

550,877

441,598

558,411

Subordinētie depozīti

25

15,261

14,413

15,261

14,413

4,714,259

4,028,044

4,646,668

3,942,943

35,300

32,650

35,300

32,650

96,918

66,270

96,918

66,270

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2,238

2,174

2,134

2,134

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

9,461

(1,504)

9,497

(1,427)
68,600

Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls

26

Akciju emisijas uzcenojums

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

71,259

66,762

68,565

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

61,277

63,353

69,039

58,674

276,453

229,705

281,453

226,901

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

876

12,337

-

-

277,329

242,042

281,453

226,901

4,991,588

4,270,086

4,928,121

4,169,844

Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības

28

9,949

9,531

9,516

9,444

Ārpusbilances saistības pret klientiem

28

75,610

61,318

68,907

60,228
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Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
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Koncerna kapitāla
un rezervju izmaiņu pārskats
EUR ’000

01.01.2014.

Apmaksātais
pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Rezerves
kapitāls
un pārējās
rezerves

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve

Nesadalītā
peļņa

Attiecināms
uz bankas
akcionāriem

Nekontrolējamā
daļa

Kopā
kapitāls un
rezerves

30,003

41,485

2,134

983

110,685

185,290

3,896

189,186

Pārskata perioda 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 (sk. 26. pielikumu)

-

-

-

-

(43,453)

(43,453)

(333)

(43,786)

Personāla akciju emisija (sk. 26. pielikumu)

405

-

-

-

(470)

(65)

65

-

2,242

24,785

-

-

-

27,027

-

27,027

-

-

-

-

-

-

8,255

8,255

31.12.2014.

32,650

66,270

2,174

(1,504)

130,115

229,705

12,337

242,042

01.01.2015.

242,042

Akciju emisija (sk. 26. pielikumu)
Nekontrolējamās daļas palielinājums
(sk. 18. pielikumu)

32,650

66,270

2,174

(1,504)

130,115

229,705

12,337

Pārskata perioda peļņa

-

-

-

-

61,277

61,277

597

61,874

Pārskata perioda pārējie
visaptverošie ienākumi/(zaudējumi)

-

-

-

10,965

-

10,965

-

10,965

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā

-

-

-

10,965

61,277

72,242

597

72,839

Rezervju palielināšana

-

-

64

-

-

64

-

64

Dividendes (sk. 26. pielikumu)

-

-

-

-

(58,555)

(58,555)

(292)

(58,847)

265

-

-

-

(301)

(36)

36

-

2,385

30,648

-

-

-

33,033

-

33,033

Personāla akciju emisija (sk. 26. pielikumu)
Akciju emisija (sk. 26. pielikumu)
Nekontrolējamās daļas (samazinājums)
(sk. 18. pielikumu)
31.12.2015.
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-

-

-

-

-

-

(11,802)

(11,802)

35,300

96,918

2,238

9,461

132,536

276,453

876

277,329
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Bankas kapitāla
un rezervju izmaiņu pārskats
EUR ’000

01.01.2014.

Apmaksātais
pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Rezerves
kapitāls
un pārējās
rezerves

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve

Nesadalītā
peļņa

Kopā
kapitāls un
rezerves
187,037

30,003

41,485

2,134

983

112,432

Pārskata perioda 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 (sk. 26. pielikumu)

-

-

-

-

(43,427)

(43,427)

Personāla akciju emisija (sk. 26. pielikumu)

405

-

-

-

(405)

-

2,242

24,785

-

-

-

27,027

31.12.2014.

32,650

66,270

2,134

(1,427)

127,274

226,901

01.01.2015.

Akciju emisija (sk. 26. pielikumu)

32,650

66,270

2,134

(1,427)

127,274

226,901

Pārskata perioda peļņa

-

-

-

-

69,039

69,039

Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi)

-

-

-

10,924

-

10,924

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā

-

-

-

10,924

69,039

79,963
(58,444)

Dividendes (sk. 26. pielikumu)
Personāla akciju emisija (sk. 26. pielikumu)
Akciju emisija (sk. 26. pielikumu)
31.12.2015.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

-

-

-

-

(58,444)

265

-

-

-

(265)

-

2,385

30,648

-

-

-

33,033

35,300

96,918

2,134

9,497

137,604

281,453
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Naudas plūsmas pārskati
EUR ’000

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

68,246

67,895

74,563

62,547

Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums

5,019

5,310

3,377

2,992

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

5,888

1,003

5,483

999

Uzkrājumi finanšu instrumentu vērtības samazinājumam

1,670

3,670

1,670

3,670

(85,548)

(70,163)

(83,547)

(68,618)

Procentu izdevumi

Procentu (ienākumi)

20,589

16,684

20,508

17,093

Citi posteņi, kas neietekmē naudas plūsmu

(1,737)

11,754

1,546

9,784

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās

14,127

36,153

23,600

28,467

Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)

(7,878)

(18,482)

(12,831)

(19,638)

(70,698)

(17,928)

(69,656)

(6,996)

(4,901)

(4,160)

(7,063)

2,121

9,879

7,784

2,902

(184)

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums

156,890

19,483

160,238

19,768

Noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums

437,424

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

175,238

528,196

175,459

Atvasināto līgumu apjoma (samazinājums)

(1,307)

(495)

(1,307)

(495)

Pārējo saistību pieaugums

11,837

12,720

21,747

2,094

283,187

563,271

293,089

462,561

87,170

63,899

85,170

62,354

(19,937)

(18,618)

(19,857)

(18,918)

(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)

(3,237)

(14,096)

(2,952)

(13,233)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

347,183

594,456

355,450

492,764

Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu (iegāde)

(118,729)

(311,867)

(97,391)

(285,648)

Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu dzēšana

141,209

67,607

140,009

67,607

(1,373,698)

(1,162,196)

(1,288,302)

(1,082,537)

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana

957,295

709,452

859,890

684,964

Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde)

(4,435)

(7,069)

(3,718)

(5,561)

122

2,453

1,046

944

-

6,632

3,321

16,728

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

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana
Ieguldījumu samazinājums meitas un asociētās sabiedrībās
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) kontroles zaudēšanas rezultātā
Ieguldījumu (pieaugums) meitas un asociētās sabiedrībās
Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

(282)

-

-

-

-

-

(11,098)

(6,767)

(398,518)

(694,988)

(396,243)

(610,270)

3,388

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Subordinēto aizdevumu pieaugums
Subordinēto aizdevumu (atmaksa)
Emitēto vērtspapīru pārdošana
Emitēto vērtspapīru (atpirkšana)
Dividenžu (izmaksa)
Nekontrolējamās daļas pieaugums
Akciju emisija

1,560

3,388

1,560

(1,600)

-

(1,600)

-

239,691

254,540

239,691

267,523

(168,522)

(150,152)

(173,972)

(150,152)

(58,847)

(43,786)

(58,443)

(43,415)

126

-

-

-

33,033

27,027

33,033

27,027

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

45,441

91,017

40,269

104,371

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums

(5,894)

(9,515)

(524)

(13,135)

1,009,756

961,829

987,436

943,129

11,122

57,442

15,214

57,442

1,014,984

1,009,756

1,002,126

987,436

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas rezultāts
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās
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EUR ’000
Nauda un tās ekvivalenti

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.
258,908

Kase un prasības pret centrālajām bankām

449,136

259,872

448,187

Prasības pret kredītiestādēm

615,002

773,753

617,233

757,490

Saistības pret kredītiestādēm

(49,154)

(23,869)

(63,294)

(28,962)

1,014,984

1,009,756

1,002,126

987,436

Nauda un tās ekvivalenti kopā

Informācija par prasībām pret kredītiestādēm, kas nav iekļautas naudas ekvivalentos, ir atspoguļota 12. pielikumā.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Finanšu pārskatu
pielikumi
1. pielikums
Pamatinformācija

ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā —
banka) tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Aizkrauklē, Latvijas Republikā,
1993. gada 17. septembrī. Šobrīd
bankas juridiskā adrese ir Elizabetes
iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.
Banka darbojas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus
Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu
pakalpojumus.
Šajos koncerna konsolidētajos un bankas atsevišķajos finanšu pārskatos
ir uzrādīta finanšu informācija par
ABLV Bank, AS un tās meitas sabiedrībām (turpmāk tekstā — koncerns).
Atbilstoši noteiktajām prasībām bankas
atsevišķie finanšu pārskati ir iekļauti
šajos konsolidētajos finanšu pārskatos.
Banka ir koncerna mātes sabiedrība.
Koncerna un bankas galvenie darbības 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. Būtiskākās ban-
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kas meitas sabiedrības ir ABLV Bank
Luxembourg S.A., ABLV Asset
Management, IPAS, ABLV Capital
Markets, IBAS, Pillar Holding
Company, KS. Visu koncernā ietilpstošo
sabiedrību sastāvs atspoguļots
18. pielikumā. Koncernam ir pārstāvniecības/teritoriālās struktūrvienības
Azerbaidžānā (Baku), Baltkrievijā
(Minskā), Kazahstānā (Almatā), Kiprā
(Limasolā), Krievijā (Maskavā,
Sanktpēterburgā un Vladivostokā),
Ukrainā (pārstāvniecība Kijevā, kā arī
atsevišķs pārstāvniecības birojs Odesā),
Uzbekistānā (Taškentā) un Honkongā.
Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti
šādi saīsinājumi — starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS),
starptautisko grāmatvedības standartu
padome (SGSP), starptautisko finanšu
pārskatu interpretāciju komiteja
(SFPIK), Finanšu un kapitāla tirgus
komisija (FKTK), Eiropas Monetārā
Savienība (EMS), Eiropas Savienība
(ES), Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācija (OECD), Eiropas
centrālā banka (ECB).
Koncerna konsolidētie un bankas
atsevišķie finanšu pārskati par
2015. gadu tika apstiprināti bankas
valdē un padomē 2016. gada 26. februārī (sk.v skaidrojumu).

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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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 apstiprinātajam SFPS
pēc darbības turpināšanas principa.
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites
pamatprincipu, izņemot tos finanšu
aktīvus un saistības (pārdošanai
pieejamos finanšu aktīvus, finanšu
aktīvus un saistības patiesajā vērtībā ar
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un
atvasinātos līgumus), kas tiek uzskaitīti
to patiesajā vērtībā. Finanšu pārskati
sniedz strukturētu ieskatu par koncerna
un bankas finanšu stāvokli un finanšu
rezultātiem.
Salīdzinājumā ar grāmatvedības
uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo
periodu finanšu pārskatus, šo finanšu
pārskatu sagatavošanā par periodu no
2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada
31. decembrim izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas,
izņemot SFPS grozījumi, kas stājās
spēkā pārskata periodā.
Grāmatvedības metodes konsekventi
piemēro visas koncerna sastāvā esošās sabiedrības. Šajos finanšu pārskatos ir mainīts visaptverošo ienākumu
pārskata posteņu izvietojums, kas
nekādi neietekmē finanšu rezultātus.
Bankas un visu tās meitas sabiedrību
uzskaites un funkcionālā valūta ir EUR.

Koncerna un bankas finanšu pārskatu
uzrādīšanas valūta ir EUR.
Šie koncerna konsolidētie un bankas
atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti tūkstošos eiro (EUR’000), ja vien
nav norādīts citādi. Finanšu pārskatu
pielikumos iekavās sniegtā informācija
atbilst salīdzinošiem 2014. gada 31. decembra vai finanšu rādītājiem
par 2014. gadu.
b) Svarīgākās aplēses
un pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā
ar ES apstiprinātajiem SFPS, vadībai
jāveic zināmas aplēses un pieņēmumi,
kas ietekmē atsevišķus finanšu stāvokļa pārskatā un visaptverošo ienākumu
pārskatā atspoguļoto posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt
pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem
veiktas attiecīgās aplēses. Šādas aplēses un pieņēmumi ir balstīti uz vadībai
pieejamo ticamāko informāciju par
attiecīgajiem notikumiem un darbībām.
Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek
atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
Būtiskākās aplēses un pieņēmumi
attiecas uz atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa apjoma noteikšanu (sk.
i) skaidrojumu), uzkrājumu apjoma
noteikšanu finanšu aktīvu vērtības
samazinājumam (sk. o) skaidrojumu),
nodrošinājuma (ķīlas) vērtības noteikšanu (sk. 35. pielikumu), vērtības samazinājuma apjoma noteikšanu pārējiem
aktīviem (sk. p) skaidrojumu), aktīvu un
saistību patiesās vērtības noteikšanu
(sk. e) skaidrojumu un 32. pielikumu),
pieņēmumiem par kontroli un būtisku
ietekmi meitas sabiedrībās un asociētās sabiedrībās (sk. c) skaidrojumu),
kā arī izvērtējumu par koncerna spēju
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būtiski ietekmēt atvērto ieguldījumu
fondu darbību (sk. c) skaidrojumu).
c) Konsolidācija
Šie konsolidētie finanšu pārskati ietver
banku un visas meitas sabiedrības,
kas atrodas bankas (koncerna mātes sabiedrības) kontrolē, t. i., banka
spēj noteikt sabiedrību finanšu un
saimnieciskās darbības stratēģijas, lai
gūtu saimnieciskos labumus. Meitas
sabiedrības tiek ietvertas konsolidācijā,
sākot ar brīdi, kad kontrole nonāk mātes
sabiedrības rīcībā, un tiek izslēgtas no
konsolidācijas brīdī, kad šī kontrole tiek
izbeigta. Koncerna sastāvs norādīts
18. pielikumā.
Bankas atsevišķajā finanšu pārskatā
līdzdalība meitas sabiedrību pamatkapitālā tiek uzskaitīta atbilstoši iegādes
izmaksu metodei.
Asociētās sabiedrības ir sabiedrības,
kurās koncernam ir būtiska ietekme,
bet nepastāv kontrole pār šo sabiedrību
finanšu un darbības politiku. Ieguldījumi
asociētās sabiedrībās tiek uzskaitīti,
izmantojot pašu kapitāla metodi. Sākotnēji ieguldījumi tiek atzīti sākotnējo
izmaksu vērtībā, kas ietver darījumu
izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas
konsolidētie finanšu pārskati ietver
koncerna daļu pašu kapitālā uzskaitītās
sabiedrības peļņā vai zaudējumos un
pārējos visaptverošajos ienākumos līdz
brīdim, kad būtiskā ietekme vai kopīgā
kontrole beidzas.
Nemateriālā vērtība atspoguļo koncerna iegādāto daļu iegādes izmaksu
pārsniegumu pār meitas sabiedrību/
asociēto sabiedrību identificējamo neto
aktīvu patieso vērtību iegādes dienā.
Meitas sabiedrību iegādes rezultātā radusies nemateriālā vērtība tiek iekļauta
nemateriālajos aktīvos. Pašu kapitālā
uzskaitīto asociēto sabiedrību nemateriālās vērtības uzskaites vērtība ir iekļauta ieguldījuma asociētajā sabiedrībā
uzskaites vērtībā. Nemateriālo vērtību
attiecina uz naudu ienesošajām vienībām un uzrāda sākotnējās izmaksās,
atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Pārbaudes, vai nemateriālās
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vērtības vērtība nav samazinājusies,
tiek veiktas katru gadu vai biežāk, ja
notikumi vai izmaiņas apstākļos norāda,
ka vērtība var būt samazinājusies, un
tā tiek uzskaitīta sākotnējās izmaksās, atskaitot uzkrātos zaudējumus
no vērtības samazināšanās. Peļņa vai
zaudējumi no sabiedrības pārdošanas
ietver nemateriālās vērtības uzskaites
summu, kas attiecas uz pārdoto sabiedrību. Negatīvu nemateriālo vērtību, kas
rodas iegādes rezultātā, atzīst konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā
tās rašanās brīdī.
Bankas un tās meitas sabiedrību finanšu pārskati tiek konsolidēti koncerna
finanšu pārskatos pēc pilnas konsolidācijas metodes, apvienojot līdzīga veida
aktīvus un saistības perioda beigās, kā
arī ienākumus un izdevumus. Konsolidācijas nolūkos koncerna sabiedrību
savstarpējie atlikumi un darījumi, ieskaitot procentu ienākumus un izdevumus,
kā arī nerealizētā peļņa un zaudējumi
no darījumiem, koncerna ietvaros tiek
savstarpēji izslēgti, ja vien nav to vērtības samazināšanās pazīmes. Nekontrolējamā (mazākuma) daļa — tā ir peļņas
vai zaudējumu daļa, kā arī kapitāls un
rezerves, kas ne tieši, ne pastarpināti
nepieder bankai. Nekontrolējamā daļa ir
atspoguļota atsevišķi konsolidētajā visaptverošo ienākumu pārskatā, savukārt
kapitāla daļa — konsolidētajā finanšu
stāvokļa pārskatā atsevišķi no mātes
sabiedrības kapitāla daļām. Nekontrolējamā daļa ir novērtēta atbilstoši tās
proporcionālajai līdzdalībai neto aktīvos.
Bankas meitas sabiedrības ievēro
bankas politikas un risku pārvaldīšanas
metodes.
Bankas ieguldījumi atvērtajos ieguldījumu fondos kā strukturētās sabiedrībās
bankas atsevišķajos finanšu pārskatos
tiek atspoguļoti 13. 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 (vismaz 30% vai vairāk) no
šo fondu neto aktīviem, tiek konsolidēti,
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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 instruments, līgumā noteiktas tiesības
saņemt naudu vai citus finanšu aktīvus
no cita uzņēmuma vai savstarpēji
apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu
saistības ar citu uzņēmumu apstākļos,
kas uzņēmumam ir potenciāli labvēlīgi,
vai līgums, par kuru norēķināsies vai
var norēķināties ar paša uzņēmuma
pašu kapitāla instrumentiem un kas
ir neatvasināts, un par kuru uzņēmumam ir vai var būt pienākums saņemt
mainīgu skaitu paša uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentu, vai atvasināts un
par to norēķināsies vai var norēķināties
citādi, kā apmainot fiksētu naudas vai
cita finanšu aktīva summu pret fiksētu
skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. Šim nolūkam uzņēmuma pašu
kapitāla instrumenti nav instrumenti,
kas paši ir līgumi uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentu saņemšanai vai
piegādei nākotnē.
Finanšu saistības ir saistības, kas ir
līgumā noteikts pienākums nodot
naudu vai citus finanšu aktīvus citam
uzņēmumam vai savstarpēji apmainīt
finanšu aktīvus vai finanšu saistības ar
citu uzņēmumu apstākļos, kas uzņēmumam ir potenciāli nelabvēlīgi, vai
līgums, par kuru norēķināsies vai var
norēķināties ar paša uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentiem un kas ir neatvasināts un par kuru uzņēmumam ir vai
var būt pienākums piegādāt mainīgu
skaitu paša uzņēmuma pašu kapitāla
instrumentu, vai atvasināts un par to
norēķināsies vai var norēķināties citādi,
kā apmainot fiksētu naudas vai cita finanšu aktīva summu pret fiksētu skaitu
uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu.
Šim nolūkam uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti nav instrumenti, kas
paši ir līgumi uzņēmuma pašu kapitāla
instrumentu saņemšanai vai piegādei
nākotnē.

Finanšu aktīvi vai saistības tiek atzīti bilancē tikai un vienīgi brīdī, kad koncerns
vai banka kļūst kā līgumslēdzēja puse
saskaņā ar instrumenta līguma nosacījumiem.
Finanšu aktīvu, izņemot kredītu nebankām, pirkšanas un pārdošanas darījumu
atzīšana un atzīšanas pārtraukšana
bilancē tiek atspoguļota norēķinu dienā.
Kredītus nebankām bilancē atspoguļo
brīdī, kad naudas līdzekļi tiek pārskaitīti
uz klienta norēķinu kontu.
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta
tikai tad, ja ir beigušās līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmu
no attiecīgā aktīva vai arī koncerns un
banka pilnībā nodod finanšu aktīvu un
visus ar finanšu aktīvu saistītos riskus
un labumus darījuma partnerim.
Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta tikai tad, kad tās tiek dzēstas/atmaksātas atbilstoši noslēgtajam līgumam,
atceltas vai ir beidzies līgumā noteiktais
termiņš.
e) Finanšu aktīvu
un saistību patiesā vērtība
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva
pārdošanu vai samaksātu par saistību nodošanu parastā darījumā, kas
novērtēšanas datumā tiek noslēgts
tirgus dalībnieku starpā. Finanšu aktīvu
un saistību patiesā vērtība pamatā
tiek noteikta, izmantojot aktīvā tirgū
kotētas tirgus cenas. Ja finanšu aktīva
vai saistības tirgus nav aktīvs, patiesā vērtība tiek noteikta, izmantojot
vairākus vērtēšanas modeļus, gan diskontētās naudas plūsmas analīzi, gan
nesen veiktus salīdzināmus darījumus,
gan izmantojot vadības vērtējumus
un pieņēmumus. Koncerna un bankas
finanšu aktīvu un saistību uzskaites un
patiesās vērtības salīdzinājums atspoguļots 32. pielikumā.
f) Finanšu aktīvu
un saistību savstarpējs ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un neto summa tiek atspoguļota bilancē, ja šobrīd pastāv juridis-

kas tiesības savstarpēji ieskaitīt atzītās
summas un ir nodoms norēķināties,
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 uzkrāšanas principu.
Procentu ienākumi/izdevumi finanšu
aktīviem/saistībām, kas tiek novērtētas
amortizētajā vērtībā, tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā saskaņā ar
efektīvās procentu likmes metodi. Efektīvā procentu likmes metode ir finanšu
aktīva vai finanšu saistības amortizētās
iegādes vērtības aprēķina metode,
kas balstīta uz procentu ieņēmumu un
izdevumu atzīšanu attiecīgajā periodā. Efektīvā procentu likme paredz,
ka nākotnē paredzētie maksājumi vai
saņemamā nauda tiek precīzi diskontēti
finanšu instrumenta dzīves laikā.
Procentu ienākumi ietver sevī arī kupona 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 plūsmas,
lai noteiktu kredīta atgūstamo vērtību.
Komisijas naudas ienākumi un izdevumi
tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī,
izņemot komisijas ieņēmumus/izdevumus, kas tieši attiecināmi uz finanšu
aktīviem/saistībām, kas tiek uzrādītas
amortizētajā vērtībā. Šiem aktīviem/
saistībām komisijas ieņēmumi/izdevumi
tiek iekļauti efektīvās procentu likmes
aprēķinā.
Komisijas naudas ienākumi, ko ietur
vienu reizi gadā par visu pārskata periodu, visaptverošo ienākumu pārskatā
tiek atzīti pa daļām lineāri visa pārskata
perioda laikā.
Pārējie ienākumi un izdevumi, kas nav
procentu un/vai komisijas ienākumi/
izdevumi, ir ienākumi un izdevumi,
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kas saistīti ar koncerna sastāvā esošo
nebanku sabiedrību pamatdarbību.
h) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti EUR pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā ECB noteiktā
ārvalstu valūtas maiņas kursa, savukārt
nemonetārie aktīvi ārvalstu valūtās tiek
konvertēti uz EUR darījuma veikšanas
brīdī pēc darījuma dienā spēkā esošā
ECB noteiktā ārvalstu valūtas maiņas
kursa. Tām ārvalstu valūtām, kurām
ECB nepublicē EUR atsauces kursu, tiek
piemēroti REUTERS publicētie ārvalstu
valūtas maiņas kursi. Darījumi ārvalstu
valūtā tiek pārvērtēti EUR pēc darījumu
dienā spēkā esošā ECB vai REUTERS
noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa.
Ārvalstu valūtas maiņas kursa turpmāko
izmaiņu rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti visaptverošo ienākumu
pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no
ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas.
Informācija par bankas un koncerna
sastāvā ietilpstošo sabiedrību funkcionālo un uzrādīšanas valūtu ir norādīta
a) skaidrojumā.
i) Nodokļi
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu
likumdošanas prasībām uzņēmumu
ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 15%
apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā
gūtajiem, ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Atliktais nodoklis, kas radies no
īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus nodokļu deklarācijās un
šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināts,
izmantojot saistību metodi. Atliktais
nodoklis attiecas uz nākotnē iespējamām nodokļu prasībām un saistībām
par visiem darījumiem un notikumiem,
kas atzīti finanšu pārskatos vai nodokļu
deklarācijās. Atliktā nodokļa saistības
tiek noteiktas, pamatojoties uz nodokļu
likmēm, kuras ir paredzēts piemērot
tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības.
Galvenās īslaicīgās atšķirības laika ziņā
rodas no atšķirīgajām grāmatvedības
un nodokļu vajadzībām pielietotajām
nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem,
uzkrājumiem darbinieku atvaļinājuma
apmaksai, kā arī aktīva posteņu, t. sk.
vērtspapīru un pārdošanai pieejamo
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finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kā arī uz
nākamajiem gadiem pārnestajiem nodokļu zaudējumiem. Nosakot atzīstamā
atliktā nodokļa aktīva apmēru, vadībai
jāpamatojas uz būtiskiem spriedumiem,
ņemot vērā attiecīgo iespējamo laika
periodu un nākotnē gūstamā ar nodokli
apliekamā ienākuma apmēru, kā arī
nākotnes nodokļu plānošanas stratēģiju.
Tādējādi atliktā nodokļa aktīvs tiek atzīts
tikai tad, ja šī nodokļu aktīva atgūšanu
var pamatoti paredzēt.
j) Finanšu instrumenti
Kredīti un debitoru parādi
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti
finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu
maksājumu grafiku, kuri netiek kotēti
aktīvajā tirgū, izņemot:
• tos, kurus koncerns un banka nekavējoties vai tuvākajā nākotnē paredzējusi
pārdot, un tos, kurus koncerns un
banka, sākotnēji atzīstot, nosaka kā
finanšu aktīvus patiesajā vērtībā ar
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos;
• tos, kurus koncerns un banka, sākotnēji atzīstot, nosaka kā pārdošanai
pieejamos;
• tos, kur koncerns un 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, izmantojot efektīvo procentu metodi, atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem
(izdevumus vērtības samazinājumam), kā
norādīts 8. pielikumā. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu
pārskatā šo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas vai to vērtības samazināšanās brīdī,
kā arī amortizācijas procesā. Amortizācijas procesā radusies peļņa vai zaudējumi
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos kā
procentu ienākumi. Šo finanšu pārskatu
vajadzībām no finanšu nomas līgumiem
izrietošās prasības ir klasificētas kā
kredīti.
Līdz termiņa
beigām turētie ieguldījumi
Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru
portfeli veido neatvasināti finanšu aktīvi

ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku un noteiktu termiņu, kas tiek kotēti
aktīvā tirgū. Līdz termiņa beigām turēto
vērtspapīru portfelī iekļautos finanšu
aktīvus koncerns/banka paredz turēt līdz
dzēšanai ar mērķi gūt ienākumus no kupona un pamatsummas maksājumiem.
Šajā portfelī iegādātie finanšu aktīvi
sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā un
turpmāk novērtēti amortizētajā vērtībā,
izmantojot efektīvo procentu metodi,
kā arī atskaitot vērtības samazināšanās
zaudējumus. Peļņa vai zaudējumi tiek
atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā
šo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas vai
to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī
amortizācijas procesā. Amortizācijas
procesā radusies peļņa vai zaudējumi
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos kā
procentu ienākumi.
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus
koncerns un banka iegādājas, lai turētu
nenoteiktu laiku. Pārdošanai pieejamā
portfelī tiek iekļauti parāda vērtspapīri ar
fiksētu ienākumu, akcijas un ieguldījumi
fondos.
Pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri
tiek iedalīti divos portfeļos:
• likviditātes portfelis, kura mērķis ir
izveidot bankas likviditātes rezervi ar
minimālu procentu risku un kredītrisku;
• investīciju uz nenoteiktu laiku portfelis,
kas sastāv no ieguldījumiem, kas nav
klasificēti kā daļa no citiem portfeļiem.
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti pēc to patiesās vērtības, ieskaitot tiešās darījuma izmaksas,
un arī turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā
vērtībā. Patiesās vērtības pārvērtēšanas
rezultāts tiek atspoguļots kapitālā un
rezervēs kā pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības pārvērtēšanas
rezerve. Finanšu aktīvus, kuriem nav
pieejama kotēta cena un kuru patieso
vērtību nav iespējams ticami noteikt,
izmantojot citus modeļus, koncerns un
banka novērtē pēc pašizmaksas.
Pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem,
kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju), pakāpeniski amortizē diskonta (prēmijas)
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summu, izmantojot efektīvo procentu
likmi. Amortizētās summas tiek iekļautas visaptverošo ienākumu pārskatā kā
procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem.
Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no
pārdošanai pieejamo vērtspapīru atsavināšanas, un līdz atsavināšanas brīdim
uzkrātā patiesās vērtības pārvērtēšanas
rezerve tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskata postenī “Neto realizētā
peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem”.
Patiesajā vērtībā vērtētie
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu
peļņā vai zaudējumos
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
ir aktīvi, kas tiek turēti tirdzniecības
nolūkā. Tirdzniecības nolūkā iegādātie
finanšu aktīvi tiek iekļauti tirdzniecības
portfelī. Tirdzniecības portfeļa vērtspapīrus ar nefiksētu ienākumu koncerns
un banka tur pārdošanas nolūkā un/
vai iegādājas ar mērķi tuvākajā laikā
gūt peļņu no gaidāmās starpības starp
to pirkšanas un pārdošanas cenu. Šajā
portfelī iekļaujamos finanšu aktīvus
un saistības nosaka atsevišķa bankas
politika.
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Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā
vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā, kas tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām. Peļņa
vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru pārvērtēšanas atbilstoši patiesajai
vērtībai, un peļņa vai zaudējumi, kas
rodas no šo vērtspapīru atsavināšanas,
tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskata postenī “Neto peļņa/(zaudējumi)
no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu
instrumentiem ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos”. Savukārt saņemtie
un/vai uzkrātie procentu ienākumi tiek
iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā
kā procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem, izmantojot efektīvo procentu
metodi, bet saņemtās dividendes, ja
tiesības uz maksājumu ir pierādītas,
tiek iekļautas visaptverošo ienākumu
pārskatā kā dividenžu ienākumi.

Atvasinātie finanšu instrumenti
Koncerns un banka ikdienas uzņēmējdarbībā izmanto atvasinātos finanšu
instrumentus — valūtas mijmaiņas
līgumus, biržā tirgotos vērtspapīru un
ārvalstu valūtas nākotnes līgumus, kā
arī ārpusbiržas valūtas maiņas nākotnes
līgumus. 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 instrumenti tiek atzīti pēc iegādes cenas un
atzīšanas dienā un turpmāk pārvērtēti
to patiesajā vērtībā, un atspoguļoti
atsevišķā finanšu stāvokļa pārskata
postenī “Atvasinātie līgumi” attiecīgi
gan aktīvos, gan saistībās. Patiesā
vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus
cenām vai diskontētās naudas plūsmas
modeļiem. Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātā radusies
pelņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskata postenī “Neto
peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā
vērtētajiem finanšu instrumentiem ar
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos”.
Vērtspapīru atpirkšanas līgumi
Vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu līgumi ir nodrošināti finansēšanas
darījumi, kuros koncerns un banka ir
iesaistīta kā vērtspapīru pārdevējs ar
vēlāku attiecīgā vērtspapīra atpakaļpirkšanu. Koncerns un banka pārdotos
vērtspapīrus turpina atzīt savā bilancē
kā ieķīlātus aktīvus, izmantojot attiecīgos uzskaites principus. Pārdošanas
rezultātā saņemtos līdzekļus uzrāda kā
saistības pret minēto vērtspapīru pircēju. Darījuma rezultātā radušies procentu
ieņēmumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā kā procentu ienākumi
attiecīgā līguma darbības laikā, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi.
Emitētie parāda vērtspapīri
Koncerns un banka emitētos parāda
vērtspapīrus atzīst savā bilancē finansējuma saņemšanas brīdī. Pēc sākotnējās
atzīšanas, kad šīs finanšu saistības
tiek novērtētas patiesajā vērtībā,
ņemot vērā tieši attiecināmās darījuma
izmaksas, turpmāk tās tiek uzskaitītas
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to amortizētajā vērtībā, piemērojot
efektīvo procentu likmi. Ja emitētie
parāda vērtspapīri ir pārdoti ar diskontu, tad šī starpība līdz parāda dzēšanas termiņa beigām tiek amortizēta,
izmantojot efektīvo procentu likmi, un
tiek iekļauta peļņā vai zaudējumos kā
procentu izdevumi.
Citas finanšu saistības,
kas atspoguļotas amortizētajā
iegādes vērtībā
Citas finanšu saistības, kas atspoguļotas amortizētajā iegādes vērtībā, galvenokārt ir saistības pret kredītiestādēm
un nebanku noguldījumi. Šīs finanšu
saistības sākotnēji tiek atzītas iegādes
vērtībā, turpmāk tiek novērtētas amortizētajā vērtībā, piemērojot efektīvo
procentu likmi.
k) Pārņemtais nekustamais īpašums
Pārņemtais nekustamais īpašums ir
nekustamais īpašums, ko koncerns/
banka ir pārņēmusi pārdošanai kā neatmaksāto kredītu nodrošinājumu vai
iegādājusies parastās uzņēmējdarbības ietvaros. Pārdošanai turētie aktīvi
tiek novērtēti kā krājumi zemākajā no
iegādes un neto realizācijas vērtības.
Neto realizācijas vērtība ir aplēstā
pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās
izmaksas, kas nepieciešamas, lai tos
pārdotu.
l) Finanšu noma,
kur banka ir iznomātājs
Finanšu noma ir ilgtermiņa darījums,
saskaņā ar kuru visas būtiskās tiesības
un pienākumi saistībā ar nomātā aktīva
izmantošanu tiek nodoti līzinga ņēmējam. No finanšu nomas līgumiem izrietošās prasības tiek uzrādītas kā aktīvi,
kas atspoguļoti zemākajā no iznomātā
īpašuma patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu pašreizējās
vērtības. Ienākumi no finanšu nomas
tiek atzīti visa nomas līguma garumā,
nodrošinot vienlīdzīgu un regulāru
atdevi no neatmaksātās summas.
Maksājumi, kas izriet no aktīvu nomas,
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos visa
nomas līguma laikā, izmantojot lineāro
metodi.
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m) Ārpusbilances finanšu
saistības un iespējamās saistības
Ikdienas komercdarbībā koncerns un
banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu
darījumos, kas saistīti ar kredītu un
kredītlīniju piešķiršanu, garantiju un
galvojumu izsniegšanu, kā arī akreditīvu noformēšanu. Šie finanšu darījumi
tiek atspoguļoti finanšu pārskatos kā
ārpusbilances saistības attiecīgo līgumu
noslēgšanas brīdī. Uzkrājumi ārpusbilances finanšu saistībām un iespējamām saistībām tiek atzīti saskaņā ar
n) skaidrojumā minēto.
n) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja koncernam
vai bankai pastāv juridisks vai prakses
radīts pašreizējs pienākums un/vai
saistības, kas radušās kāda pagātnes
notikuma dēļ, un pastāv varbūtība,
ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu
resursu aizplūšana, un saistību apmēru
iespējams pietiekami ticami novērtēt.
Uzkrājumu apjoms tiek balstīts uz iespējami labāko vadības novērtējumu un
pieņēmumiem pārskata perioda beigās
attiecībā uz ekonomiskajiem labumiem,
kas nepieciešami, lai dzēstu pašreizējās
saistības, 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 pamatsummas atmaksas iespējamību vai par citu
līguma nosacījumu izpildi, kuru rezultātā
var notikt ekonomisko labumu ietverošu
resursu aizplūšana, koncerna un bankas
vadībai noteikto monitoringa pasākumu
vai citas informācijas iegūšanas rezultātā ir radušās šaubas.
Atbilstoši esošajai uzkrājumu veidošanas politikai tiek veidoti uzkrājumi (turpmāk — uzkrājumi nedrošiem parādiem
vai uzkrājumi vērtības samazinājumam)
zaudējumiem no nedrošo parādu vērtības samazināšanās. Atzīstot parādu par
nedrošu, tam tiek izveidoti uzkrājumi
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novērtētās neatgūstamās summas apmērā. Uzkrājumu apjoms tiek noteikts
atbilstoši diskontētajai nākotnes naudas
plūsmas tagadnes vērtībai, ņemot
vērā būtiskus faktorus, kas ietver ne
tikai koncerna un bankas iepriekšējo
pieredzi kredītu zaudējumu atzīšanā un
uzkrājumu veidošanā, vadībai zināmos
kredītportfelim piemītošos riskus,
nelabvēlīgus apstākļus, kas varētu
ietekmēt aizņēmēju spēju atmaksāt to
parādus, ķīlas vērtību un esošos ekonomiskos apstākļus, bet arī citus būtiskus
faktorus, kas ietekmē izsniegto kredītu
atmaksu un ķīlu vērtību. Faktiskie
kredītu zaudējumi var atšķirties no to
pašreizējām aplēsēm. Kredīta nodrošinājumam pieņemtās ķīlas vērtība tiek
noteikta, pamatojoties uz tās iespējamo
realizācijas vērtību. Šī vērtība tiek ņemta vērā, nosakot paredzamo naudas
plūsmu un attiecīgi nepieciešamo kredītu uzkrājumu lielumu. Tiek veidoti gan
individuālie, gan portfeļa uzkrājumi.
Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pārskatīti. Ja pārskatīšanas rezultātā rodas nepieciešamība mainīt uzkrājumu apjomu,
attiecīgās izmaiņas uzkrājumu apjomā
tiek atspoguļotas pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā. Koncerna un bankas vadība, pamatojoties uz
tai pieejamo informāciju un zināmajiem
faktiem, ir piesardzīgi izvērtējusi iespējamos kredītu zaudējumus un uzskata,
ka šajos finanšu pārskatos atspoguļotie uzkrājumi nedrošiem parādiem ir
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 samak-

sai paredzamo diskontēto nākotnes
naudas plūsmu. No nodrošinājuma
atkarīgu kredītu novērtē, ņemot vērā
naudas plūsmu, kura varētu rasties
nodrošinājuma realizācijas rezultātā un
no kuras atskaitīti ar nodrošinājuma
realizāciju saistītie izdevumi.
Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti pastāvošiem kredītu zaudējumiem, kā arī tiem,
kas ir “radušies, bet nav zināmi”. Kredītu zaudējumi kredītu grupai pastāv,
ja pēc kredītu sākotnējās atzīšanas
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 ekonomiskos
un tirgus apstākļus un notikumus, kas
notikuši pirms pārskata perioda beigām,
bet kas varētu negatīvi ietekmēt nākotnes naudas plūsmas, kas paredzētas
kredītu atmaksai. Izstrādātā metodika
dod iespēju katru kredītu grupu ar
līdzīgiem raksturlielumiem saistīt ar
pagātnes zaudējumu pieredzes informāciju un atbilstošiem tirgus datiem, kas
atspoguļo pašreizējos apstākļus.
Veidojot portfeļa uzkrājumus, banka
definē viendabīgās kredītu grupas,
kurās ietilpst kredīti ar līdzīgiem riska
parametriem (atmaksas avots, nodrošinājuma veids, kredīta maksājumu
kavējumi).
Nosakot uzkrājumu likmes hipotekāro
kredītu viendabīgajām kredītu grupām,
banka vadās pēc kredītu atgūstamās
vērtības, kā arī vēsturiskiem datiem par
kredītu īpatsvaru konkrētā kredītu grupā, kas 12 mēnešu laikā nonāk grupā ar
augstāku kredītrisku (t. sk. piedzenamo
kredītu statusā). Nosakot uzkrājumu
likmi zaudējumiem, kas ir “radušies, bet
nav zināmi”, ir pieņemts, ka zaudējuma
notikuma identificēšanas periods ir
3 mēneši. Nosakot uzkrājumu likmi individuāli vērtētajiem biznesa kredītiem,
kuriem, individuāli vērtējot, netika atzīts
vērtības samazinājums, ņem vērā vēs-

turiskos datus par kredītu īpatsvaru, kuriem 12 mēnešu laikā ir atzīts vērtības
samazinājums, un šo kredītu atgūstamo
vērtību. Tiek pieņemts, ka zaudējuma
notikuma identificēšanas periods ir
6 mēneši. Nosakot uzkrājumu likmes
nenodrošinātiem norēķinu kontu un
maksājumu karšu debeta atlikumiem,
tiek pieņemts, ka, iestājoties atbilstošam kavējuma dienu skaitam (intervālā
no 15 līdz 60 kavējuma dienām), kredīts
nav atgūstams.
Izveidoto uzkrājumu apjomu samazina, ja:
• bankas rīcībā nonākusi ticama informācija par kredīta papildu atmaksas
avotiem;
• pieaugusi kredīta atgūstamā vērtība,
uzlabojoties aizņēmēja finansiālajam
stāvoklim vai palielinoties nodrošinājuma vērtībai. Lai aprēķinā iekļautu
nodrošinājuma tirgus vērtības izmaiņas, pieaugumam jābūt novērojamam
vismaz 3 mēnešu intervālā.
Ja izsniegtos kredītus nav iespējams
atgūt, tos noraksta ārpusbilances
kontos, vienlaicīgi samazinot uzkrājumu
apjomu nedrošiem parādiem. Kredīti
netiek norakstīti, kamēr nav veikti visi
nepieciešamie juridiskie pasākumi un
noteikts zaudējumu apjoms.
Kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus
kredītu kvalitātes pasliktināšanās identificēšanai, metodiku individuāli novērtējamo kredītu nākotnes naudas plūsmas
aplēsei, viendabīgo kredīta grupu
izveidē un portfeļa uzkrājumu likmes
aprēķinam nosaka bankas normatīvie
dokumenti.
Koncerns/banka regulāri veic analīzi un
novērtē līdz termiņa beigām turētos
ieguldījumus un nosaka uzkrājumu
apmēru pēc šādiem principiem:
• ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka
radušies zaudējumi no kotēta finanšu
instrumenta vērtības samazināšanās,
nepieciešamo uzkrājumu apjomu
nosaka kā starpību starp vērtspapīra
bilances vērtību un vērtspapīra pašreizējo tirgus vērtību;
• finanšu instrumentus, kuriem ir
iestājies saistību neizpildes gadījums,
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novērtē, balstoties uz koncerna/bankas rīcībā esošo informāciju par parādu restrukturizāciju. Šajā gadījumā
uzkrājumu apmēru nosaka kā starpību
starp vērtspapīra bilances vērtību un
gaidāmās nākotnes naudas plūsmas
tekošo vērtību, kuru ir paredzēts
saņemt parāda restrukturizācijas
rezultātā;
• ja pastāv objektīvi pierādījumi tam,
ka radušies zaudējumi no līdz termiņa
beigām turēto ieguldījumu vērtības
samazināšanās, piemērojot diskontētās naudas plūsmas analīzi, nepieciešamo uzkrājumu apjomu nosaka kā
starpību starp vērtspapīra bilances
vērtību un gaidāmās nākotnes naudas
plūsmas tekošo vērtību, kas tiek
diskontēta pie līdzīga finanšu aktīva
posteņa faktiskās tirgus peļņas procentu likmes.
Vērtības samazinājums līdz termiņa
beigām turētiem ieguldījumiem tiek
atzīts visaptverošo ienākumu pārskatā
kā “finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi”.
Pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem koncerns/banka regulāri izvērtē,
vai pastāv ievērojama aktīvu vērtības
samazināšanās. Ja pastāv objektīvi
pierādījumi būtiskam un ilgstošam
vērtības samazinājumam, tad uzkrātā
patiesās vērtības pārvērtēšanas rezervi
atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā
kā “finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi”. Zaudējumus no
vērtības samazināšanās, kas atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā, neatceļ,
izmantojot peļņu vai zaudējumus. Gadījumos, ja turpmākajos periodos finanšu
instrumentu patiesā vērtība pieaug un
šo pieaugumu var objektīvi attiecināt uz
kādu notikumu, kurš ir noticis pēc zaudējumu no vērtības samazināšanas atzīšanas visaptverošo ienākumu pārskatā,
šos zaudējumus atceļ, izmantojot peļņu
vai zaudējumus.
p) Nefinanšu aktīvu
vērtības samazināšanās
Katrā pārskata datumā tiek izvērtēts,
vai pastāv pazīmes, kas norāda uz
iespēju, ka nefinanšu aktīva vērtība ir
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samazinājusies. Šis izvērtējums tiek
veikts biežāk, ja notiek izmaiņas vai
citi notikumi, kam var sekot nefinanšu
aktīvu vērtības samazināšanās. Ja tiek
konstatētas minētās pazīmes, tiek
noteikta nefinanšu aktīva atgūstamā
vērtība. Aktīva uzskaites vērtība tiek
samazināta līdz tā atgūstamajai summai
tikai tad, ja aktīva atgūstamā summa
ir mazāka par tā uzskaites vērtību. Šis
samazinājums ir zaudējumi no vērtības
samazināšanās.
Nefinanšu aktīviem novērtējums tiek
veikts uz katru pārskata datumu, lai
noteiktu, vai ir kādas pazīmes, kas
liecinātu, ka agrāk atzītie zaudējumi,
kas saistīti ar vērtības samazinājumu, ir
mazinājušies vai vairs nepastāv. Ja minētās pazīmes tiek konstatētas, nosaka
aktīva atgūstamo vērtību.
Agrāk atzītie zaudējumi, kas saistīti ar
vērtības samazinājumu, tiek atgriezti
tikai tad, ja pēc pēdējās zaudējumu
atzīšanas reizes ir notikušas aplēšu
izmaiņas, uz kuru pamata tika noteikta
aktīva atgūstamā summa. Ja izmaiņas ir
veiktas, tad nefinanšu aktīva uzskaites
vērtība tiek palielināta līdz atgūstamajai
vērtībai. Šis palielinājums ir zaudējumu
no vērtības samazināšanās apvērse.
Par ieguldījuma meitas sabiedrībās
atgūstamo vērtību uzskata tā patieso
vērtību, kas samazināta par pārdošanas izmaksām, vai lietošanas vērtību
atkarībā no tā, kura no šīm vērtībām ir
lielāka. Ieguldījuma patieso vērtību nosaka, izmantojot saistošos pārdošanas
līgumus un informāciju par līdzīgiem
darījumiem tirgū. Ieguldījuma lietošanas
vērtību nosaka, diskontējot prognozēto
sabiedrības naudas plūsmu, kas paredz
sabiedrības 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 datortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un
licences. Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā

vai to aplēstajā lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.
Nemateriālajiem aktīviem koncerns un
banka ir piemērojuši nolietojuma gada
likmes no 10% (10%) līdz 20% (20%).
r) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes
vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais
nolietojums un vērtības samazinājums.
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.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerns un banka pamatlīdzekļiem ir piemērojuši šādas nolietojuma likmes:
Pamatlīdzekļu veids
Ēkas un īpašuma uzlabojumi
Transporta līdzekļi
Biroja aprīkojums un datortehnika

Gada likme
1,25%—20%
14%
10%—50%

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 ienākumus, kā arī gūt peļņu no to vērtības
palielināšanās. Šādi ieguldījumi tiek
klasificēti kā ieguldījumu īpašumi, un
to uzskaite tiek veikta pēc izmaksu
metodes. Ieguldījumu īpašumus atzīst
bilancē pēc iegādes vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības
samazinājumu. 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 sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem pret
centrālajām bankām un citām kredītiestādēm. Naudas atlikumu samazina
par saistībām uz pieprasījumu pret
minētajām institūcijām. Par naudu un
tās ekvivalentiem tiek uzskatīti augsti
likvīdi īstermiņa aktīvi, kurus īsā laika
periodā var pārvērst naudā, un pastāv
maza iespēja, ka to vērtība būtiski
mainīsies.
v) Finanšu pārskatu
korekcijas pēc to publicēšanas
Pēc finanšu pārskatu publicēšanas līdz
finanšu pārskatu apstiprināšanai akcionāru pilnsapulcē bankas akcionāriem ir
tiesības koriģēt finanšu pārskatus.

w) Notikumi pēc bilances datuma
Šajos finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada
beigām, kas ietekmē koncerna/bankas finanšu stāvokli bilances datumā
(koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc
pārskata gada beigām nav koriģējoši,
tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu
pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.
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x) Jaunu un/vai grozītu
SFPS un SFPIK interpretāciju
piemērošana pārskata periodā
Pārskata periodā koncerns/banka
piemērojis turpmāk aprakstītos jaunos
standartus un standartu papildinājumus, ieskaitot no tiem izrietošus
papildinājumus citos standartos, kuru
sākotnējās piemērošanas datums bija
2015. gada 1. janvāris. Jauno standartu
un standartu papildinājumu piemērošana nekādā veidā nav ietekmējusi šos
konsolidētos finanšu pārskatus:
• 21. SFPIK vadlīnijas par valsts noteiktām nodevām;
• ikgadējie papildinājumi SFPS.
Ja standarta vai interpretācijas pieņemšana var ietekmēt koncerna/bankas
finanšu pārskatu vai darbības rezultātu,
šāda ietekme tiek paskaidrota tālāk
tekstā.
y) Standarti, kas ir izdoti,
bet vēl nav stājušies spēkā
Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā vai kurus nav apstiprinājusi
ES un kas nav piemēroti pirms spēkā
stāšanās datuma. Koncerns un banka
nav piemērojuši šādus SFPS un SFPIK
interpretācijas, kas izdotas līdz finanšu
pārskatu apstiprināšanas dienai, bet vēl
nav stājušās spēkā:
11. SFPS: “Līdzdalības kopīgās darbībās iegāžu uzskaite” (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Saskaņā ar šiem papildinājumiem uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaiti ir
jāpiemēro gadījumos, kad tiek iegādāta
līdzdalība kopīgā darbībā, kura atbilst
uzņēmējdarbības definīcijai. Uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaite ir
piemērojama arī tad, kad tiek iegādāts
papildu ieguldījums kopīgā darbībā,
kopīgās darbības dalībniekam saglabājot kopīgo kontroli. Iegādāto papildu
ieguldījumu novērtē patiesajā vērtībā.
Iepriekš iegādātie ieguldījumi kopīgā
darbībā netiek pārvērtēti. Paredzams,
ka šie papildinājumi būtiski neietekmēs
koncerna finanšu pārskatus, jo koncerns nav dalībnieks nevienā kopīgā
struktūrā.
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1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Ar šiem papildinājumiem tiek ieviesti
pieci specifiski uzlabojumi standartā
ietvertajās informācijas atklāšanas prasībās. Paredzams, ka šie papildinājumi
būtiski neietekmēs koncerna un bankas
finanšu pārskatus.
16. SGS “Pamatlīdzekļi” un 38. SGS
“Nemateriālie aktīvi” (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Papildinājumos ir skaidri noteikts, ka
pamatlīdzekļiem nedrīkst piemērot
uz ieņēmumiem balstītas nolietojuma
aprēķina metodes. Turklāt papildinājumi
ievieš atspēkojamu pieņēmumu, ka uz
ieņēmumiem balstītas amortizācijas
metožu izmantošana attiecībā uz nemateriālajiem ieguldījumiem ir neatbilstoša.
Šo pieņēmumu var atspēkot vienīgi tad,
ja ieņēmumi “izteikti korelē” ar nemateriālā ieguldījuma ekonomisko labumu
patēriņu vai nemateriālais ieguldījums
ir izteikts ieņēmumu veidā. Paredzams,
ka šie papildinājumi būtiski neietekmēs
koncerna un bankas finanšu pārskatus,
jo koncerns un banka nelieto uz ieņēmumiem balstītas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina metodes.
16. SGS “Pamatlīdzekļi” un 41. SGS
“Lauksaimniecība” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī
vai vēlāk).
Šie papildinājumi nosaka, ka ražošanas
augi turpmāk ir jāuzskaita saskaņā
ar 16. SGS “Pamatlīdzekļi” prasībām,
nevis 41. SGS “Lauksaimniecība”,
lai atspoguļotu to, ka ražošanas
augu izmantošana ir līdzīga ražošanai.
Šie papildinājumi būtiski neietekmēs
koncerna un banka finanšu pārskatus,
jo koncernam un bankai nav ražošanas augu.
19. SGS “Noteiktu labumu plāni: darbinieku iemaksas” — (piemērojams pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada
1. februārī vai vēlāk).

Grozījumi attiecas vienīgi uz tiem noteiktu labumu plāniem, kas ietver darbinieku
vai trešo pušu iemaksas, kuras atbilst
noteiktiem kritērijiem. Izpildoties šiem
kritērijiem, uzņēmums drīkst (bet tam
nav pienākuma) atzīt šīs iemaksas kā apkalpošanas izmaksu samazinājumu tajā
periodā, kurā pakalpojumi tika sniegti.
Koncerns un banka paredz, ka šie grozījumi neietekmēs konsolidētos finanšu
pārskatus, jo koncernam un bankai nav
noteiktu labumu plānu, kas paredz darbinieku vai trešo pušu iemaksu veikšanu.
27. SGS “Atsevišķie finanšu pārskati”
(piemērojams pārskata periodiem, kas
sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Papildinājumi atļauj uzņēmumam
atsevišķajos finanšu pārskatos uzskaitīt ieguldījumus meitas sabiedrībās,
asociētās sabiedrībās un kopuzņēmumos, izmantojot pašu kapitāla metodi.
Koncerns un banka paredz, ka šie papildinājumi neietekmēs finanšu pārskatus,
jo koncerns un banka plāno turpināt
uzskaitīt ieguldījumus meitas sabiedrībās, asociētās sabiedrībās un kopuzņēmumos, izmantojot sākotnējās izmaksas
saskaņā ar 39. SGS prasībām.

Ikgadējie papildinājumi SFPS

Ikgadējo papildinājumu ietvaros ir
ieviesti 10 grozījumi 10 standartos, no
kuriem izriet grozījumi citos standartos
un interpretācijās. Vairums šo grozījumu
ir piemērojami pārskata periodiem, kas
sākas 2015. gada 1. februārī un vēlāk
vai 2016. gada 1. janvārī un vēlāk, un to
agrāka piemērošana ir atļauta. Nav paredzams, ka kāds no šiem grozījumiem
būtiski ietekmēs koncerna konsolidētos
finanšu pārskatus.
Koncerns/banka šobrīd izvērtē iepriekš
minēto standartu izmaiņu ietekmi uz
finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.
Koncerns/banka plāno ieviest iepriekš
minētos standartus un interpretācijas
to spēkā stāšanās datumā, ja tie
pieņemti ES.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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3. pielikums
Procentu ienākumi un izdevumi
Procentu ienākumi
Procentu ienākumi no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, kopā

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

403

548

-

14

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

34,904

34,280

34,579

33,556

no līdz termiņa beigām turētiem vērtspapīriem

31,827

24,775

30,831

24,570

no pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem

16,076

8,000

15,820

7,924

2,338

2,560

2,317

2,554

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

85,145

69,615

83,547

68,604

Procentu ienākumi kopā

85,548

70,163

83,547

68,618

no prasībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

Procentu izdevumi
par emitētajām parastajām obligācijām

7,304

4,817

7,361

5,254

par pakārtotajām saistībām

5,892

4,637

5,892

4,641

izdevumi noguldījumu garantiju fondam

4,690

6,479

4,690

6,479

izdevumi vienotā noregulējuma fondam

1,337

-

1,337

-

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

802

221

674

191

izdevumi finanšu stabilitātes nodevai

425

291

425

263

par nebanku noguldījumiem

139

239

129

265

20,589

16,684

20,508

17,093

Procentu izdevumi kopā

Koncerna/bankas procentu ienākumi no aktīviem, kuriem tika atzīts vērtības
samazinājums, bija 2,4 (2,1) miljoni EUR. Negatīvie procentu ienākumi ir iekļauti
procentu izdevumos par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām.

4. pielikums
Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

par maksājumu apstrādi klientu uzdevumā

30,001

33,505

29,894

33,489

par kontu apkalpošanu

12,325

10,274

12,087

10,169

par maksājumu karšu apstrādi

9,034

9,105

9,037

9,108

par brokeru operācijām

8,310

5,035

-

-

par aktīvu pārvaldīšanu

2,363

2,130

628

783
1,219

Komisijas naudas ienākumi

par dokumentārajām operācijām

1,189

1,219

1,189

pārējie komisijas naudas ienākumi

2,342

2,648

2,943

3,176

65,564

63,916

55,778

57,944

par korespondentbanku pakalpojumiem

4,065

4,962

4,010

4,923

par maksājumu kartēm

2,436

2,322

2,436

2,322

par klientu piesaisti

2,385

2,531

9,036

9,121

par brokeru operācijām

1,409

927

-

-

136

155

61

77

10,431

10,897

15,543

16,443

Komisijas naudas ienākumi kopā
Komisijas naudas izdevumi

pārējie komisijas naudas izdevumi
Komisijas naudas izdevumi kopā
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5. pielikums
Neto peļņa no darījumiem
ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
Darījumu ar patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos rezultāts
Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Atvasinātie līgumi
Vērtspapīri
Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības
Atvasinātie līgumi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

(699)

(1,335)

(654)

(624)

4

5

4

5

(703)

(1,340)

(658)

(629)

660

84

530

(242)

44

10

44

10

616

74

486

(252)

(39)

(1,251)

(124)

(866)

Peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas

1,763

300

1,711

237

Neto realizēta peļņa no pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem

1,763

300

1,711

237

(Zaudējumi) no līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu pārdošanas

(52)

(1,030)

(52)

(1,030)

Neto realizētie (zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu instrumentu pārdošanas

(52)

(1,030)

(52)

(1,030)

Vērtspapīri
Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Darījumu ar pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem rezultāts

Darījumu rezultāts ar amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu instrumentiem		

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu rezultāts
Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem

28,888

22,522

28,803

22,502

(Zaudējumi)/peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas

(9,061)

(1,549)

(9,034)

(1,528)

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas

19,827

20,973

19,769

20,974

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

21,499

18,992

21,304

19,315

Pārskata periodā bankas vadība pieņēma lēmumu pārdot līdz termiņa beigām
turētos Krievijas emitentu vērtspapīrus 3,7 miljonu EUR apmērā. Tā kā pārdoto
Krievijas emitentu vērtspapīru apjoms veido nebūtisku daļu, t. i., 0,4% no līdz
termiņa beigām turēto finanšu instrumentu portfeļa, bankas vadība ir secinājusi,
ka pārējais bankas līdz termiņa beigām turēto finanšu instrumentu portfelis ir
saglabājams.
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6. pielikums
Neto rezultāts no darījumiem
ar pārņemto nekustamo īpašumu

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Ienākumi no pārņemtā nekustamā īpašuma pārdošanas

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

16,498

34,902

-

-

(15,992)

(29,405)

-

-

Pārņemtā nekustamā īpašuma pārdošanas izdevumi

(28)

(271)

-

-

Neto peļņa no pārdošanas

478

5,226

-

-

Ienākumi no pārņemtā nekustamā īpašuma nomas un pārvaldīšanas

425

627

-

-

(576)

(1,266)

-

-

(2,713)

(1,896)

Pārņemtā nekustamā īpašuma iegādes izdevumi

Pārņemtā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi
Pārņemtā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums
Pārņemtā nekustamā īpašuma vērtības samazinājuma apvērse
Neto peļņa no pārņemtā nekustamā īpašuma

114

350

-

-

(2,272)

3,041

-

-

Koncerna un bankas vadība ir veikusi nefinanšu aktīvu — pārņemto nekustamo
īpašumu novērtēšanu (p) skaidrojums). Novērtēšanas rezultātā konstatētas iepriekš
atzītā vērtības samazinājuma izmaiņas. Balstoties uz veikto analīzi, 2015. gadā un
2014. gadā koncerns un banka ir atzinuši vērtības samazinājumu šiem aktīviem.
Pārskata perioda beigās vērtības samazinājums bija 6,8 (5,6) miljonu EUR apmērā.

7. pielikums
Pārējie pamatdarbības ienākumi un izdevumi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

citi saistīto uzņēmumu produktu pārdošanas ienākumi

5,979

13,177

-

ienākumi no finanšu konsultāciju, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas

2,462

1,595

-

-

260

205

260

205

12

2,870

-

-

-

-

3,222

3,547

Pārējie ienākumi

ienākumi no apdrošināšanas pakalpojumiem
ienākumi no asociēto sabiedrību atsavināšanas un atzīšanas pēc pašu kapitāla metodes
ienākumi no pakalpojumu pārdošanas meitas sabiedrībām
citi parastie ienākumi

Banka
Banka
01.01.2015.— 01.01.2014.—
31.12.2015.
31.12.2014.
-

868

598

164

83

9,581

18,445

3,646

3,835

citi saistīto uzņēmumu produktu realizācijas izdevumi

4,983

9,688

-

-

biedru naudas

1,363

838

1,154

701

Pārējie ienākumi kopā
Pārējie izdevumi

koncerna zaudējumi kontroles zaudēšanas rezultātā
citi pārējie izdevumi
Pārējie izdevumi kopā

163

-

-

-

13

869

110

189

6,522

11,395

1,264

890

Pārskata periodā būtisks pārējo ienākumu un pārējo izdevumu samazinājums ir
saistīts ar koncerna zaudēto kontroli pār holdingkompāniju AmberStone Group, AS
(sk. 18. pielikumu).
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8. pielikums
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Uzkrājumu veids

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

Individuālo uzkrājumu izmaiņa, neto

3,811

842

3,431

842

Portfeļa uzkrājumu izmaiņa, neto

2,979

1,187

2,942

1,183

Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā

6,790

2,029

6,373

2,025

Norakstīto aktīvu (atgūšana)/zaudējumi no aktīvu norakstīšanas

(902)

(1,026)

(890)

(1,026)

Pārskata perioda laikā izveidotie uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam, neto

5,888

1,003

5,483

999

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

23,936

5,442

34

1,963

31,375

Koncerna izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās
zaudējumiem par 2015. gadu:
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda sākumā
Pieaugums
(Samazinājums)
Kopā uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam izmaiņas pārskata periodā

7,131

7,097

440

486

15,154

(5,778)

(1,899)

(402)

(285)

(8,364)

1,353

5,198

38

201

6,790

46

(14)

-

-

32

(10,884)

(2,867)

(3)

(488)

(14,242)

14,451

7,759

69

1,676

23,955

234

6,164

-

-

6,398

14,217

1,595

69

1,676

17,557

345,728

529,836

1,152

21,242

897,958

(Samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
(Samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi
Portfeļa uzkrājumi
Kopā kredīti, bruto

EUR ’000

2015. gada 31. decembrī izveidotie uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
veido 2,7% (3,8%) no koncerna/bankas kredītportfeļa. Uzkrājumu īpatsvara
kredītu vērtības samazinājumam izmaiņas pārskata periodā būtiski ietekmēja
gan zaudēto kredītu norakstīšana, gan jaunu biznesa kredītu izsniegšana Latvijas
komercsabiedrībām.

Koncerna izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās
zaudējumiem par 2014. gadu:
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda sākumā
Pieaugums
(Samazinājums)
Kopā uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam izmaiņas pārskata periodā

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

39,545

6,693

58

3,789

50,085

9,926

5,235

312

(9,295)

(4,373)

1,442

16,915

(1,218)

(14,886)
2,029

631

862

312

224

-

(216)

-

-

(216)

(16,240)

(1,897)

(336)

(2,050)

(20,523)

23,936

5,442

34

1,963

31,375

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

(Samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
(Samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi
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Bankas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās
zaudējumiem par 2015. gadu:
Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

23,936

5,446

32

1,963

31,377

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda sākumā
Pieaugums

7,131

6,681

440

484

14,736

(5,778)

(1,899)

(402)

(284)

(8,363)

1,353

4,782

38

200

6,373

46

(15)

-

-

31

(10,884)

(2,833)

(1)

(488)

(14,206)

14,451

7,380

69

1,675

23,575

234

5,785

-

-

6,019

14,217

1,595

69

1,675

17,556

345,728

528,953

1,152

21,241

897,074

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

39,545

6,693

58

3,789

50,085

9,926

5,233

310

(9,295)

(4,373)

(Samazinājums)
Kopā uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam izmaiņas pārskata periodā
(Samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
(Samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi
Portfeļa uzkrājumi
Kopā kredīti, bruto

EUR ’000

Hipotekārie

Bankas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās
zaudējumiem par 2014. gadu:
EUR ’000
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda sākumā
Pieaugums
(Samazinājums)
Kopā uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam izmaiņas pārskata periodā

1,442

16,911

(1,218)

(14,886)
2,025

631

860

310

224

-

(216)

-

-

(216)

(16,240)

(1,891)

(336)

(2,050)

(20,517)

23,936

5,446

32

1,963

31,377

223

5,057

-

-

5,280

Portfeļa uzkrājumi

23,713

389

32

1,963

26,097

Kopā kredīti, bruto

362,189

436,669

949

21,817

821,624

(Samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
(Samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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9. pielikums
Administratīvie izdevumi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

40,931

37,201

31,787

28,361

2,168

2,169

2,168

2,169

43,099

39,370

33,955

30,530

Biroja uzturēšanas izdevumi

3,726

3,653

2,563

2,502

Konsultācijas un profesionālie pakalpojumi

3,337

2,815

2,462

1,835
1,861

Veids
Personāla atalgojums, t. sk. VSAOI
Vadības atalgojums, t. sk. VSAOI
Personāla izdevumi kopā

Informāciju sistēmu uzturēšanas un attīstības izdevumi

3,312

2,380

2,762

Izdevumi mārketingam un reklāmai

1,739

1,499

1,397

1,117

Citi personāla izdevumi

1,673

1,650

1,323

1,246
1,308

Saziņa un informatīvie resursi

1,587

1,460

1,423

Neatskaitāmais PVN

1,258

1,754

1,210

995

Ziedojumi

1,239

1,633

1,016

1,503

Citi nodokļi

771

713

244

245

Izdevumi zvērinātam revidentam gada pārskata revīzijai

171

204

63

85

Izdevumi zvērinātam revidentam citu revīzijas uzdevumu veikšanai

28

18

-

-

Izdevumi zvērinātam revidentam konsultācijām nodokļu jautājumos

15

-

6

-

96

749

192

193

Pārējie administratīvie izdevumi kopā

Citi administratīvie izdevumi

18,952

18,528

14,661

12,890

Administratīvie izdevumi kopā

62,051

57,898

48,616

43,420

2015. gadā un 2014. gadā vidējais strādājošo darbinieku skaits (pilna laika
ekvivalents) koncernā bija 782 (844), savukārt bankā — 636 (600).

Koncerna un bankas darbinieku skaits pārskata perioda beigās:
Koncerns
31.12.2015.
Vadība

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

10

10

10

10

Pārvalžu un nodaļu vadītāji

142

148

102

99

Pārējie darbinieki

645

733

542

509

Kopā perioda beigās

797

891

654

618
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10. pielikums
Nodokļi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

4,150

5,449

3,178

4,925

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pagaidu atšķirību izmaiņu rezultātā

2,035

(1,393)

2,153

(1,159)

Ārvalstīs samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

197

181

197

181

Iepriekšējo periodu uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija

(10)

(149)

(4)

(74)

6,372

4,088

5,524

3,873

Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.
62,547

Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:

EUR ’000

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

68,246

67,895

74,563

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

10,237

10,184

11,184

9,382

Neapliekamā daļa par ES uz EEZ publiskā apgrozībā esošām obligācijām

(6,442)

(4,209)

(6,442)

(4,209)

Pastāvīgās atšķirības

1,169

(472)

(792)

(76)

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu

4,964

5,503

3,950

5,097

Iepriekšējo periodu uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija
Iepriekšējo periodu atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija
Neatzītais nodokļa aktīvs
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības
Nodokļa atlaide
Ārvalstīs samaksāts
Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

2

(149)

(3)

(74)

1,847

8

1,847

10

424

-

426

-

21

-

-

-

(1,083)

(1,455)

(893)

(1,341)

197

181

197

181

6,372

4,088

5,524

3,873
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Koncerna atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa kustība:

EUR ’000

01.01.2015.

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības
finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām starpība

31.12.2015.

Neto
atlikums

Atzīts
peļņas/
zaudējumu
aprēķinā

Atzīts
pārējos visaptverošajos
ienākumos

Izslēgts
kontroles
zaudēšanas
rezultātā

2,417

(1,091)

-

-

31.12.2015.

Neto
atlikums

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
(aktīvs)

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
saistības

1,326

-

1,326

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

(294)

-

304

-

10

-

10

Atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana

(265)

236

-

-

(29)

(29)

-

(2,242)

1,828

-

74

(340)

(340)

-

(58)

1

-

-

(57)

(57)

-

(1,334)

1,061

-

-

(273)

(273)

-

(699)

1,336

320

(320)

(379)

1,016

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana
un atvaļinājuma rezerve
Atliktā nodokļa aktīvs
no koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem
Nodokļu zaudējumi
Atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa (aktīvi)/saistības pirms ieskaitīšanas
Nodokļa ieskaitīšana
Neto atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa (aktīvs)/saistības

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi nav atzīti attiecībā uz pārnestajiem nodokļu zaudējumiem 2,2 miljonu EUR apmērā, tā kā nav paredzams, ka nākotnes apliekamā peļņa būs pieejama, lai koncerns varētu
izmantot tās labumus.
EUR ’000
01.01.2014.

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības
finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām starpība
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

31.12.2014.

31.12.2014.

Neto
atlikums

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
(aktīvs)

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
saistības

-

2,417

-

2,417
-

Neto
atlikums

Atzīts
peļņas/
zaudējumu
aprēķinā

Atzīts
pārējos visaptverošajos
ienākumos

Izslēgts
kontroles
zaudēšanas
rezultātā

2,141

276

-

174

-

(468)

-

(294)

(294)

Atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana

(240)

(25)

-

-

(265)

(265)

-

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana
un atvaļinājuma rezerve

(948)

(1,294)

-

(2,242)

(2,242)

-

311

(369)

-

-

(58)

(58)

-

(1,353)

19

-

-

(1,334)

(1,334)

-

(4,193)

2,417

1,893

(1,893)

(2,300)

524

Atliktā nodokļa aktīvs
no koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem
Nodokļu zaudējumi
Atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa (aktīvi)/saistības pirms ieskaitīšanas
Nodokļa ieskaitīšana
Neto atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa (aktīvs)/saistības
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Bankas atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa kustība:

EUR ’000
01.01.2015.

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības
finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām starpība

31.12.2015.

Neto
atlikums

Atzīts
peļņas/
zaudējumu
aprēķinā

Atzīts
pārējos visaptverošajos
ienākumos

1,173

59

-

31.12.2015.

Neto
atlikums

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
(aktīvs)

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
saistības

1,232

-

1,232

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

(294)

-

304

10

-

10

Atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana

(265)

236

-

(29)

(29)

-

(2,070)

1,858

-

(212)

(212)

-

(241)

1,242

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana un atvaļinājuma rezerve
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (aktīvi)/saistības pirms ieskaitīšanas
Nodokļa ieskaitīšana

241

(241)

-

1,001

Neto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

EUR ’000
01.01.2014.

31.12.2014.

31.12.2014.
Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
(aktīvs)

Atliktā
uzņēmumu
ienākuma
nodokļa
saistības
1,172

Neto
atlikums

Atzīts
peļņas/
zaudējumu
aprēķinā

1,102

70

-

1,173

-

173

-

(467)

(294)

(294)

-

Atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana

(240)

(25)

-

(265)

(265)

-

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana un atvaļinājuma rezerve

(866)

(1,204)

-

(2,070)

(2,070)

-

(2,629)

1,172

2,629

(2,629)

(1,457)

-

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības
finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām starpība
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

Atzīts
pārējos visaptverošajos
ienākumos

Neto
atlikums

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (aktīvi)/saistības pirms ieskaitīšanas
Nodokļa ieskaitīšana
Neto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (aktīvs)

Koncerna un bankas samaksātie nodokļi:

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

3,609

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

7,846

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

14,300

3,111

13,437

7,419

6,902

6,409

7,814

7,614

6,567

6,307

Pievienotās vērtības nodoklis

844

3,128

159

594

Nekustamā īpašuma nodoklis

652

797

244

245

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

4

5

3

3

Dabas resursu nodoklis

3

-

-

-

20,772

33,263

16,986

26,995

Nodokļa veids

Kopā

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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11. pielikums
Kase un prasības pret centrālajām bankām

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

438,528

250,796

438,528

250,796

9,662

8,116

9,659

8,112

946

960

-

-

449,136

259,872

448,187

258,908

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

363,058

594,627

359,850

579,343

-

-

5,000

-

363,058

594,627

364,850

579,343

296,893

199,775

296,893

193,405

10,029

22,534

10,029

22,534

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

306,922

222,309

306,922

215,939

Kopā prasības pret kredītiestādēm

669,980

816,936

671,772

795,282

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

2015. gada 31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī nebija nekādu prasību
pret centrālajām bankām, kuru termiņš būtu nokavēts.

12. pielikums
Prasības pret kredītiestādēm

2015. gada 31. decembrī banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar
32 (31) ES un OECD reģiona valstīs reģistrētām kredītiestādēm, 4 (5) Latvijā
reģistrētām kredītiestādēm un 38 (32) citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.
Koncerna un bankas būtiskākie atlikumi pārskata perioda beigās bija šādās ES un
OECD reģiona kredītiestādēs: Landesbank Baden-Wuerttemberg 114,7 (0) miljoni
EUR, Sumitomo Mitsui Banking Corporation BrusselsBranch 68,9 (74,1) miljoni EUR,
Deutsche Bank Trust Company Americas 64,4 (31,5) miljoni EUR.

EUR ’000
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi
Diennakts noguldījumi
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Termiņnoguldījumi
Citas prasības

2015. gada 31. decembrī daļa no koncerna prasībām pret kredītiestādēm
49,7 (33,9) miljonu EUR apjomā un daļa no bankas prasībām pret kredītiestādēm
49,2 (33,5) miljonu EUR apjomā bija ieķīlāti, lai nodrošinātu darījumus ar finanšu instrumentiem, kas nav naudas ekvivalenti. Naudas ekvivalentos nav iekļauti koncerna
termiņnoguldījumi 5,3 (9,3) miljonu EUR apmērā un bankas termiņnoguldījumi
5,3 (4,3) miljonu EUR apmērā.
2015. gada 31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī koncerna un bankas prasības
pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies. Prasību
pret kredītiestādēm maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo aktīvu uzskaites
vērtību.
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13. pielikums
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR ’000
Koncerns

Koncerns

Banka

Banka

31.12.2015.

31.12.2014.

31.12.2015.

31.12.2014.

Privātuzņēmumi

9,322

6,966

-

-

Kredītiestādes

1,479

1,765

-

-

Centrālās valdības

511

23

-

-

Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki

162

277

-

-

13

14

-

-

11,487

9,045

-

-

Privātuzņēmumi

1,506

1,186

1,506

1,186

Kredītiestādes

1,100

1,001

1,100

1,001

Kopā ieguldījumi akcijās

2,606

2,187

2,606

2,187

Ieguldījumi fondos

12,028

9,933

19,680

12,697

Kopā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu instrumenti

26,121

21,165

22,286

14,884

Emitenta veids
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Vietējās valdības
Kopā parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Akcijas

Patiesajā vērtībā vērtēto vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo
aktīvu uzskaites vērtību.
2015. gada 31. decembrī netika kotēti biržās 11,1 (3,8) miljons EUR patiesajā vērtībā
vērtēto koncerna un 18,7 (11,9) miljoni EUR patiesajā vērtībā vērtēto bankas ieguldījumu atvērtos ieguldījumu fondos, kas reģistrēti Latvijā un kuru aktīvu pārvaldītājam
ir pienākums atpirkt daļas par neto aktīvu vērtību.
2015. gada 31. decembrī desmit lielākās ekspozīcijas no kopējiem koncerna patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
veidoja 46,6% (33,5%), savukārt desmit lielākās ekspozīcijas no kopējiem bankas
patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos veidoja 87,9% (91,7%).

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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14. pielikums
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

1,447,424

941,709

1,425,277

922,212

238,795

225,932

223,449

202,952

Starptautiskās organizācijas

64,864

57,767

64,864

57,767

Privātuzņēmumi

33,008

8,241

31,094

6,279

Vietējās valdības

19,510

16,107

16,590

12,441

Emitenta veids

Banka
31.12.2014.

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Centrālās valdības
Kredītiestādes

Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki
Kopā parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

6,651

8,382

6,651

6,303

1,810,252

1,258,138

1,767,925

1,207,954

12,398

139

12,398

139

231

231

231

231
370

Akcijas
Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki
Privātuzņēmumi
Kopā ieguldījumi akcijās

12,629

370

12,629

Ieguldījumi fondos

10,192

12,719

-

749

1,833,073

1,271,227

1,780,554

1,209,073

Kopā pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti

Pārdošanai pieejamo parāda vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar
šo aktīvu uzskaites vērtību.
Būtiskāko parāda vērtspapīru portfeļa daļu 90,9% (95,4%) apmērā banka ir ieguldījusi vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu. Pārskata perioda beigās bankas
vērtspapīru portfeļa vidējā svērtā durācija bija 2,5 (2,6) gadi.
2015. gada 31. decembrī šādi pārdošanai pieejamie koncerna un bankas finanšu aktīvi
netika kotēti biržās:
• 12,6 (0,4) miljoni EUR ES valstu uzņēmumu kapitāla vērtspapīru;
• 68,3 (0) tūkstoši EUR citu valstu centrālo valdību parāda vērtspapīru.
2015. gada 31. decembrī daļa no pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem ir
iesaistīti vērtspapīru aizdošanas darījumā 18,4 miljonu EUR apmērā, savukārt finanšu
instrumenti 40,2 (0) miljonu EUR apjomā nodrošina ilgāka termiņa refinansēšanas
mērķoperācijas (TLTRO).
No kopējiem koncerna pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem desmit lielākās
ekspozīcijas 2015. gada 31. decembrī veidoja 78,1% (77,1%), savukārt no kopējiem
bankas pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem desmit lielākās ekspozīcijas
2015. gada 31. decembrī veidoja 79,3% (80,0%).
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227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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15. pielikums
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Centrālās valdības

602,613

524,164

587,571

512,920

Privātuzņēmumi

164,235

136,142

147,119

131,218

Kredītiestādes

150,774

170,930

137,603

163,398

Vietējās valdības

69,339

70,588

67,014

68,502

Starptautiskās organizācijas

30,136

58,030

28,512

56,504

516

532

-

-

1,017,613

960,386

967,819

932,542

Emitenta veids
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki
Kopā līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi, bruto
Uzkrājumi vērtības samazinājumam
Kopā līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi, neto

(2,566)

(1,963)

(2,566)

(1,963)

1,015,047

958,423

965,253

930,579

Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar
šo aktīvu uzskaites vērtību.
2015. gada 31. decembrī netika kotēti biržās 329,8 (0) tūkstoši EUR koncerna un
bankas līdz termiņa beigām turēto Latvijas vietējās valdības parāda vērtspapīru.
2015. gada 31. decembrī daļa no finanšu instrumentiem, kas tiek turēti līdz termiņa
beigām, 9,4 (21,4) miljonu EUR apjomā ir ieķīlāti, lai nodrošinātu darījumus ar finanšu instrumentiem, savukārt finanšu instrumenti 143,4 (22,3) miljonu EUR apjomā
nodrošina ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (TLTRO).
No kopējiem koncerna līdz termiņa beigām turētiem finanšu instrumentiem desmit
lielākās ekspozīcijas 2015. gada 31. decembrī veidoja 58,0% (54,5%), savukārt no
kopējiem bankas līdz termiņa beigām turētiem finanšu instrumentiem desmit lielākās ekspozīcijas 2015. gada 31. decembrī veidoja 60,1% (55,2%).

EUR ’000
Koncerns/banka
01.01.2015.—31.12.2015.

Koncerns/banka
01.01.2014.—31.12.2014.

Uzkrājumi vērtības samazinājumam pārskata perioda sākumā

1,963

115

Pieaugums

1,235

1,963

(Samazinājums)

(676)

(113)

Izmaiņas pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
Uzkrājumi vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās

44

(2)

2,566

1,963
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16. pielikums
Atvasinātie līgumi

Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo atvasināto
finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību un patieso vērtību. Ārvalstu valūtas
maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība ir no šiem darījumiem saņemamā summa.
Pārējo finanšu instrumentu nosacītā pamatvērtība ir šo instrumentu bāzes
aktīva vērtība.
EUR ’000
Koncerns/banka
31.12.2015.
Patiesā vērtība

Nosacītā
pamatvērtība

Prasības

405

4

5,357

117

Biržā tirgotie zelta maiņas līgumi
Ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi
Valūtas mijmaiņas darījumi
Atvasinātie līgumi kopā

Koncerns/banka
31.12.2014.
Patiesā vērtība

Saistības

Nosacītā
pamatvērtība

Prasības

-

390

5

-

365

41,923

4,074

5,622

Saistības

-

-

-

84

-

8

5,762

121

365

42,397

4,079

5,630

Banka izmanto atvasinātos ārvalstu valūtas maiņas instrumentus, lai pārvaldītu
valūtas pozīcijas.
2015. gada 31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī maksājumi saistībā
ar atvasinātajiem līgumiem nebija kavēti.

17. pielikums
Kredīti
Koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums
pēc aizņēmēja veida:
Aizņēmēja veids

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.
397,549

Privātuzņēmumi

406,752

315,466

405,868

Privātpersonas

372,906

399,121

372,906

317,134

Citas finanšu sabiedrības*

118,300

106,901

118,300

106,941

Kopā kredīti, bruto

897,958

821,488

897,074

821,624

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,955)

(31,375)

(23,575)

(31,377)

Kopā kredīti, neto

874,003

790,113

873,499

790,247

* Pārskata periodā banka ir pārskatījusi klientu klasifikāciju, kas būtiski ietekmēja citām finanšu sabiedrībām uzrādīto kredītu apjomu (samazinot privātuzņēmumiem uzrādīto kredītu
apjomu), salīdzinošie dati par 2014. gada 31. decembri ir attiecīgi koriģēti.

Detalizētāka informācija par uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam
ir atspoguļota 8. pielikumā.
Izsniegto kredītu maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo aktīvu
uzskaites vērtību.
Desmit lielākās ekspozīcijas 2015. gada 31. decembrī veidoja 23,1%
(21,9%) no kopējā koncerna/bankas neto kredītportfeļa. Šiem kredītiem
netika izveidoti individuālie uzkrājumi vērtības samazinājumam.
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Koncerna un bankas kredītu sadalījums pēc to veida:
EUR ’000
31.12.2015.

Kredīta veids

31.12.2014.

Bilances
atlikums

Ārpusbilances
atlikums

Kopējais
kredītrisks,
bruto

Bilances
atlikums

Ārpusbilances
atlikums

Kopējais
kredītrisks,
bruto

739,367

Koncerns
Parastie kredīti

772,641

33,768

806,409

711,507

27,860

Kredītlīnijas

99,448

17,205

116,653

83,270

14,492

97,762

Prasības pret finanšu starpnieksabiedrībām

11,790

-

11,790

11,671

-

11,671

Drošības iemaksas finanšu darījumu nodrošināšanai

7,733

-

7,733

8,124

-

8,124

Norēķinu kontu debeta atlikumi

4,539

-

4,539

5,160

-

5,160

Maksājumu karšu debeta atlikumi

1,807

15,708

17,515

1,756

15,906

17,662

Kopā kredīti, bruto

897,958

66,681

964,639

821,488

58,258

879,746

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,955)

-

(23,955)

(31,375)

-

(31,375)

Kopā kredīti, neto

874,003

66,681

940,684

790,113

58,258

848,371

Banka
Parastie kredīti

771,757

33,768

805,525

710,681

27,860

738,541

Kredītlīnijas

99,448

17,205

116,653

84,246

14,752

98,998

Prasības pret finanšu starpnieksabiedrībām

11,790

-

11,790

11,671

-

11,671

Drošības iemaksas finanšu darījumu nodrošināšanai

7,733

-

7,733

8,124

-

8,124

Norēķinu kontu debeta atlikumi

4,539

-

4,539

5,146

-

5,146

1,807

15,775

17,582

1,756

15,976

17,732

897,074

66,748

963,822

821,624

58,588

880,212

Maksājumu karšu debeta atlikumi
Kopā kredīti, bruto
Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,575)

-

(23,575)

(31,377)

-

(31,377)

Kopā kredīti, neto

873,499

66,748

940,247

790,247

58,588

848,835

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

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerna un bankas izveidoto uzkrājumu sadalījums pēc kredītu veidiem:

EUR ’000

31.12.2015.

Kredītu grupa

31.12.2014.

Portfeļa uzkrājumi

Portfeļa uzkrājumi

Kredītiem,
Kredītiem,
kuriem ir
kuriem nav
Individuālie atzīts vērtības atzīts vērtības
uzkrājumi samazinājums samazinājums

Kredītiem,
Kredītiem,
kuriem ir
kuriem nav
Individuālie atzīts vērtības atzīts vērtības
uzkrājumi samazinājums samazinājums

Kopā

Kopā

Koncerns
Hipotekārie

234

13,241

976

14,451

223

23,236

477

23,936

6,164

185

1,410

7,759

5,057

217

168

5,442

Pārējie

-

1,676

-

1,676

-

1,963

-

1,963

Patēriņa

-

69

-

69

2

32

-

34

6,398

15,171

2,386

23,955

5,282

25,448

645

31,375

Biznesa

Kopā uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Banka
Hipotekārie

234

13,241

976

14,451

223

23,236

477

23,936

5,785

185

1,410

7,380

5,057

221

168

5,446

Pārējie

-

1,675

-

1,675

-

1,963

-

1,963

Patēriņa

-

69

-

69

-

32

-

32

6,019

15,170

2,386

23,575

5,280

25,452

645

31,377

Biznesa

Kopā uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

Par kredītiem, kuriem atzīts vērtības samazinājums, tiek uzskatīti kredīti, kuriem koncerns/banka ir izveidojuši uzkrājumus zaudējuma notikuma iestāšanās
rezultātā. Ņemot vērā, ka ne visi zaudējuma notikumi pārskata perioda beigās
koncernam/bankai ir zināmi, tiek veidoti uzkrājumi iespējamiem zaudējumiem,
kas radušies, bet nav zināmi.

Koncerna un bankas izsniegto kredītu analīze pa tautsaimniecības nozarēm:
Tautsaimniecības nozare

EUR ’000

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Privātpersonu hipotekārie kredīti

324,731

331,525

324,731

331,525

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

255,112

163,922

255,112

163,922

Finanšu un apdrošināšanas darbības

118,086

117,581

118,087

110,613

Tirdzniecība

47,951

63,022

47,951

63,020

Citi privātpersonu kredīti

30,646

38,903

30,646

38,898

Rūpniecība

9,964

5,555

9,964

5,555

Transports un loģistika

9,912

11,488

9,912

11,488
3,061

Enerģētika

5,148

-

5,148

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

4,751

1,258

4,751

5,212

60

1,390

60

1,390

Būvniecība
Pārējās nozares
Kopā kredīti, neto

67,642

55,469

67,137

55,563

874,003

790,113

873,499

790,247

Koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pa 5 lielākajām aizņēmēju valstīm:

EUR ’000

Valsts

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Latvija

639,138

563,572

638,634

572,989

Krievija

111,867

110,074

111,867

110,069

Kipra

19,770

27,152

19,770

17,878

Lielbritānija

19,285

14,339

19,285

14,338

Ukraina

18,001

17,686

18,001

17,685

Kopā pārējās valstis

65,942

57,290

65,942

57,288

874,003

790,113

873,499

790,247

Kopā kredīti, neto
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Koncerna kredītu nodrošinājuma analīze:
EUR ’000
Kopā
kredīti,
bruto

Noguldījums

Vērtspapīri

Nekustamais
īpašums

Cits
nodrošinājums

Hipotekārie

345,728

7

-

361,203

100

361,310

Biznesa

529,836

22,845

314,832

518,402

69,497

925,576

Pārējie

21,242

-

-

-

1

1

1,152

2,002

-

-

-

2,002

Kopā kredīti, bruto

897,958

24,854

314,832

879,605

69,598

1,288,889

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,955)

Kopā kredīti, neto

874,003

Kredītu grupa

Patēriņa

Kopā,
nodrošinājuma
patiesā vērtība
31.12.2015.

Kredītu grupa

31.12.2014.

Hipotekārie

362,189

7

-

342,229

-

342,236

Biznesa

436,526

11,265

250,438

480,674

44,402

786,779

21,817

-

-

-

1

1

956

2,064

-

-

-

2,064

Kopā kredīti, bruto

821,488

13,336

250,438

822,903

44,403

1,131,080

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(31,375)

Kopā kredīti, neto

790,113

Pārējie
Patēriņa

Bankas kredītu nodrošinājuma analīze:

EUR ’000
Kopā
kredīti,
bruto

Noguldījums

Hipotekārie

345,728

Biznesa
Pārējie

Vērtspapīri

Cits
nodrošinājums

7

-

361,203

100

361,310

528,953

22,845

314,832

512,802

67,257

917,736

21,241

-

-

-

1

1

1,152

2,002

-

-

-

2,002

897,074

24,854

314,832

874,005

67,358

1,281,049

Kredītu grupa

Patēriņa
Kopā kredīti, bruto

Kopā,
nodrošinājuma
patiesā vērtība

Nekustamais
īpašums

31.12.2015.

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,575)

Kopā kredīti, neto

873,499

Kredītu grupa

31.12.2014.

Hipotekārie

362,189

7

-

342,230

-

342,237

Biznesa

436,669

11,265

270,333

479,481

45,240

806,319

21,817

-

-

-

1

1

949

2,064

-

-

-

2,064

Kopā kredīti, bruto

821,624

13,336

270,333

821,711

45,241

1,150,621

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(31,377)

Kopā kredīti, neto

790,247

Pārējie
Patēriņa

Nodrošinājumu patiesās vērtības noteikšanas principi aprakstīti 32. pielikumā.
Pārskata perioda laikā tika pārņemti nekustamie īpašumi par kopējo summu
8,6 (13,1) miljoni EUR.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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18. pielikums
Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību pamatkapitālā
Koncerna ieguldījumi asociētās sabiedrībās:
EUR ’000
31.12.2015.

31.12.2014.

Sabiedrības nosaukums

Reģ.
valsts

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Daļa no
pamatkapitāla,
(%)

Uzskaites
vērtība, pēc
pašu kapitāla
metodes

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Daļa no
pamatkapitāla,
(%)

Uzskaites
vērtība, pēc
pašu kapitāla
metodes

AmberStone Group, AS

LV

35,000

40,158

24.64

9,068

-

-

-

-

Traumatoloģijas
un ortopēdijas klīnika Ādaži

LV

-

-

-

-

2

8

30

2

35,000

40,158

x

9,068

2

8

x

2

Kopā ieguldījumi
asociētās sabiedrībās

Bankas ieguldījumi asociētās sabiedrībās:

EUR ’000
31.12.2015.

31.12.2014.

Sabiedrības nosaukums

Reģ.
valsts

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Daļa no
pamatkapitāla,
(%)

AmberStone Group, AS

LV

35,000

40,158

24.64

8,770

-

-

-

-

35,000

40,158

x

8,770

-

-

x

-

Kopā ieguldījumi
asociētās sabiedrībās
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Uzskaites
vērtība, pēc
pašu kapitāla
metodes

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Daļa no
pamatkapitāla,
(%)

Uzskaites
vērtība, pēc
pašu kapitāla
metodes

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Izmaiņas koncerna ieguldījumos asociētās sabiedrībās:

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Ieguldījumi perioda sākumā, bruto

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

2

6,635

-

-

Nodibinātas/(atsavinātas) asociētās sabiedrības

(2)

(6,632)

-

-

Ieguldījumu izmaiņa asociētās sabiedrībās atbilstoši pašu kapitāla metodei

12

(1)

-

-

Ieguldījumu pieaugums asociēto sabiedrību pamatkapitālā kontroles zaudēšanas rezultātā

9,056

-

8,770

-

Kopā ieguldījumi perioda beigās

9,068

2

8,770

-

Pārskata periodā holdingkompānija AmberStone Group, AS palielināja pamatkapitālu, emitējot jaunas akcijas 21,0 miljona EUR apmērā. Banka iegādājās holdingkompānijas AmberStone Group, AS jaunās akcijas 3,0 miljonu
EUR apmērā. Tika piesaistīti jauni investori, līdz ar to bankas daļa AmberStone Group, AS pamatkapitālā samazinājās no 40,89% līdz 24,64%.
Vadība uzskata, ka šīs emisijas rezultātā tika zaudēta koncerna de facto
kontrole pār holdingkompāniju AmberStone Group, AS un tās meitas
sabiedrībām, kuru iepriekš nodrošināja 40,89% balsstiesību. Šajos finanšu pārskatos holdingkompānija AmberStone Group, AS un tās meitas
sabiedrības tiek atzītas kā koncerna/bankas asociētās sabiedrības un nav
iekļautas koncerna sastāvā.

Holdingkompānijas AmberStone Group, AS un tās meitas
sabiedrību konsolidētie finanšu dati, pār kuriem pārskata
periodā koncerns zaudēja kontroli:
Sabiedrības nosaukums
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pamatlīdzekļi
Naudas ekvivalenti turēti ārpus koncerna
Naudas ekvivalenti turēti koncerna iekšienē
Pārējie aktīvi
Saistības pret kredītiestādēm
Pārējās saistības
Nekontrolējamā daļa

EUR ’000
AmberStone Group, AS
(4,549)
(22,132)
(282)
(24,245)
(2,604)
9,084
4,581
30,928

Neto aktīvi un saistības attiecināmi uz koncernu

(9,219)

Patiesā vērtībā novērtētais ieguldījums asociētajā sabiedrībā

(9,056)

Koncerna zaudējumi kontroles zaudēšanas rezultātā

(163)
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Koncerna sastāvs 2015. gada 31. decembrī:

Uzņēmējdarbības nozare

“Daļa
pamatkapitālā
(%)”

“Balsstiesīgā
daļa
(%)”

50003149401

Finanšu pakalpojumi

100

100

B 162048

Finanšu pakalpojumi

100

100

LV

40003540368

Konsultatīvie pakalpojumi

100

100

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 2, 12 & 14, SIA

LV

50103313991

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

10

Pillar 3, SIA

LV

40103193067

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

11

Pillar 4 & 6, SIA

LV

40103210494

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

12

Pillar 7 & 8, SIA

LV

40103240484

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

13

Pillar 9, SIA

LV

40103241210

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

14

Pillar 10, SIA

LV

50103247681

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

15

Pillar 11, SIA

LV

40103258310

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

16

Pillar 18, SIA

LV

40103492079

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

17

Pillar 19, SIA

LV

40103766952

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

18

Pillar 20, SIA

LV

40103903056

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

19

Pillar 21, SIA

LV

40103929286

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

100

20

Pillar Investment Group, SIA

LV

50003831571

Operācijas ar nekustamo īpašumu

91.6

91.6

21

Pillar Management, SIA

LV

40103193211

Nekustamā īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana

100

100

22

Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA

LV

40103437217

Projektēšana un autoruzraudzība

100

100

23

Pillar RE Services, SIA

LV

40103731804

Autostāvvietas apsaimniekošana

100

100

Reģistrācijas
valsts

Reģistrācijas
numurs

ABLV Bank, AS

LV

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

LU

3

ABLV Consulting Services, AS

4

Nr.

Nosaukums

1
2

24

Pillar Contractor, SIA

LV

40103929498

Celtniecības procesu
vadīšana un koordinēšana

100

100

25

New Hanza City, SIA

LV

40103222826

Infrastruktūras uzturēšana

100

100

26

NHC Utilities, SIA

LV

40103693339

Infrastruktūras apsaimniekošana

100

100

27

ABLV Asset Management, IPAS

LV

40003814724

Finanšu pakalpojumi

90

100

28

ABLV Capital Markets, IBAS

LV

40003814705

Finanšu pakalpojumi

90

100

29

ABLV Private Equity Management, SIA

LV

40103286757

Investīciju projektu pārvaldīšana

100

100

30

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

LV

40103307758

Investīciju darbība

100

100

Reģistrācijas
valsts

ISIN

Fonda kategorija

“Koncerna daļa
(%)”
86.6

Atvērtie ieguldījumu fondi,
kas iekļauti koncerna sastāvā 2015. gada 31. decembrī:
Nr.

Nosaukums

1

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

LV

LV0000400935

Korporatīvo obligāciju fonds

2

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

LV

LV0000400919

Kopējā ienesīguma fonds

76.0

3

ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund

LV

LV0000400778

Korporatīvo obligāciju fonds

69.3

4

ABLV European Industry EUR Equity Fund

LV

LV0000400844

Akciju fonds

57.5

Atvērtie ieguldījumu fondi,
kas iekļauti koncerna sastāvā 2014. gada 31. decembrī:
Reģistrācijas
valsts

ISIN

Fonda kategorija

“Koncerna daļa
(%)”

ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund

LV

LV0000400778

Korporatīvo obligāciju fonds

65.6

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

Nr.

Nosaukums

1
2
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Bankas ieguldījumi meitas sabiedrībās:

EUR ’000
31.12.2015.

Sabiedrības nosaukums

Reģ.
valsts

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Bankas
daļa pamatkapitālā,
(%)

Uzskaites
vērtība

31.12.2014.

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Bankas
daļa pamatkapitālā,
(%)

Uzskaites
vērtība

Pillar Holding Company, KS

LV

85,000

81,639

100

85,000

80,000

76,836

100

80,000

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

LU

25,000

14,430

100

25,000

25,000

16,315

100

25,000
10,500

New Hanza City, SIA

LV

12,300

11,275

100

12,300

10,500

10,039

100

Pillar Management, SIA

LV

1,000

975

100

1,073

-

-

-

-

ABLV Capital Markets, IBAS

LV

1,000

6,423

90

900

784

3,834

91.83

720

ABLV Consulting services, AS

LV

711

802

100

711

711

817

100

711

ABLV Asset Management, IPAS

LV

650

1,032

90

585

650

894

90

585

ABLV Private Equity Management, SIA

LV

100

(256)

100

100

171

201

100

171

ABLV Corporate Services Holding
Company, SIA

LV

100

141

100

100

100

98

100

100
3,300

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

LV

50

2,492

100

50

3,300

11,318

100

Pillar, SIA

LV

3

2

100

6

3

2

100

6

AmberStone Group, AS

LV

-

-

-

-

14,000

13,863

40.89

5,725

125,914

118,955

x

125,825

135,219

134,217

x

126,818

Kopā bankas ieguldījumi
meitas sabiedrībās, bruto
Uzkrājumi vērtības samazinājumam
Kopā bankas ieguldījumi
meitas sabiedrībās, neto

(14,559)

(11,719)

111,266

115,099

Bankas vadība uzskata, ka ieguldījumam meitas sabiedrībā ABLV Bank Luxembourg,
S.A. nav iestājies vērtības samazinājums, jo prognozētās naudas plūsmas tagadnes
vērtība pārsniedz bankas ieguldījumu meitas sabiedrībā. Plānotā naudas plūsma tiek diskontēta ar 11% diskonta likmi, kas ir līdzvērtīga investoru sagaidāmajam ienesīgumam
no investīcijām publiski kotētu Eiropas banku akcijās. Prognozes tiek balstītas uz plānotajiem ABLV Bank Luxembourg, S.A. darbības ienākumiem periodā no 2016. gada līdz
2025. gadam. Pirmajos darbības gados ABLV Bank Luxembourg, S.A. tika plānoti būtiski
zaudējumi sakarā ar administratīvām izmaksām un zemu ienākumu līmeni. Turpmākos
periodos ienākumi no klientu apkalpošanas un līdzekļu izvietošanas būtiski pieaug, kā
rezultātā tiek segtas administratīvās izmaksas un gūta peļņa.
ABLV Capital Market, IBAS pārskata periodā emitēja vārda akcijas bez balsstiesībām
(personāla akcijas) 36,0 tūkstošu EUR apmērā.
ABLV Asset Management, IPAS klientu aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar klientu
pilnvarojumu un ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu
aktīvi pārskata perioda beigās bija 131,2 (107,2) miljoni EUR. ABLV Capital Markets,
IBAS klientu finanšu instrumentu vērtība pārskata perioda beigās bija 1,15 (0,93) miljardi
EUR. Banka un ABLV Capital Markets, IBAS sniedz ieguldījumu pakalpojumus klientiem
tandēmā: ABLV Capital Markets, IBAS pieņem klientu rīkojumus darījumiem ar finanšu
instrumentiem, savukārt banka nodrošina šo rīkojumu izpildi un klientu finanšu instrumentu turēšanu.
Kredītrisku un citus riskus, kas saistīti ar šiem aktīviem, uzņemas klients, kurš šos
līdzekļus uzticējis koncernam un/vai bankai.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Uzkrājumu izmaiņas ieguldījumu meitas sabiedrībās vērtības samazinājumam:
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

EUR ’000
Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.
3,950

Uzkrājumi vērtības samazinājumam pārskata perioda sākumā

-

-

11,719

Uzkrājumu vērtības samazinājumam pieaugums

-

-

2,840

7,769

Uzkrājumi vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās

-

-

14,559

11,719

Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

Ieguldījumi perioda sākumā, bruto

-

-

126,818

136,779

Nodibinātas/(atsavinātas) meitas sabiedrības

-

-

1,073

72

Ieguldījumu (samazinājums) kontroles zaudēšanas rezultātā

-

-

(5,725)

-

Ieguldījumu pieaugums esošo meitas sabiedrību pamatkapitālā

-

-

6,980

6,667

Pārskata periodā banka atzina vērtības samazinājumu ieguldījumam meitas sabiedrībā Pillar Holding Company, KS 2,8 (7,8) miljonu EUR apmērā. Vērtības samazinājums
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 sagaidāmajai tirgus
vērtībai pārdošanas brīdī, kas samazināta par īpašumu pārdošanas un apsaimniekošanas izmaksām. Naudas plūsma diskontēta ar 5% (5%) diskonta likmi, kas atbilst
bankas sagaidāmajai atdevei no veiktā ieguldījuma.

Izmaiņas bankas ieguldījumos meitas sabiedrībās:

EUR ’000

Ieguldījumu (samazinājums) esošo meitas sabiedrību pamatkapitālā

-

-

(3,321)

(16,700)

Ieguldījumi perioda beigās, bruto

-

-

125,825

126,818

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

-

-

(14,559)

(11,719)

Ieguldījumi perioda beigās, neto

-

-

111,266

115,099
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19. pielikums
Ieguldījumu īpašumi

EUR ’000

Ieguldījumu īpašumi
Avansa maksājumi par ieguldījumu īpašumiem
Kopā ieguldījumu īpašumi

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

22,976

29,996

25,069

25,029

-

61

-

4

22,976

30,057

25,069

25,033

Nomas un īres ienākumi no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 2015. gadā bija
29,8 (12,7) tūkstoši EUR, apsaimniekošanas izdevumi — 187,8 (193,1) tūkstoši
EUR, t. sk. izdevumi ienākumus nenesošu ieguldījumu nekustamajos īpašumos
uzturēšanai — 161,4 (175,6) tūkstoši EUR.
Ieguldījumu īpašumu patiesā vērtība norādīta 32. pielikumā.

Izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2015. gadā:

EUR ’000
Koncerns

Banka

Zeme

Nepabeigtā
celtniecība

Ēkas

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus

22,094

7,073

947

30,114

24,859

225

25,084

48

-

-

48

51

-

51

Pārklasifikācija

-

(7,073)

53

(7,020)

-

-

-

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

-

-

-

-

-

-

-

22,142

-

1,000

23,142

24,910

225

25,135

Uzkrātais nolietojums 01.01.2015.

-

-

118

118

-

55

55

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

-

48

48

-

11

11

Nolietojuma norakstīšana

-

-

-

-

-

-

-

Uzkrātais nolietojums 31.12.2015.

-

-

166

166

-

66

66

Atlikusī vērtība 01.01.2015.

22,094

7,073

829

29,996

24,859

170

25,029

Atlikusī vērtība 31.12.2015.

22,142

-

834

22,976

24,910

159

25,069

Sākotnējā vērtība 01.01.2015.
Pārskata periodā iegādātie

Sākotnējā vērtība 31.12.2015.

Pārskata periodā koncerns un banka ir veikuši sagatavošanās darbus, lai uzsāktu
bankas jaunās galvenā biroja ēkas celtniecību. Līdz ar to tika pieņemts lēmums
zemes gabalus un ēkas 7,1 miljona EUR apmērā pārklasificēt no ieguldījumu
īpašumiem uz pamatlīdzekļiem, jo labums no šiem aktīviem nākotnē saistāms
ar koncerna un bankas pašu darbību.
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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

27,983

-

3,916

31,899

24,188

225

24,413

784

-

-

784

671

-

671

(6,673)

7,073

(2,890)

(2,490)

-

79

79

-

-

(79)

(79)

-

(79)

(79)

22,094

7,073

947

30,114

24,859

225

25,084

Uzkrātais nolietojums 01.01.2014.

-

-

112

106

-

86

86

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

-

48

48

-

11

6

Nolietojuma norakstīšana

-

-

(42)

(42)

-

(42)

(2)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2014.

-

-

118

118

-

55

55

Sākotnējā vērtība 01.01.2014.
Pārskata periodā iegādātie
Pārklasifikācija
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2014.

Atlikusī vērtība 01.01.2014.

27,983

-

3,804

31,793

24,188

139

24,327

Atlikusī vērtība 31.12.2014.

22,094

7,073

829

29,996

24,859

170

25,029
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20. pielikums
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

6,133

5,263

5,811

4,896

-

229

-

-

232

817

225

804

Kopā nemateriālie aktīvi

6,365

6,309

6,036

5,700

Ēkas un īpašuma uzlabojumi

6,280

20,669

4,167

4,512

Nepabeigtā celtniecība

8,162

199

-

-

Biroja aprīkojums un datortehnika

3,375

4,277

2,616

3,089

Zeme

2,938

4,055

173

173

Transporta līdzekļi

1,441

1,570

984

782

Mākslas priekšmeti

866

821

866

821

Nomātā īpašuma uzlabojumi

509

601

509

601

-

5,057

-

-

296

628

214

628

23,867

37,877

9,529

10,606

Nemateriālie aktīvi
Nemateriālā vērtība
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem

Ražošanas iekārtas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi

2015. gada 31. decembrī koncernam bija nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi ar
atlikušo vērtību 0, kuru iegādes vērtība bija 6,1 (8,3) miljons EUR, savukārt bankai
šādu nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu iegādes vērtība bija 5,9 (7,9) miljoni EUR.
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Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2015. gadā:

Sākotnējā vērtība 01.01.2015.

Nemateriālā
vērtība

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ražošanas
iekārtas
7,270

229

10,962

4,055

Pārskata periodā iegādātie

-

2,158

-

-

Pārklasificēti

-

(2)

-

-

Izslēgti kontroles zaudēšanas rezultātā

(229)

(5)

(1,117)

(7,270)

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

-

(531)

-

-

Sākotnējā vērtība 31.12.2015.

-

12,582

2,938

2,213

Uzkrātais nolietojums 01.01.2015.

-

5,699

-

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

1,264

-

-

Pārklasificēti

-

9

-

-

Izslēgti kontroles zaudēšanas rezultātā

-

(2)

-

(2,213)

Nolietojuma norakstīšana

-

(521)

-

-

Uzkrātais nolietojums 31.12.2015.

-

6,449

-

-

Atlikusī vērtība 01.01.2015.

229

5,263

4,055

5,057

Atlikusī vērtība 31.12.2015.

-

6,133

2,938

-

Nemateriālā
vērtība

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ražošanas
iekārtas

Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2014. gadā:

Sākotnējā vērtība 01.01.2014.

229

9,720

1,234

6,773

Pārskata periodā iegādātie

-

1,348

65

380

Pārklasificēti

-

-

2,765

130

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

-

(106)

(9)

(13)

229

10,962

4,055

7,270

Sākotnējā vērtība 31.12.2014.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2014.

-

4,767

-

1,443

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

1,037

-

783

Pārklasificēti

-

-

-

-

Nolietojuma norakstīšana

-

(105)

-

(13)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2014.

-

5,699

-

2,213

Atlikusī vērtība 01.01.2014.

229

4,953

1,234

5,330

Atlikusī vērtība 31.12.2014.

229

5,263

4,055

5,057
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EUR ’000
Nepabeigtā
celtniecība un
nomātā īpašuma
uzlabojumi

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums,
datortehnika
un pārējie
pamatlīdzekļi

1,546

26,822

2,273

13,965

67,122

1,159

34

596

1,358

5,305

7,033

(8)

-

2

7,025

(199)

(15,653)

(531)

(686)

(25,690)

Kopā,
atskaitot
avansus

-

-

(280)

(623)

(1,434)

9,539

11,195

2,058

14,016

52,328

746

6,153

703

8,867

24,381

122

1,014

286

2,285

4,971

-

(2)

-

(9)

(2)

-

(2,250)

(191)

(758)

(5,414)

-

-

(181)

(610)

(1,312)

868

4,915

617

9,775

22,624

800

20,669

1,570

5,098

42,741

8,671

6,280

1,441

4,241

29,704

Kopā,
atskaitot
avansus
57,906

EUR ’000
Nepabeigtā
celtniecība un
nomātā īpašuma
uzlabojumi

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums,
datortehnika
un pārējie
pamatlīdzekļi

1,567

23,968

2,084

12,331

422

1,203

454

2,008

5,880

(222)

2,545

(4)

543

5,757

(221)

(894)

(261)

(917)

(2,421)

1,546

26,822

2,273

13,965

67,122

858

4,911

613

7,974

20,566

109

1,242

305

1,786

5,262

-

-

(4)

-

(4)

(221)

-

(211)

(893)

(1,443)

746

6,153

703

8,867

24,381

709

19,057

1,471

4,357

37,340

800

20,669

1,570

5,098

42,741
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Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2015. gadā:

Sākotnējā vērtība 01.01.2015.
Pārskata periodā iegādātie
Pārklasificēti
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2015.

EUR ’000

Zeme

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums,
datortehnika
un pārējie
pamatlīdzekļi

173

7,890

1,091

1,150

11,783

32,214

-

31

29

416

1,111

3,671

(2)

-

-

-

-

2

-

(518)

-

-

-

(170)

(588)

(1,276)

11,691

173

7,921

1,120

1,396

12,308

34,609

Nemateriālie
aktīvi
10,127
2,084

Kopā,
atskaitot
avansus

Uzkrātais nolietojums 01.01.2015.

5,231

-

3,378

490

368

7,873

17,340

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

1,151

-

376

121

175

1,543

3,366

9

-

-

-

-

(9)

-

(511)

-

-

-

(131)

(581)

(1,223)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2015.

5,880

-

3,754

611

412

8,826

19,483

Atlikusī vērtība 01.01.2015.

4,896

173

4,512

601

782

3,910

14,874

Atlikusī vērtība 31.12.2015.

5,811

173

4,167

509

984

3,482

15,126

Kopā,
atskaitot
avansus

Pārklasificēti
Nolietojuma norakstīšana

Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2014. gadā:

EUR ’000

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums,
datortehnika
un pārējie
pamatlīdzekļi

182

7,590

1,191

1,172

10,453

29,564

-

1,194

121

126

1,660

4,372

-

-

-

-

(4)

543

539

(120)

(9)

(894)

(221)

(144)

(873)

(2,261)

10,127

173

7,890

1,091

1,150

11,783

32,214

4,414

-

3,025

602

375

7,298

15,714

937

-

353

109

141

1,441

2,981

-

-

-

-

(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

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Sākotnējā vērtība 01.01.2014.

8,976

Pārskata periodā iegādātie

1,271

Pārklasificēti
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2014.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2014.
Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
Pārklasificēti

Ārpusbilances saistības par noslēgtajiem līgumiem par nemateriālo
aktīvu un pamatlīdzekļu iegādi atspoguļotas 28. pielikumā.
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21. pielikums
Pārējie aktīvi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

1,363

1,613

504

2,726

102

761

102

761

Kopā pārējie finanšu aktīvi

1,465

2,374

606

3,487

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1,079

Debitoru parādi
Norēķini par finanšu instrumentiem

1,928

1,626

1,239

Citi nodokļu aktīvi

419

430

-

5

Dārgmetāli

401

402

401

402

Citi aktīvi

2,115

3,882

669

932

Kopā nefinanšu pārējie aktīvi

4,863

6,340

2,309

2,418

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(336)

(358)

(178)

(265)

Kopā pārējie aktīvi, neto

5,992

8,356

2,737

5,640

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

22. pielikums
Saistības pret Latvijas Banku

EUR ’000
Banka
31.12.2014.

Ilgtermiņa refinansēšanas mērķoperācijas (TLTRO) saistības

180,072

16,797

180,072

16,797

Saistības pret Latvijas Banku kopā

180,072

16,797

180,072

16,797

Pārskata periodā banka piedalījās visās četrās ECB rīkotajās ilgtermiņa refinansēšanas mērķoperāciju (TLTRO) izsolēs un saņēma ilgtermiņa finanšu
resursus 163,0 (16,8) miljonu EUR apmērā. Ilgtermiņa refinansēšanas mērķoperāciju finanšu resursi tiek piesaistīti uz 3 gadiem un ar fiksētu procentu
likmi 0,05% gadā.
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23. pielikums
Noguldījumi
Noguldītāja veids

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

2,850,172

2,629,278

2,797,758

2,576,455

37,516

40,908

37,465

40,216

2,887,688

2,670,186

2,835,223

2,616,671

330,460

244,168

338,620

268,304

778

550

778

550

331,238

244,718

339,398

268,854

1,796

1,075

1,796

1,075

-

-

-

-

1,796

1,075

1,796

1,075

3,220,722

2,915,979

3,176,417

2,886,600

639,554

536,949

601,596

502,086

15,179

35,588

15,179

17,346

654,733

572,537

616,775

519,432

3,875,455

3,488,516

3,793,192

3,406,032

Privātuzņēmumi
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā privātuzņēmumi
Citas finanšu sabiedrības*
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā citas finanšu sabiedrības
Citi noguldītāji
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā citi noguldītāji
Kopā uzņēmumu noguldījumi
Privātpersonas
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā privātpersonu noguldījumi
Kopā noguldījumi

* Pārskata periodā banka ir pārskatījusi klientu klasifikāciju, kas būtiski ietekmēja citām finanšu sabiedrībām uzrādīto noguldījumu apjomu (samazinot privātuzņēmumiem uzrādīto noguldījumu
apjomu), salīdzinošie dati par 2014. gada 31. decembri ir attiecīgi koriģēti.

Koncerna/bankas divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apjoma veido
14,4% (8,2%) no kopējā noguldījumu apjoma.
No kopējā koncerna un bankas piesaistīto noguldījumu apjoma 85,7%
(88,1%) ir piesaistīti no klientiem, kuru patiesā labuma guvēji ir NVS
valstu rezidenti.
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24. pielikums
Emitētie vērtspapīri

ISIN

EUR ’000

Valūta

Sākotnēji
emitētais
vērtspapīru
skaits

Nominālvērtība

Emisijas
datums

Dzēšanas
datums

Diskonta/
kupona
likme,
%

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Subordinētās obligācijas
LV0000800845

USD

200,000

100

15.09.2010.

15.09.2020.

6.5

-

15,733

-

15,733

LV0000800936

EUR

150,000

100

22.12.2011.

22.12.2021.

4.8

14,316

13,650

14,316

13,650

LV0000800977

EUR

50,000

100

25.06.2012.

25.06.2022.

4.5

4,669

4,458

4,669

4,465

LV0000800985

USD

200,000

100

27.06.2012.

27.06.2022.

4.5

18,380

16,482

18,380

16,482

LV0000801124

USD

200,000

100

18.03.2013.

18.03.2023.

4.5

16,474

14,130

16,474

14,130

LV0000801173

USD

200,000

100

27.06.2013.

27.06.2023.

4.3

16,537

14,219

16,537

14,219

LV0000801181

EUR

200,000

100

27.06.2013.

27.06.2023.

4.3

17,948

17,010

17,948

17,211

LV0000801223

USD

150,000

100

23.10.2013.

23.10.2018.

4.3

13,650

12,294

13,650

12,294
5,191

LV0000801520

EUR

200,000

100

27.10.2014.

27.10.2024.

4.1

16,844

5,191

16,844

LV0000801835

EUR

200,000

100

26.10.2015.

26.10.2025.

3.8

2,299

-

2,299

-

121,117

113,167

121,117

113,375

Subordinētās obligācijas, kopā
Parastās obligācijas
LV0000801108

EUR

20,000

1,000

25.02.2013.

25.02.2015.

1.68

-

9,893

-

18,566

LV0000801116

USD

50,000

1,000

25.02.2013.

25.02.2015.

1.70

-

36,824

-

36,824
34,830

LV0000801199

USD

50,000

1,000

21.06.2013.

21.06.2015.

1.73

-

34,830

-

LV0000801207

EUR

20,000

1,000

21.06.2013.

21.06.2015.

1.73

-

17,971

-

19,559

LV0000801215

USD

50,000

1,000

16.10.2013.

16.10.2015.

1.90

-

36,810

-

36,810
30,830

LV0000801298

USD

75,000

1,000

17.02.2014.

17.02.2016.

1.98

34,795

30,830

34,795

LV0000801306

EUR

20,000

1,000

17.02.2014.

17.02.2016.

1.98

12,811

13,036

14,322

14,547

LV0000801421

USD

75,000

1,000

08.07.2014.

08.07.2016.

2.00

60,734

59,996

60,734

59,996

LV0000801439

EUR

20,000

1,000

08.07.2014.

08.07.2016.

2.05

19,705

19,747

19,705

19,747

LV0000801504

USD

75,000

1,000

28.10.2014.

28.10.2016.

2.10

66,437

51,010

66,437

51,010
18,487

LV0000801512

EUR

20,000

1,000

28.10.2014.

28.10.2016.

1.90

17,143

17,484

18,147

LV0000801645

USD

75,000

1,000

23.02.2015.

23.02.2017.

2.20

68,031

-

68,031

-

LV0000801652

EUR

20,000

1,000

23.02.2015.

23.02.2017.

1.80

17,763

-

19,273

-

LV0000801751

USD

75,000

1,000

07.07.2015.

07.07.2017.

1.55

50,636

-

50,636

-

LV0000801769

EUR

20,000

1,000

07.07.2015.

07.07.2017.

0.80

17,768

-

19,274

-

LV0000801850

USD

75,000

1,000

26.10.2015.

26.10.2017.

1.65

57,579

-

57,579

-

LV0000801868

EUR

20,000

1,000

26.10.2015.

26.10.2017.

0.80

6,358

-

8,361

-

Parastās obligācijas, kopā

429,760

328,431

437,294

341,206

Emitētie vērtspapīri, kopā

550,877

441,598

558,411

454,581

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

Pārskata perioda beigās koncerna un bankas pakārtotās saistības 136,4 (127,6) miljonu
EUR apmērā sastāv no subordinētajām obligācijām 121,1 (113,2) miljonu EUR apmērā
un subordinētajiem depozītiem 15,3 (14,4) miljona EUR apmērā. Subordinēto depozītu
apjoms valūtās ir 9,9 (10,6) miljoni USD un 6,2 (5,7) miljoni EUR.
Informācija par emitēto subordinēto obligāciju pamatnosacījumiem ir atspoguļota
24. pielikumā.

Subordinēto depozītu analīze 2015. gada 31. decembrī:
Aizdevuma
apmērs,
EUR ’000

Uzkrātie
procenti,
EUR ’000

Kopā
subordinētie
aizdevumi,
EUR ’000

Procentu
likme,
%

Valūta

nerezidenti

9,043

12

9,055

1.75—3.15

USD

nerezidenti

6,195

11

6,206

3.00—3.90

EUR

15,238

23

15,261

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

14,298

115

14,413

Aizdevēji

Kopā subordinētie depozīti

Subordinēto depozītu analīze 2014. gada 31. decembrī:

Aizdevēji

Kopā subordinētie depozīti

Aizdevēju daļa (katram aizdevējam atsevišķi) nepārsniedz 10% no pakārtoto
saistību kopsummas.
Subordinēto depozītu aizdevēju vidējais svērtais līgumu atlikušais atmaksas
termiņš ir 3,4 (3,8) gadi.
Subordinētās obligācijas un subordinētie depozīti ir iekļauti koncerna/bankas
pašu kapitāla aprēķina otrajā līmenī un tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā.
Aizdevējiem saskaņā ar noslēgtajiem subordinēto depozītu līgumu nosacījumiem
nav tiesību prasīt šo aizdevumu pirmstermiņa atmaksu. Aizdevējiem nav tiesību
pārvērst ne subordinētos depozītus, ne subordinētās obligācijas bankas pamatkapitālā. Subordinēto 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 pieejama bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com un attiecīgajos subordinēto obligāciju emisiju galīgajos noteikumos.
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26. pielikums
Apmaksātais pamatkapitāls

2015. gada 31. decembrī bankas apmaksātais pamatkapitāls
bija 35,3 miljoni (32,7 miljoni) EUR. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,0 (1,0) EUR. Bankas pamatkapitālu veido
31 770 000 (29 385 000) parasto vārda akciju ar balsstiesībām un 3 530 000 (3 265 000) vārda akciju bez
balsstiesībām (personāla akcijas). 2015. gada 31. decembrī
bankai bija 135 (128) akcionāri ar balsstiesībām.

Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:
31.12.2015.

31.12.2014.

Daļa
no bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla,
%

Daļa
no bankas
pamatkapitāla,
EUR ’000

1,568

4.93

1,450

4.93

270

0.85

250

0.85

Daļa no bankas
pamatkapitāla,
EUR ’000

Daļa
no bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla,
%

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

11,864

37.34

10,970

37.33

Ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa kopā

13,702

43.12

12,670

43.11

Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa
OF Holding, SIA

13,702

43.13

12,670

43.12

Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa kopā

13,702

43.13

12,670

43.12

Pārējie akcionāri kopā
Akcijas ar balsstiesībām kopā
Akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas)
Pamatkapitāls kopā

4,366

13.75

4,045

13.77

31,770

100.00

29,385

100.00

3,530

3,265

35,300

32,650

Pārskata periodā banka emitēja 2 385 000 parasto vārda akciju ar balsstiesībām (pamatojoties uz 31.03.2015. kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem).
Visu emitēto akciju nominālvērtība bija 1,0 EUR, bet vienas parastās vārda
akcijas ar balsstiesībām emisijas cena bija 13,85 EUR, ko veidoja nominālvērtība 1,0 EUR un emisijas uzcenojums 12,85 EUR. Emisijas tika veiktas ar mērķi
nodrošināt koncerna/bankas stabilu attīstību nākotnē. Pārskata periodā banka
uz iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas rēķina emitēja arī 265 000 personāla
akcijas ar vienas personāla akcijas nominālvērtību 1,0 EUR (pamatojoties uz
30.10.2015. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu).
Pēc šīm emisijām bankas pamatkapitālu veido 31 770 000 parasto vārda akciju
ar balsstiesībām un 3 530 000 personāla akciju. Visas vārda akcijas ar balsstiesībām dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas
saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas personāla akcijas dod
vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu. 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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Vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) sadalījums:

Darbinieku
skaits

31.12.2015.

31.12.2014.

Personāla
akciju skaits

Daļa
no bankas
pamatkapitāla,
EUR ’000

Darbinieku
skaits

Personāla
akciju skaits

Daļa
no bankas
pamatkapitāla,
EUR ’000
-

Padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi

3

-

-

3

-

Valdes priekšsēdētājs

1

-

-

1

-

-

Valdes locekļi

6

1,633,800

1,634

6

1,550,528

1,551
1,465

Pārvalžu vadītāji un vietnieki

21

1,566,200

1,566

18

1,465,242

Nesadalītas

-

330,000

330

-

249,230

249

Vārda akcijas bez balsstiesībām
(personāla akcijas) skaits, kopā

x

3,530,000

3,530

x

3,265,000

3,265

Aprēķinātās un izmaksātās dividendes:

EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—
31.12.2015.

Koncerns
01.01.2014.—
31.12.2014.

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

Aprēķinātās dividendes

58,753

43,786

58,444

43,427

Izmaksātās dividendes

58,752

43,786

58,443

43,415
EUR ’000

Banka
01.01.2015.—
31.12.2015.

Banka
01.01.2014.—
31.12.2014.

Vienas bankas akcijas nominālvērtība

1.00

1.00

Aprēķinātās dividendes uz vienu bankas akciju

1.79

1.44

Izmaksātās dividendes uz vienu bankas akciju

1.79

1.44
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27. pielikums
Pārējās saistības

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Trešām personām piederošās koncerna konsolidēto fondu daļas

4,088

10,910

-

-

Nepabeigtie norēķini par darījumiem ar finanšu instrumentiem

23,568

3,139

23,568

3,139

843

659

843

618

-

-

293

-

1,465

1,622

29

25

Pārējās saistības
Norēķini ar meitas sabiedrībām
Parādi piegādātājiem
Kopā pārējās finanšu saistības

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

29,964

16,330

24,733

3,782

Uzkrājumi atvaļinājumiem

1,612

2,022

1,417

1,729

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

8,935

8,238

8,816

6,708

Pārējās saistības

1,226

3,013

106

986

Kopā pārējās nefinanšu saistības

11,773

13,273

10,339

9,423

Kopā pārējās saistības

41,737

29,603

35,072

13,205

28. pielikums
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Galvojumi un garantijas

9,949

9,531

9,516

9,444

Iespējamās saistības kopā

9,949

9,531

9,516

9,444

Citas ārpusbilances saistības pret klientiem
Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti

33,768

27,860

33,768

27,860

Maksājumu karšu neizmantotie limiti

15,708

15,906

15,775

15,976

Neizmantotās kredītlīnijas

17,205

14,492

17,205

14,752

Noslēgtie līgumi par nefinanšu aktīvu iegādi

6,855

2,297

85

877

Akreditīvi

2,074

763

2,074

763

Citas ārpusbilances saistības pret klientiem kopā

75,610

61,318

68,907

60,228

Iespējamās saistības un citas ārpusbilances saistības pret klientiem kopā

85,559

70,849

78,423

69,672

29. pielikums
Aktīvi pārvaldīšanā

Koncerna aktīvi pārvaldīšanā 2015. gada 31. decembrī bija 226,3 (160,6) miljoni
EUR, savukārt bankas aktīvi pārvaldīšanā — 39,7 (48,2) miljoni EUR. Bankas aktīvi
pārvaldīšanā iekļauj kredītus, kas izsniegti, izmantojot klientu uzticētos līdzekļus,
savukārt koncerna aktīvos pārvaldīšanā iekļauti arī ABLV Asset Management, IPAS
klientu aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar klientu pilnvarojumu, un ABLV Bank
Luxembourg, S.A aktīvi pārvaldīšanā.
Detalizētāka informācija par ABLV Asset Management, IPAS klientu aktīvu apjomu
ir norādīta 18. pielikumā.
Kredītrisku un citus riskus, kas saistīti ar šiem aktīviem, uzņemas klients, kurš šos
līdzekļus uzticējis koncernam un/vai bankai.
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30. pielikums
Darījumi ar saistītām personām
Koncerna darījumu apjoms ar saistītajām personām:
31.12.2015.

Akcionāri

Vadība

Saistītās
sabiedrības

Asociētās
sabiedrības

Citas
saistītās
privātpersonas

29

2,318

9,263

9,838

109

3,111

2,255

9,988

7,737

1,884

150

45

1,139

14,063

28

-

5,081

1,096

1,748

820

Neizmantotās kredītlīnijas un maksājumu karšu limiti

-

150

198

937

29

Garantijas

-

125

-

-

Aktīvi
Kredīti
Saistības
Noguldījumi
Parastās obligācijas
Subordinētās obligācijas
Ārpusbilances saistības

01.01.2015.—
31.12.2015.

Ienākumi/izdevumi
Procentu ienākumi

20

65

173

298

2

Procentu izdevumi

(2)

(167)

(71)

(127)

(28)

Komisijas naudas ienākumi

1

16

268

4

3

Neto rezultāts no darījumiem ar pārņemto nekustamo īpašumu

-

-

-

72

-

Saistītās
sabiedrības

Meitas
un asociētās
sabiedrības

Bankas darījumu apjoms ar saistītajām personām:
31.12.2015.

Aktīvi
Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti

Akcionāri

Vadība

Citas
saistītās
privātpersonas

-

-

-

5,000

-

29

2,318

9,263

9,838

109

Saistības
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Parastās obligācijas

-

-

-

14,663

-

3,111

2,245

9,988

26,317

1,884

150

45

1,139

21,596

28

-

5,081

1,096

1,748

820

Neizmantotās kredītlīnijas un maksājumu karšu limiti

-

150

198

1,004

29

Garantijas

-

125

-

8

Subordinētās obligācijas
Ārpusbilances saistības

01.01.2015.—
31.12.2015.

Ienākumi/izdevumi
Procentu ienākumi

20

65

173

521

2

Procentu izdevumi

(2)

(167)

(71)

(207)

(28)

Dividenžu ienākumi

-

-

-

9,201

-

Komisijas naudas ienākumi

1

16

268

853

3

Komisijas naudas izdevumi

-

-

-

(6,651)

-

Citi parastie ienākumi

-

-

-

3,222

-

Atzīti uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto

-

-

-

(2,840)

-
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EUR ’000

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

31.12.2014.

Akcionāri

Vadība

Saistītās
sabiedrības

Citas
saistītās
privātpersonas

14

1,705

217

187

948

2,517

7,978

1,510

-

30

411

18

43

3,219

1,156

1,004

-

149

43

20

-

125

-

01.01.2014.—
31.12.2014.

-

51

16

4

(2)

(106)

(52)

(34)

-

16

16

4

-

-

264

-

EUR ’000
31.12.2014.

Akcionāri

Vadība

Saistītās
sabiedrības

Meitas
sabiedrības

Citas
saistītās
privātpersonas

-

-

-

6,000

-

14

1,705

668

13,026

169

-

-

-

5,091

-

948

2,517

7,978

14,765

1,374

-

30

411

12,775

18

43

3,219

1,156

36

564

-

149

43

330

20

-

125

-

8

01.01.2014.—
31.12.2014.

-

51

16

941

3

(2)

(106)

(52)

(438)

(20)

-

-

-

5,966

-

-

16

16

630

4

-

-

-

(6,590)

-

-

-

-

3,547

-

-

-

-

(7,769)

-
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Informācija par vārda akcijām bez balsstiesībām
(personāla akcijām) ir norādīta 26. pielikumā.
Savukārt informācija, kas atspoguļo izmaiņas
ieguldījumos meitas un asociētās sabiedrībās,
ir norādīta 18. pielikumā.

187

finanšu pārskati

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 pārvaldīšana un investīcijas nekustamajā īpašumā.
Koncerns darbības segmentus nodala, pamatojoties uz organizatorisko struktūru.
Banka visu savu darbību uzskata par vienu segmentu un atsevišķi neko neizdala,
savukārt koncerna ietvaros banka un visas tās meitas sabiedrības ir attiecinātas
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 koncerna sastāvā iekļautie atvērtie ieguldījumu
fondi (sk. 18. pielikumu);
• pārņemtā nekustamā īpašuma pārvaldīšana un investīcijas nekustamajā īpašumā: Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 7
& 8, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 2, 12 & 14 SIA, Pillar 18,
SIA, Pillar 19, SIA, Pillar 20, SIA, Pillar 21, SIA, Pillar Investment Group, SIA,
New Hanza City, SIA, NHC Utilities, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar RE
Services, SIA, Pillar Contractor, SIA, Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA.
Darbības segmentu analīze ir sagatavota, pamatojoties uz iekšējām atskaitēm.
Atsevišķi izdalīti tās ieguldījumu pārvaldīšanas segmenta daļas darbības rezultāti,
pār kuru koncerns pārskata periodā zaudēja kontroli (sk. 18. pielikumu).
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Koncerna darbības segmentu analīze:
EUR ’000
01.01.2015.—31.12.2015.

Bankas
pakalpojumi

Ieguldījumu
pārvaldīšanas
pakalpojumi

Ieguldījumu
pārvaldīšanas
pakalpojumi,
kas izslēgti
kontroles
zaudēšanas
rezultātā

Neto procentu ienākumi

64,217

849

(46)

5

83

t. sk. ārējie darījumi

63,840

955

-

-

-

t. sk. iekšējie darījumi
Neto komisijas naudas ienākumi
t. sk. ārējie darījumi
t. sk. iekšējie darījumi
Neto peļņa no darījumiem ar finanšu
instrumentiem un ārvalstu valūtu
t. sk. ārējie darījumi
t. sk. iekšējie darījumi
Neto pārējie ienākumi/izdevumi
Personāla un citi
administratīvie izdevumi
Nolietojums
Uzkrājumi vērtības samazinājumam
un citi izdevumi uzkrājumiem

Konsultāciju
pakalpojumi

Pārņemtā
nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana
un investīcijas
nekustamajā
īpašumā

Izslēgts
vai koriģēts
konsolidācijā

Koncerns,
kopā

(149)

64,959

3,710

55,133

377

(106)

(46)

5

83

41,228

10,230

(7)

(20)

(8)

47,213

7,929

-

(9)

-

(5,985)

2,301

(7)

(11)

(8)

30,841

(175)

(1)

202

(15)

(9,094)

21,758

21,776

(166)

-

(38)

-

-

-

9,065

(9)

(1)

240

(15)

-

-

2,155

(262)

1,777

6,437

(1,398)

(7,922)

787

(52,457)

(3,659)

(437)

(5,932)

(3,908)

4,342

(62,051)

(3,606)

(52)

(860)

(101)

(400)

-

(5,019)

(12,782)

(296)

-

-

-

5,757

(7,321)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(5,547)

(841)

(19)

(50)

85

-

(6,372)

Kopā segmenta peļņa/(zaudējumi)

64,049

5,794

407

541

(5,561)

(3,356)

61,874

Kopā segmenta aktīvi

5,047,508

22,253

-

2,961

152,743

(233,877)

4,991,588

Kopā segmenta saistības

4,754,624

10,240

-

1,562

5,742

(57,909)

4,714,259

EUR ’000
01.01.2014.—31.12.2014.

Bankas
pakalpojumi

Ieguldījumu
pārvaldīšanas
pakalpojumi

Ieguldījumu
pārvaldīšanas
pakalpojumi,
kas 2015. gadā
izslēgti kontroles
zaudēšanas
rezultātā

Neto procentu ienākumi

51,891

1,881

(663)

-

31

t. sk. ārējie darījumi

51,872

1,607

-

-

-

(21)

(7)

10

-

t. sk. iekšējie darījumi
Neto komisijas naudas ienākumi
t. sk. ārējie darījumi
t. sk. iekšējie darījumi
Neto peļņa no darījumiem ar finanšu
instrumentiem un ārvalstu valūtu
t. sk. ārējie darījumi
t. sk. iekšējie darījumi
Neto pārējie ienākumi/(izdevumi)
Personālā un citi
administratīvie izdevumi
Nolietojums
Uzkrājumi vērtības samazinājumam
un citi izdevumi uzkrājumiem

Konsultāciju
pakalpojumi

Pārņemtā
nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana
un investīcijas
nekustamajā
īpašumā

Izslēgts
vai koriģēts
konsolidācijā

Koncerns,
kopā

339

53,479

4,130

53,019

462

19,187

19

274

(663)

41,828

7,111

(22)

31

47,830

5,199

(6,002)

1,912

(22)

(11)

(7)

25,517

(189)

(39)

(30)

(23)

19,538

(336)

-

24

-

5,979

147

(39)

(6)

(23)

2,766

6,847

3,370

6,769

167

(9,828)

10,091

(47,079)

(3,803)

(1,134)

(6,120)

(4,803)

5,041

(57,898)

(3,217)

(44)

(1,696)

(103)

(250)

-

(5,310)

(12,442)

-

-

-

-

7,769

(4,673)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(3,993)

(469)

(8)

(91)

106

367

(4,088)

Kopā segmenta peļņa/(zaudējumi)

55,271

11,334

(192)

404

(4,779)

8,280

63,807

Kopā segmenta aktīvi

4,293,942

44,014

50,869

2,702

153,154

(274,595)

4,270,086

Kopā segmenta saistības

4,050,725

8,838

22,646

1,440

34,917

(90,522)

4,028,044
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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 novērtēšanas 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 instrumentiem kā pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi, patiesajā vērtībā vērtētie
finanšu aktīvi un līdz termiņa beigām
turētie finanšu aktīvi galvenokārt tiek
novērtēta, 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 pieeja tiek piemērota atsevišķiem parāda
vērtspapīriem un atvērtiem ieguldījumu
fondiem. Koncerns un banka piemēro
dažādas vērtēšanas metodes tiem
finanšu aktīviem, kuri netiek kotēti
tirgū un kuriem nav pieejamas līdzīgu
finanšu aktīvu cenu kotācijas tirgū.
Nosakot patieso vērtību, šiem aktīviem
tiek izmantoti vērtības noteikšanas
modeļi, kas balstīti uz pieņēmumiem
un aplēsēm par investīciju objekta
iespējamiem nākotnes finanšu rādītājiem, nozarei, kurā savu darbību attīsta
investīciju objekts, piemītošiem riskiem, kā arī ģeogrāfiskajam reģionam,
kur darbojas investīciju objekts. Patiesā
vērtība atvasinātajiem instrumentiem
ir noteikta, pamatojoties uz diskontētās 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 ieskatiem ieguldījumu īpašuma ticamākā
tirgus vērtība ir noteikta, pamatojoties
gan uz ārējo nekustamā īpašuma
novērtēšanas ekspertu, gan uz bankas
nekustamā īpašuma novērtēšanas
ekspertu sniegtajiem novērtējumiem.
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Lai novērtētu ieguldījumu īpašumu
vērtību, eksperti lieto salīdzināmo darījumu metodi, kā arī diskontētās naudas
plūsmas. Pielietojot diskontētās naudas
plūsmas metodi, patiesā vērtība ir
aplēsta, pamatojoties uz pieņēmumiem
par paredzamajām naudas plūsmām no
ienākumiem un izdevumiem saistībā
ar minēto īpašumu turēšanu tā dzīves laikā, ieskaitot īpašuma vērtību
tā pārdošanas brīdī. Minētās naudas
plūsmas ir diskontētas ar tādu diskonta
likmi, kas atbilst tirgus atdevei līdzīgiem
objektiem, lai noteiktu to pašreizējo vērtību. Nekustamo īpašumu pārdošanas
vērtība var atšķirties no noteiktās tirgus
vērtības, ja šādu nekustamo īpašumu
tirgus nav pietiekami attīstīts Latvijā.
Pārējiem aktīviem un saistībām, par
kuriem ir jāuzrāda patiesā vērtība un kuriem ir īss dzēšanas termiņš (īsāks par
trim mēnešiem), izņemot izsniegtajiem
kredītiem, koncerns un banka pieņem,
ka patiesā vērtība ir tuva uzskaites
vērtībai. Šis pieņēmums attiecas arī uz
pieprasījuma noguldījumiem un krājkontiem. Kredītu patiesā vērtība tiek aprēķināta, diskontējot paredzamās naudas
plūsmas ar diskonta likmi, ko nosaka,
ņemot vērā naudas tirgus likmes gada
beigās un kredītu likmju maržas.
Termiņnoguldījumu patiesā vērtība tiek
aprēķināta, diskontējot paredzamās
naudas plūsmas, izmantojot vidējās
tirgus procentu likmes gada beigās.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerna aktīvu un saistību uzskaites vērtība un patiesā vērtība:

EUR ’000
31.12.2015.

31.12.2014.

Uzskaites
vērtībā

Patiesajā
vērtībā

Uzskaites
vērtībā

Patiesajā
vērtībā

121

121

4,079

4,079

26,121

26,121

21,165

21,165

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,833,073

1,833,073

1,271,227

1,271,227

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā

1,859,315

1,859,315

1,296,471

1,296,471

259,872

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

Aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Kase un prasības pret centrālajām bankām

449,136

449,136

259,872

Prasības pret kredītiestādēm

669,980

669,980

816,936

816,936

Kredīti

874,003

873,744

790,113

789,850

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

1,015,047

1,029,737

958,423

959,298

Ieguldījumu īpašumi

22,976

22,976

30,057

30,057

Pārējie finanšu aktīvi

1,465

1,465

2,374

2,374

3,032,607

3,047,038

2,857,775

2,858,387

Kopā aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Saistības patiesajā vērtībā
Atvasinātie līgumi

365

365

5,630

5,630

Trešām personām piederošās koncerna konsolidēto fondu daļas

4,088

4,088

10,910

10,910

Kopā saistības patiesajā vērtībā

4,453

4,453

16,540

16,540

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

4,696,695

4,692,565

3,996,932

3,993,702

Kopā saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

4,696,695

4,692,565

3,996,932

3,993,702

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā
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Bankas aktīvu un saistību uzskaites vērtība un patiesā vērtība:

EUR ’000
31.12.2015.

31.12.2014.

Uzskaites
vērtībā

Patiesajā
vērtībā

Uzskaites
vērtībā

Patiesajā
vērtībā

121

121

4,079

4,079

22,286

22,286

14,884

14,884

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,780,554

1,780,554

1,209,073

1,209,073

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā

1,802,961

1,802,961

1,228,036

1,228,036

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

Aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Kase un prasības pret centrālajām bankām

448,187

448,187

258,908

258,908

Prasības pret kredītiestādēm

671,772

671,772

795,282

795,282

Kredīti

873,499

873,240

790,247

789,984

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

965,253

980,771

930,579

929,894

Ieguldījumu īpašumi

25,069

25,069

25,033

25,033

Pārējie finanšu aktīvi

606

606

3,487

3,487

2,984,386

2,999,645

2,803,536

2,802,588

Atvasinātie līgumi

365

365

5,630

5,630

Kopā saistības patiesajā vērtībā

365

365

5,630

5,630

Kopā aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Saistības patiesajā vērtībā

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā
Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

4,634,963

4,630,767

3,927,538

3,926,160

Kopā saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

4,634,963

4,630,767

3,927,538

3,926,160

Aktīvu un saistību
patiesās vērtības
noteikšanas avotu hierarhija
Koncerns un banka, nosakot aktīvu
un saistību patieso vērtību, izmanto
vairākus patiesās vērtības noteikšanas
avotus, kas tiek iedalīti trīs līmeņos
atbilstoši šādai hierarhijai:
pirmais līmenis: publiskotās cenu kotācijas aktīvā tirgū;
otrais līmenis: patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti dati, kas
būtiski ietekmē patieso vērtību un tiek
novēroti tirgū;
trešais līmenis: citas patiesās vērtības
noteikšanas metodes, kurās tiek izmantoti dati, kas ietekmē patieso vērtību,
bet netiek novēroti tirgū.
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Pirmā līmeņa instrumentos var ietilpt
likvīdi vērtspapīri un biržās tirgotie standartizētie atvasinātie finanšu instrumenti. Otrā līmeņa instrumentos var ietilpt
vērtspapīri, kam neeksistē aktīvs tirgus,
ārpusbiržas (OTC) atvasinātie finanšu
instrumenti un valūtu mijmaiņas darījumi, kā arī atsevišķi atvērtie ieguldījumu
fondi. Trešā līmeņa instrumentos var
ietilpt riska kapitāla fondu apliecības,
ieguldījumu īpašumi, termiņnoguldījumi
un kredīti. Informāciju par novērtēšanas metodēm un pieņēmumiem skatīt
iepriekš.
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Koncerna aktīvi un saistības atbilstoši
patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijai:
EUR ’000
31.12.2015.
Aktīvi patiesajā vērtībā

31.12.2014.

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

4

117

-

121

5

4,074

-

4,079

19,504

6,617

-

26,121

17,318

3,847

-

21,165

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,760,689

59,687

12,697

1,833,073

1,267,246

2,859

1,122

1,271,227

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā

1,780,197

66,421

12,697

1,859,315

1,284,569

10,780

1,122

1,296,471

-

-

874,003

874,003

-

-

790,113

790,113

996,477

18,240

330

1,015,047

873,611

84,002

810

958,423

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

Aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Kredīti
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Ieguldījumu īpašumi
Kopā aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā

-

-

22,976

22,976

-

-

30,057

30,057

996,477

18,240

897,309

1,912,026

873,611

84,002

820,980

1,778,593

Saistības patiesajā vērtībā
Atvasinātie līgumi

-

365

-

365

-

5,630

-

5,630

Trešām personām piederošās
koncerna konsolidēto fondu daļas

-

4,088

-

4,088

-

10,910

-

10,910

Kopā saistības patiesajā vērtībā

-

4,453

-

4,453

-

16,540

-

16,540

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

-

741,687

68,734

810,421

-

472,332

91,459

563,791

Kopā saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

-

741,687

68,734

810,421

-

472,332

91,459

563,791

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Bankas aktīvi un saistības atbilstoši
patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijai:

EUR ’000
31.12.2015.

Aktīvi patiesajā vērtībā

31.12.2014.

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

4

117

-

121

5

4,074

-

4,079

3,545

18,741

-

22,286

2,939

11,945

-

14,884

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,718,362

49,495

12,697

1,780,554

1,205,092

2,859

1,122

1,209,073

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā

1,721,911

68,353

12,697

1,802,961

1,208,036

18,878

1,122

1,228,036

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

Aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Kredīti

-

-

873,499

873,499

-

-

790,247

790,247

946,683

18,240

330

965,253

845,767

84,002

810

930,579

-

-

25,069

25,069

-

-

25,033

25,033

946,683

18,240

898,898

1,863,821

845,767

84,002

816,090

1,745,859

Atvasinātie līgumi

-

365

-

365

-

5,630

-

5,630

Kopā saistības patiesajā vērtībā

-

365

-

365

-

5,630

-

5,630

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

-

749,221

68,683

817,904

-

485,315

72,525

557,840

Kopā saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

-

749,221

68,683

817,904

-

485,315

72,525

557,840

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Ieguldījumu īpašumi
Kopā aktīvi, kas netiek novērtēti patiesajā vērtībā
Saistības patiesajā vērtībā

Saistības, kas netiek novērtētas patiesajā vērtībā

Šajā patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijas analīzē nav iekļauta nauda
kasē, prasības pret centrālajām bankām, prasības pret kredītiestādēm un pārējie
finanšu aktīvi, jo šiem aktīviem saistībā ar īso atlikušo termiņu nav novērojamas atšķirības starp uzskaites vērtību un patieso vērtību. Šajā patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijas analīzē starp saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībā,
nav iekļautas saistības uz pieprasījumu koncernā 3,89 (3,43) miljardu EUR apmērā
un bankā 3,82 (3,40) miljardu EUR apmērā, jo koncerns un banka uzskata, ka šīm
saistībām nav uzskaites un patiesās vērtības atšķirību.
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Trešajā patiesās vērtības noteikšanas avotu līmenī
klasificēto koncerna/bankas finanšu instrumentu izmaiņu analīze:

EUR ’000

31.12.2015.

Pārdošana

Atzīts
vērtības
samazinājums

Pārklasifikācija

Valūtas
kursa
ietekme

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

12,697

(16)

(1,053)

12,274

284

86

1,122

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā

12,697

(16)

(1,053)

12,274

284

86

1,122

Aktīvi patiesajā vērtībā

Pārvērtēšanas
rezerves
izmaiņas

31.12.2014.

Pārskata periodā koncerns tika atzinis Visa Europe Limited akciju pārvērtēšanas rezultātu 12,3 miljonu EUR apmērā, balstoties uz akcijas atpirkšanas
piedāvājumu. Saskaņā ar saņemto piedāvājumu no Visa Europe Limited bankai
būtu jāsaņem naudas pārskaitījums 12,3 miljonu EUR apmērā 2016. gada 3. ceturksnī un VISA Inc. akcijas 4,2 miljonu EUR nominālvērtībā, kā arī iespējamo
nākotnes peļņas daļu, izpildoties noteiktiem priekšnosacījumiem. Koncerns
un banka šajos finanšu pārskatos atzina tikai to darījuma daļu, kas saņemama
ar pārskaitījumu.
EUR ’000

31.12.2014.

Dzēšana

Atzīts
vērtības
samazinājums

Iegāde

Valūtas
kursa
ietekme

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,122

(194)

(518)

203

83

1,548

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā

1,122

(194)

(518)

203

83

1,548

Aktīvi patiesajā vērtībā

Pielikumi no 140. līdz
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pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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33. pielikums
Kapitāla vadība
un kapitāla pietiekamība

Koncerna un bankas kapitāla pārvaldīšanas mērķis ir ārējo prasību ievērošana
un kapitāla pietiekamības normatīvu uzturēšana, kas nepieciešams koncerna
un bankas darbības nodrošināšanai un
akciju kapitāla vērtības palielināšanai.
2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem
periodiem, koncerna un bankas kapitāla
pārvaldīšanas mērķi nav mainījušies.
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 575/2013 (turpmāk
tekstā — Regula) par prudenciālajām
prasībām attiecībā uz kredītiestādēm
un ieguldījumu brokeru sabiedrībām
prasībām koncerns un banka kredītriska
un tirgus risku kapitāla prasību noteikšanai piemēro standartizēto pieeju,
operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai piemēro pamatrādītāja pieeju
un RTN atvasinātajiem instrumentiem
kredīta vērtības korekcijas (CVA) riska
pašu kapitāla prasības aprēķinam piemēro standartizēto metodi.

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 aprakstītas informācijas atklāšanas paziņojumā bankas tīmekļa
vietnē www.ablv.com.
Regula nosaka pirmā līmeņa pamata
kapitāla rādītāju (CET1) 4,5% apmērā,
pirmā līmeņa kapitāla rādītāju (Tier 1)
6,0% apmērā, un kopējā kapitāla
rādītājam ir jābūt vismaz 8%. Papildus
ir noteikta 2,5% kapitāla saglabāšanas
rezerve, kas ierobežo dividenžu izmaksu un atsevišķu pirmā līmeņa kapitāla
instrumentu izpirkšanu. Koncerns un
banka ir ievērojuši Regulas prasības.

Kapitāla pietiekamība atspoguļo koncerna un bankas spēju segt iespējamos
zaudējumus no kredītrisku, operacionālo un tirgus risku realizācijas. Rezerves kapitāls — koncerna un bankas
īpašuma vērtība, kas noteiktajā kārtībā
tiek uzkrāta iepriekš neparedzētu
zaudējumu segšanai vai citu vajadzību
finansēšanai. Nav nekādu juridisku ierobežojumu šī rezerves kapitāla izmantošanai. Lēmumu par rezerves kapitāla
izmantošanu var pieņemt akcionāru
pilnsapulce.
Papildus minimālā kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķinam banka
dokumentē un veic iekšējā kapitāla
pietiekamības novērtēšanu. Iekšējā
kapitāla pietiekamības novērtēšanas
process (ICAAP), ko veic banka, ietver
gan kapitāla pietiekamības kvantitatīvo
novērtējumu, gan kvalitatīvos aspektus,
t. sk. darbības ilgtermiņa plānošanu un
attīstības stratēģijas noteikšanu, būtisko risku identificēšanu, pieļaujamo risku
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Pašu kapitāla un kapitāla prasību aprēķins:

EUR ’000
Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

apmaksātais pamatkapitāls

35,300

32,650

35,300

32,650

akciju emisijas uzcenojums

96,918

66,270

96,918

66,270

rezerves kapitāls un citas rezerves

2,134

2,134

2,134

2,134

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

72,188

68,257

68,565

68,600

Pirmā līmeņa kapitāls

pārskata perioda peļņa
nemateriālie aktīvi
pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve
nekontrolējošā daļa
Pirmā līmeņa kapitāls (Tier1)
Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)
Pirmā līmeņa papildu kapitāls

-

32,936

-

32,936

(6,333)

(6,072)

(6,036)

(5,700)

3,784

(1,504)

3,799

(1,427)

558

8,661

-

-

204,549

203,332

200,680

195,463

204,549

203,332

200,680

195,463

-

-

-

-

Otrā līmeņa kapitāls
subordinētais kapitāls

120,323

114,458

120,323

114,458

Otrā līmeņa kapitāls (Tier2)

120,323

114,458

120,323

114,458

Pašu kapitāls kopā

324,872

317,790

321,003

309,921

125,680

112,892

125,612

112,048

7,240

5,479

7,240

5,174

496

1,023

496

718

6,744

4,456

6,744

4,456

11

340

11

340

3

92

3

92

20,907

17,609

15,867

14,234
131,888

Kapitāla prasība
Kredītriska kapitāla prasība
Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma
t. sk. ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība
t. sk. pozīcijas riska kapitāla prasība
Darījuma partnera riska kapitāla prasība
Kredīta vērtības korekcijas riska kapitāla prasības
Operacionālā riska kapitāla prasība

153,841

136,412

148,733

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%)

Kapitāla prasība kopā

10.64

11.92

10.79

11.86

Kopējais kapitāla rādītājs (%)

16.89

18.64

17.27

18.80

Koncerns
31.12.2015.

Koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2015.

Banka
31.12.2014.

Komercsabiedrības

62,455

49,343

61,462

48,087

Mazo riska darījumu portfelis

15,301

15,572

15,301

15,572

Iestādes

14,832

22,843

14,076

21,483

Citi posteņi

12,883

14,658

7,100

9,031

4,566

3,537

4,275

3,367

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

Centrālās valdības vai centrālās bankas
Kavētie riska darījumi

EUR ’000

1,586

1,990

1,586

1,990

Pārējās riska darījumu kategorijas

14,057

4,949

21,812

12,518

Kopā kredītriska kapitāla prasība

125,680

112,892

125,612

112,048
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34. pielikums
Riska vadība

Riski ir koncerna un bankas darbības
neatņemama sastāvdaļa, kuru pārvaldīšana ir viena no koncerna un bankas
stratēģiskajām vērtībām, kas balstās
uz pārliecību, ka koncerna un bankas panākumi ir atkarīgi no risku pārvaldīšanas
efektivitātes. Risku pārvaldīšana ļauj
uzturēt koncerna un bankas pakļautību
riskiem līmenī, kas atbilstošs to vēlmei
un spējai uzņemties riskus. Koncerns
un banka, veicot savu komercdarbību,
ir pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem
būtiskākie ir kredītrisks, tirgus risks,
likviditātes risks, operacionālais risks,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas risks un
citi kvantitatīvi nenosakāmi darbības
riski (reputācijas risks, atbilstības risks,
stratēģijas un biznesa risks, komisijas
naudas ienākumu un izdevumu nenoteiktības risks). Riska vadība nozīmē potenciālo risku noteikšanu, 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 uzņēmuma 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 procedūru ievērošanas regulāru pārraudzīšanu
un jebkuru noteikto limitu ievērošanas
kontroli;
• riska novērtēšanas procedūru un
ierobežojumu noteikšanu pirms
iesaistīšanās jaunu operāciju (darījumu)
veikšanā;
• visaptverošā risku novērtējuma veikšanu kapitāla pietiekamības novērtēšanas
procesa ietvaros un kapitāla pietiekamī198

bas pārskata izveidošanu, kas balstās
uz koncerna un bankas riska profilu;
• stresa testu veikšanu ar mērķi:
• identificēt situācijas, kuras var būtiski
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 pārskatīšanu 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, konservatīvu un konstruktīvu riska
pārvaldīšanas un kontroles vidi tiek
organizēti apmācību semināri darbiniekiem. Riska vadības politiku mērķis ir
nodrošināt efektīvu risku pārvaldīšanu,
identificēt un analizēt koncerna un bankas darbībai raksturīgus riskus, noteikt
atbilstošus limitus, ieviest uzticamas
kontroles procedūras un ar administratīviem un informācijas sistēmu līdzekļiem
kontrolēt risku un tā līmeņa atbilstību
noteiktajiem ierobežojumiem. Riska
vadības sistēma nepārtraukti tiek pilnveidota, ievērojot koncerna un bankas
darbības un finanšu tirgus attīstību. Šī
procesa regulāru kontroli veic Iekšējā
audita nodaļa.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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35. pielikums
Kredītrisks

Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja koncerna vai bankas darījumu
partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret koncernu
vai banku, kā arī varbūtība, ka ieķīlātie
aktīvi varētu nesegt koncerna vai bankas prasības.
Kredītriska
pārvaldīšanas pamatprincipi
Kredītriska pārvaldīšana tiek veikta,
pamatojoties uz Kredītpolitiku, kas
nosaka kredītriska pārvaldīšanas
organizāciju un pamatprincipus, lai
savlaicīgi konstatētu, analizētu, novērtētu un novērstu iespējamos kredītriskus. 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 noteikšanu un kontroli;
• klientu maksātspējas un piedāvātā
nodrošinājuma novērtēšanu;
• izsniegto kredītu kvalitātes monitoringu 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 ierobežojumus kredītportfeļa apjomam
atbilstoši Regulai, koncerna un/vai
bankas finanšu plānam, kā arī atsevišķām 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 ceturksnī 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 novērtēšanu pašreizējās un plānotās
darbības nodrošināšanai.
Pirms sadarbības uzsākšanas ar potenciālo darījumu partneri koncerns un
banka veic visaptverošu klienta maksātspējas un piedāvātā nodrošinājuma
novērtējumu. Izvērtējot sadarbības
uzsākšanas iespējas ar finanšu iestādēm, koncerns un/vai banka izvērtē
potenciālo sadarbības partneri, ņemot
vērā gan finanšu rādītājus, gan citus
kritērijus, un turpmāk periodiski veic šo
rādītāju analīzi. Savukārt privātpersonu
maksātspējas novērtēšanas vajadzībām
ir izstrādāta reitingu piešķiršanas sistēma, kurā klienti tiek klasificēti reitingu
grupās atbilstoši ienākumu pietiekamībai, kā arī kredītvēstures kvalitātei.
Uzņēmumu maksātspēju koncerns un
banka izvērtē, veicot padziļinātu finanšu
analīzi katram jaunam klientam, un
pēc sadarbības uzsākšanas periodiski
notiek atkārtota aizņēmēja finanšu
stāvokļa novērtēšana. Uzņēmumiem
tiek noteikti arī monitoringa/riska faktori,
kuru neizpildes gadījumā koncerns
un banka ir informēta par iespējamo
kredītriska paaugstināšanos jau pirms
atkārtota finanšu stāvokļa novērtējuma. Nodrošinājuma novērtēšanu veic
koncerna un bankas akceptēts neatkarīgs vērtētājs. Koncerns/banka ir tiesīga
koriģēt (samazināt) neatkarīgā vērtētāja
noteikto vērtību, ja uzskata, ka vērtētājs
nav ņēmis vērā noteiktus riska faktorus.
Šādā gadījumā par kredīta nodrošinājuma vērtību tiek ņemts koncerna/bankas
noteiktais samazinātais vērtējums. Par
kredīta nodrošinājumu koncerns/banka
pieņem nekustamo īpašumu, jaunas un
lietotas automašīnas, komerctransportu, preces muitas vai klienta noliktavā,
vērtspapīrus, tehnoloģiskās iekārtas
un mašīnas, debitoru parādus kā lietu
199

finanšu pārskati

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 nodrošinājuma veida
un riska darījuma apjoma koncerna/
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 koncernā ir izveidota
pastāvīgi funkcionējoša Aktīvu novērtēšanas komiteja, kas regulāri veic aktīvu
un ārpusbilances saistību novērtēšanu,
t. i., to atgūstamās vērtības noteikšanu.
Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem
tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu
vērtības samazinājumam. Veicot aktīvu
un ārpusbilances saistību novērtēšanu,
tiek ņemts vērā gan specifiskais, gan
portfeļa līmeņa risks. Koncerns/banka
regulāri analizē izsniegtā kredītu portfeļa kvalitāti ar mērķi identificēt zaudējuma notikumus. Ja tiek identificēts
zaudējuma notikums, tiek izvērtēts,
vai kredīta vērtība nav samazinājusies.
Kā viens no kvalitātes kritērijiem tiek
izmantots kredīta līgumā paredzēto
kredīta maksājumu kavējums dienās.
Uzņēmumu kredītiem kā kredītu kvalitātes kritēriji tiek izmantoti arī aizņēmēja
saimnieciskās darbības rezultāti un
perspektīvas, tā esošā un prognozētā naudas plūsma saistību segšanai,
noteikto monitoringa/riska faktoru ievērošana, nodrošinājuma vērtība u. c. Par
kavētiem kredītiem tiek uzskatīti kredīti,
kas kavē līgumā paredzētos procentu
un/vai pamatsummas maksājumus.
Kavēto dienu būtiskums dažādām kredītu grupām (hipotekārie kredīti, biznesa
kredīti, patēriņa kredīti u. c.) ir atšķirīgs
(8—90 dienas) un tiek noteikts, izvērtējot un ņemot vērā atbilstošās kredītu
grupas riskus. Šajos pārskatos informācija ir atklāta par kredītu maksājumu
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kavējumiem, sākot ar pirmo kavējuma
dienu. Par kredītiem ar samazinātu
vērtību (impaired) tiek uzskatīti kredīti,
kuriem koncerns/banka ir izveidojuši
uzkrājumus zaudējuma notikuma iestāšanās rezultātā. Par problēmu (nonperforming) kredītiem tiek uzskatīti
kredīti, kas kavē līgumā paredzētos
maksājumus vairāk nekā 90 dienas vai
ir atzīts vērtības samazinājums (impaired), vai tiek plānots uzsākt kredīta
atgūšanas procesu, piemēram, kredīta
nodrošinājuma piespiedu realizāciju,
kā arī kredīti, kuru nodrošinājumi ir
realizēti. Ja problēmu kredīts tiek
restrukturizēts (mainīti līguma nosacījumi), tad kredīts saglabā problēmu
kredītu statusu vismaz 12 mēnešus,
kopš mainīti līguma nosacījumi.
Par kredītu zaudējumu notikumiem
uzskatāmi:
• aizņēmēja būtiskas finansiālās
grūtības;
• līguma nosacījumu neievērošana
(t. sk. līgumā noteikto maksājumu
kavējums);
• aizņēmējam piešķirtie atvieglojumi
tādu ekonomisku vai juridisku iemeslu
dēļ, kas saistīti ar aizņēmēja finansiālām grūtībām, ko citā gadījumā
koncerns/banka nebūtu piešķīrusi;
• samērā liela iespēja, ka aizņēmējs
sāks bankrota procedūru vai cita
veida finansiālu reorganizāciju;
• kreditētā projekta realizācijas priekšnosacījumu neiestāšanās;
• ar aizņēmēju saistītās personas,
kas ietekmē aizņēmēja spēju pildīt
kredītsaistības pret iestādi, saistību
nepildīšana;
• nodrošinājuma vērtības samazināšanās gadījumos, kad kredīta atmaksa
ir tieši atkarīga no nodrošinājuma
vērtības;
• citi notikumi, kas paaugstina
kredītrisku.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerna kredītu kvalitātes analīze:

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā
kredīti,
bruto

280,325

510,619

912

19,523

811,379

30,948

4,445

126

-

35,519

33,667

26,448

697

76

-

27,221

24,454

no 31 līdz 59 dienām

3,107

1,325

26

-

4,458

4,731

no 60 līdz 89 dienām

414

1,159

12

-

1,585

1,866

Nodrošinājuma
patiesā
vērtība
31.12.2015.

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t. sk.
līdz 30 dienām

vairāk kā 90 dienas
Kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums

1,221,800

979

1,264

12

-

2,255

2,616

34,455

14,772

114

1,719

51,060

33,422
1,288,889

Kopā kredīti, bruto

345,728

529,836

1,152

21,242

897,958

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(14,451)

(7,759)

(69)

(1,676)

(23,955)

Kopā kredīti, neto

331,277

522,077

1,083

19,566

874,003

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums

271,494

418,412

784

19,795

710,485

1,039,274

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

-

-

-

-

-

-

51,481

12,654

44

2,022

66,201

50,963
1,131,080

31.12.2014.
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t. sk.

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

362,189

436,526

956

21,817

821,488

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,936)

(5,442)

(34)

(1,963)

(31,375)

Kopā kredīti, neto

338,253

431,084

922

19,854

790,113

Bankas kredītu kvalitātes analīze:

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā
kredīti,
bruto

280,325

510,620

912

19,523

811,380

30,948

4,445

126

-

35,519

33,667

26,448

697

76

-

27,221

24,454

no 31 līdz 59 dienām

3,107

1,325

26

-

4,458

4,731

no 60 līdz 89 dienām

414

1,159

12

-

1,585

1,866

Nodrošinājuma
patiesā
vērtība
31.12.2015.

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t. sk.
līdz 30 dienām

vairāk kā 90 dienas
Kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums

1,213,960

979

1,264

12

-

2,255

2,616

34,455

13,888

114

1,718

50,175

33,422
1,281,049

Kopā kredīti, bruto

345,728

528,953

1,152

21,241

897,074

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(14,451)

(7,380)

(69)

(1,675)

(23,575)

Kopā kredīti, neto

331,277

521,573

1,083

19,566

873,499

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums

271,494

419,733

777

19,795

711,799

1,069,007

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

-

-

-

-

-

-

51,481

11,476

44

2,022

65,023

40,771
1,150,621

31.12.2014.
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t. sk.

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

362,189

436,669

949

21,817

821,624

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(23,936)

(5,446)

(32)

(1,963)

(31,377)

Kopā kredīti, neto

338,253

431,223

917

19,854

790,247
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Koncerns/banka regulāri veic kredītportfeļa, prasību pret kredītiestādēm
un vērtspapīru portfeļa stresa testus ar
mērķi novērtēt kredītrisku un identificēt
iespējamās kritiskās situācijas. Maksimālais kredītriska apjoms aprēķināts,
neņemot vērā saņemto nodrošinājumu
un citus instrumentus, kas samazina
kredītrisku, savukārt minimālā kredītriska apjoms aprēķināts, ņemot vērā
saņemtā nodrošinājuma patieso vērtību
uz pārskata sagatavošanas datumu.
Ja kredīta nodrošinājums ir finanšu
instruments, tad tā patiesā vērtība tiek
noteikta atbilstoši šī finanšu instrumenta tirgus vērtībai, ja kredīta nodrošinājums ir noguldījums bankā, tad nodrošinājuma patiesā vērtība ir šī noguldījuma
nominālvērtība, savukārt, ja kredīta
nodrošinājums ir nekustamais īpašums,
tad tā patiesā vērtība tiek noteikta atbilstoši neatkarīgu ekspertu atzinumam,
kas tiek koriģēta (samazināta), pamatojoties uz koncerna/bankas pieredzi,
cita nodrošinājuma patiesā vērtība tiek
noteikta pēc to iepirkuma vērtības vai
uzskaites vērtības, ņemot vērā neatkarīgu ekspertu un koncerna novērtējumu.
Kredītu bruto apjoms, kuriem tika mainīts pamatsummas vai procentu atmak-
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sas termiņš, 2015. gada 31. decembrī
ir 82,6 (74,2) miljoni EUR. Iepriekšminētās izmaiņas tika veiktas, pamatojoties uz koncerna vai bankas un klienta
savstarpējo vienošanos par izmaiņām
kredītlīgumos, jo citādi kredīta atmaksas termiņš, iespējams, tiktu kavēts.
Kredīts par restrukturizētu tiek uzskatīts
no brīža, kad ir noslēgta iepriekšminētā
savstarpējā vienošanās, līdz brīdim,
ja vismaz divus gadus nav bijis līgumā
noteikto maksājumu kavējuma vairāk
kā 30 dienas, vai iestājies kāds no
zaudējumu notikumiem. Finanšu aktīvu
kvalitāti koncerns un banka pārvalda,
piemērojot iekšējos reitingus. Klientu
kredītiem tiek piemēroti iekšējie reitingi,
kur aktīvi ar augstu reitingu ir standarta
aktīvi ar drošu kredītspēju, savukārt
ar pazeminātu reitingu ir aktīvi, kuru
kredītspēja ir apšaubāma un kuriem
nepieciešama pastiprināta koncerna un
bankas kontrole. 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.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

finanšu pārskati

Koncerna 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

Kase un prasības pret centrālajām bankām

449,136

-

-

-

-

449,136

Prasības pret kredītiestādēm

580,075

89,905

-

-

-

669,980

121

-

-

-

-

121

19,601

6,520

-

-

-

26,121

Ir portfeļa
uzkrājumi, un nav
atzīts vērtības
samazinājums

Finanšu aktīvi

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

Bruto
finanšu
aktīvi
31.12.2015.

1,794,532

38,541

99

-

-

1,833,172

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

823,776

189,391

4,445

-

-

1,017,612

Kredīti

742,358

69,022

15,765

36,093

34,720

897,958

Hipotekārie

279,288

1,037

537

34,066

30,800

345,728

Biznesa

442,635

67,985

15,130

194

3,892

529,836

19,523

-

-

1,719

-

21,242

912

-

98

114

28

1,152

-

1,465

-

-

-

1,465

4,409,599

394,844

20,309

36,093

34,720

4,895,565

Kase un prasības pret centrālajām bankām

259,872

-

-

-

-

259,872

Prasības pret kredītiestādēm

744,365

72,571

-

-

-

816,936

4,079

-

-

-

-

4,079

16,547

4,618

-

-

-

21,165

Pārējie
Patēriņa
Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi, bruto

31.12.2014.

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

19,795

-

-

2,022

-

21,817

784

-

102

41

29

956

-

2,374

-

-

-

2,374

3,863,943

177,100

18,927

82,528

15,189

4,157,687

Pārējie
Patēriņa
Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi, bruto
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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

Kase un prasības pret centrālajām bankām

448,187

-

-

-

-

448,187

Prasības pret kredītiestādēm

585,203

86,569

-

-

-

671,772

121

-

-

-

-

121

Ir portfeļa
uzkrājumi, un nav
atzīts vērtības
samazinājums

Finanšu aktīvi

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

Bruto
finanšu
aktīvi
31.12.2015.

20,708

1,578

-

-

-

22,286

1,742,013

38,541

99

-

-

1,780,653

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

775,869

187,504

4,445

-

-

967,818

Kredīti

742,357

69,022

14,882

36,093

34,720

897,074

Hipotekārie

279,288

1,037

537

34,066

30,800

345,728

Biznesa

442,635

67,985

14,247

194

3,892

528,953

19,522

-

-

1,719

-

21,241

912

-

98

114

28

1,152

-

606

-

-

-

606

4,314,458

383,820

19,426

36,093

34,720

4,788,517

Kase un prasības pret centrālajām bankām

258,908

-

-

-

-

258,908

Prasības pret kredītiestādēm

722,919

72,363

-

-

-

795,282

4,079

-

-

-

-

4,079

14,884

-

-

-

-

14,884

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Pārējie
Patēriņa
Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi, bruto

31.12.2014.

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

19,795

-

-

2,022

-

21,817

777

-

102

41

29

949

-

3,487

-

-

-

3,487

3,748,123

176,449

17,750

82,528

15,189

4,040,039

Pārējie
Patēriņa
Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi, bruto
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Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

Kredītriska koncentrācija
Koncentrācijas riska mazināšanai koncerns un banka piemēro diversifikāciju
un limitu sistēmu. Koncerns un banka
nosaka ierobežojumus viena aizņēmēja
(savstarpēji saistītu aizņēmēju grupas),
ģeogrāfiskā reģiona, nozares segmenta
riska apmēram, riska darījumiem, kas
nodrošināti ar viena veida nodrošinājumu, un citus ierobežojumus. Kredītriska
un koncentrācijas riska ierobežošanai
ir noteikti kredītportfeļa mērķa līmeņi
un limiti, kas tiek noteikti, ņemot vērā
ar kreditēšanas produktu, nodrošinājuma atrašanās vietu un nodrošinājuma
likviditāti saistītos riskus. Kredītportfeļa
koncentrāciju vienā tautsaimniecības
nozarē ierobežojošie limiti tiek noteikti,
ņemot vērā atbilstošajā nozarē izsniegto kredītu kvalitātes rādītājus, kā arī
nozares attīstības tendences Latvijā un
ārvalstīs. Kredītportfeļa ierobežojumus
pa valstīm nosaka, ņemot vērā ķīlas reģistrācijas un piedziņas iespējas, kā arī
valsts politisko un ekonomisko stāvokli.
Kredītportfeļa koncentrāciju ierobežojošie limiti viena veida nodrošinājumam
tiek noteikti, ņemot vērā nodrošinājuma likviditāti. Gadījumā, ja kādu no
izsniegtajām kredītu grupām ietekmē
ekonomiski faktori, kas pasliktina visu
attiecīgās grupas kredītu stāvokli, tiek
pieņemts lēmums par ierobežojumiem
noteiktās nozares kreditēšanā, kā arī
apzināti iespējamie zaudējumi esošajam
kredītu portfelim. Riskam pakļautie darījumi ar jebkuru aizņēmēju, tajā skaitā ar
banku vai ar brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālākiem ierobežojumiem, nosakot
limitus. Koncerns un banka kredītriska
koncentrāciju analizē, vērtējot arī lielo
riska darījumu attiecību pret atbilstošo
kapitālu. Atbilstoši Regulai koncerns un
banka riska darījumu klasificē kā lielo
riska darījumu, ja tas pārsniedz 10% no
atbilstošā 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 portfeļiem piemītošo kredītrisku
atspoguļo šajos portfeļos esošajiem
vērtspapīriem un to emitentiem piešķirtais kredītreitings. Koncerna un bankas

vērtspapīru portfeļi ir labi diversificēti,
un vērtspapīru portfeļu diversifikācija
notiek pēc emisijām, kredītreitingu
grupām, emitentu tipiem un dzēšanas termiņiem. Papildus kredītriska
koncentrācijas efektīvai pārvaldīšanai
koncernā un bankā ir noteikti kredītiestāžu un finanšu kompāniju limiti, kuru
mērķis ir ierobežot atlikumus vienā
kredītiestādē un saistīto kredītiestāžu
grupā, kā arī minēto limitu kontroles
noteikumi, kuros ir noteikta neatkarīga
limitu ievērošanas kontroles kārtība.
Efektīvākas kredītriska pārvaldīšanas
nolūkos, kas saistīts ar esošo un potenciālo sadarbības kredītiestāžu izvērtējumu, koncernā ir izstrādāts iekšējais
kredītiestāžu novērtēšanas modelis.
Ar modeļa palīdzību koncerns nosaka
maksimāli rekomendējamo sadarbības
limitu apmērus kredītiestādēm, kuri
tiek izmantoti lēmumu pieņemšanā par
sadarbības limitu piešķiršanu. Atbilstoši
iekšējo noteikumu kārtībai tiek nodrošināta noteikto limitu izpildes kontrole.
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Koncerna finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2015. gada 31. decembrī:

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

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās
OECD
reģiona
valstīs

448,187

949

-

-

-

-

449,136

4,568

247,719

34,125

267,271

-

116,297

669,980

-

-

99

19

-

3

121

5,793

3,262

1,901

6,386

-

8,779

26,121
1,833,073

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

53,330

409,938

200,664

1,056,246

64,864

48,031

Kredīti

639,138

23,008

19,299

33,794

-

158,764

874,003

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

203,714

191,200

77,837

288,454

29,428

224,414

1,015,047

Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi

1,363

102

-

-

-

-

1,465

1,356,093

876,178

333,925

1,652,170

94,292

556,288

4,868,946

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

1

187

114

59

-

4

365

458,178

321,858

1,000,321

1,211,759

-

1,678,703

4,670,819

4,017

23,653

799

611

-

884

29,964

Kopā finanšu saistības

462,196

345,698

1,001,234

1,212,429

-

1,679,591

4,701,148

Ārpusbilances posteņi

45,398

11,792

6,864

8,589

-

12,916

85,559
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Koncerna finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2014. gada 31. decembrī:

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

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās
OECD
reģiona
valstīs

258,912

960

-

-

-

-

259,872

8,949

492,078

67,811

192,096

-

56,002

816,936

-

82

3,911

-

-

86

4,079

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

4,069

7,199

1,727

5,483

-

2,687

21,165

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

Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi

1,318

1,056

-

-

-

-

2,374

1,029,988

980,238

420,118

1,109,281

115,091

469,473

4,124,189

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

-

5,564

8

-

-

58

5,630

153,721

330,893

954,163

73,657

-

2,479,078

3,991,512

8,658

3,039

102

2,016

-

2,515

16,330

Kopā finanšu saistības

162,379

339,496

954,273

75,673

-

2,481,651

4,013,472

Ārpusbilances posteņi

37,822

3,383

3,341
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-

26,097

70,849
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Bankas finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2015. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās
OECD
reģiona
valstīs

448,187

-

-

-

-

-

448,187

4,566

249,583

34,125

267,271

-

116,227

671,772

-

-

99

19

-

3

121

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

18,950

191

-

1,567

-

1,578

22,286

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

53,330

389,891

197,273

1,028,084

64,864

47,112

1,780,554

Kredīti

638,634

23,008

19,299

33,794

-

158,764

873,499

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

199,770

179,369

68,207

270,517

28,512

218,878

965,253

504

102

-

-

-

-

606

1,363,941

842,144

319,003

1,601,252

93,376

542,562

4,762,278

Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi
Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās finanšu saistības

1

187

114

59

-

4

365

484,239

333,939

985,551

1,175,846

-

1,630,655

4,610,230

1,165

23,568

-

-

-

-

24,733

Kopā finanšu saistības

485,405

357,694

985,665

1,175,905

-

1,630,659

4,635,328

Ārpusbilances posteņi

38,262

11,792

6,864

8,589

-

12,916

78,423
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Bankas finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2014. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās
OECD
reģiona
valstīs

258,908

-

-

-

-

-

258,908

8,569

470,845

67,810

192,095

-

55,963

795,282

-

82

3,911

-

-

86

4,079

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

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

2,726

1,056

-

-

-

-

3,782

1,044,803

896,884

405,323

1,081,063

114,271

464,490

4,006,834

Pārējie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi
Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās finanšu saistības

-

5,564

8

-

-

58

5,630

181,507

335,594

925,236

72,815

-

2,408,604

3,923,756

886

2,896

-

-

-

-

3,782

Kopā finanšu saistības

182,393

344,054

925,244

72,815

-

2,408,662

3,933,168

Ārpusbilances posteņi

36,631

3,398

3,340
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-

26,097

69,672
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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 savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar
to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā
ar minimāliem zaudējumiem vai arī
aizņemties naudu par saprātīgu cenu.
Par likviditātes riska pārvaldīšanu ir
atbildīgs Risku direktors (CRO). Riska
vadības pārvalde veic likviditātes riska
novērtēšanu un kontroli. Par likviditātes
pārvaldīšanu ir atbildīgs Finanšu direktors (CFO), un Finanšu tirgus pārvalde
nodrošina nepieciešamo likviditātes
līmeni un noteikto limitu ievērošanu
atbilstoši pieņemtajām politikām un
instrukcijām. Pamatprincipi un procedūras, lai savlaicīgi noteiktu, analizētu un
kontrolētu likviditātes risku, ir noteikti
likviditātes pārvaldīšanas politikā.
Ikdienas likviditātes riska pārvaldīšanā
tiek izmantoti šādi rādītāji, kuriem tiek
noteikti limiti un ierobežojumi:
• noguldījumu seguma rādītājs;
• likviditātes neto pozīcijas kopā visās
valūtās un atsevišķu valūtu griezumā;
• tekošās likviditātes rādītājs;
• lielo noguldījumu uz pieprasījumu
attiecība pret likvīdiem aktīviem uz
pieprasījumu;
• viena klienta (savstarpēji saistītu
klientu grupas) termiņnoguldījumu
summa;
• likviditātes seguma rādītājs (LCR);
• neto stabila finansējuma rādītājs
(NSFR).
Lai laicīgi identificētu iespējamo likviditātes pasliktināšanos, ir izstrādāta
agrīnās brīdināšanas rādītāju sistēma:
• termiņnoguldījumu un krājkontu pasūtīto summu ar atlikušo termiņu “līdz
30 dienām” vienas dienas būtisks
samazinājums;
• termiņnoguldījumu vidēji svērtā
ilguma un kopējo atlikumu vienlaicīgā
samazināšanās;
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• pirmstermiņa noguldījumu izņemšanas gadījumu būtisks pieaugums;
• likvīdo aktīvu īpatsvara kopējos bankas aktīvos samazinājums;
• negatīva publiskā informācija plašsaziņas līdzekļos par banku vai ar to
saistītajām personām, kas pasliktina
bankas reputāciju.
Bankas likviditātes rādītājs 2015. gada
31. decembrī bija 82,68% (74,74%).
Koncerna un bankas likviditātes seguma
rādītājs (LCR) 2015. gada 31. decembrī
bija 448% un 437%. Atbilstoši Regulas
prasībām 2015. gada 31. decembrī
koncernam un bankai bija jāuztur LCR
ne mazāku par 60%.
Koncerns pārvalda finansējuma likviditātes risku un kontrolē finansējuma
struktūru, novērtējot:
• finansējuma struktūru ar mērķi noteikt
bankas atkarību no atsevišķiem piesaistīto resursu veidiem;
• finansējuma termiņu diversifikāciju;
• iespējamos finansējuma avotus un
bankas spēju ātri piesaistīt naudas
līdzekļus no finansējuma avotiem.
Koncerns regulāri novērtē un kontrolē
tā likvīdos aktīvus, kā arī nodrošinājuma
pozīcijas (aktīvus, kurus koncerns var
izmantot kā nodrošinājumu aizņēmumiem resursu piesaistei). Koncerns
diversificē tos aktīvus, ņemot vērā
līdzekļu saņemšanas (darījumu noslēgšanas) iespējamos ierobežojumus
(juridiskos, regulējošos, operatīvos
u. tml.), cenu svārstības, diskontus
(starpību starp saņemtajiem līdzekļiem
un to nodrošinājuma patieso vērtību),
papildu prasības nodrošinājumam krīzes
situācijās u. c.
Ārkārtas likviditātes risks
Ārkārtas likviditātes risks attiecas uz likviditātes pārvaldīšanas organizēšanu un
plānošanu stresa situācijās. Koncernā ir
izveidota īpaša krīzes darba grupa, kas
ir atbildīga par likviditātes pārvaldīšanu
krīzes gadījumā. Šīs darba grupas sastāvā ietilpst CEO, CRO, CFO, kā arī Finanšu tirgus pārvaldes un Riska vadības
pārvaldes darbinieki. Koncerns un banka
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ir noteikuši principus likviditātes krīzes
stadiju identificēšanai un veicamās
darbības to pārvarēšanai. Koncerns
ārkārtas situāciju darbības plāna galvenais mērķis ir nodrošināt vadības spēju
krīzes situācijā darboties prasmīgi un
iedarbīgi. Ārkārtas situācijas darbības
plāns attiecas uz īslaicīgiem un arī ilgtermiņa likviditātes traucējumiem, ko izraisījis kāds vispārējā rakstura notikums
tirgū vai arī atsevišķs, ar banku saistīts
notikums. Minētais plāns nodrošina
visu lomu un pienākumu skaidru sadali,
kā arī savlaicīgu vadības informācijas
sagatavošanu. Atbilstoši koncerna un
bankas iekšējai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas likviditātes krīzes stadijas:
likviditātes krīzes iespējamības stadija,
īstermiņa un ilgtermiņa likviditātes krīzes stadijas, no kurām katrai ir noteiktas
kvantitatīvās un kvalitatīvās pazīmes,
kuru iestāšanās gadījumā ir noteikti
arī likviditāti uzlabojušie koncerna un
bankas pasākumi. Koncerns regulāri
veic likviditātes stresa testus ar mērķi
noteikt potenciālo likviditātes problēmu
avotus, noteikt, kurā brīdī tiks pārkāpti
noteiktie normatīvi vai iestāsies Likviditātes krīzes pārvarēšanas instrukcijā
minētās krīžu pazīmes, kā arī noskaidrot, vai nav nepieciešams veikt izmaiņas bankas likviditātes pārvaldīšanu
regulējošajos dokumentos. Balstoties
uz likviditātes stresa testu rezultātiem,
koncerns un banka nosaka likviditātes
riskam nepieciešamā kapitāla apmēru.
Termiņstruktūras analīze
Koncerns un banka ir sagatavojuši šos
konsolidētos finanšu pārskatus, pamatojoties uz pieņēmumu, ka to darbība
tiks turpināta arī nākotnē. Koncerna
un bankas vadība katru dienu uzrauga
un pārvalda likviditātes pozīciju saskaņā ar likviditātes riska pārvaldīšanas
pamatnostādnēm. Prasības un saistības aktīvu, saistību un ārpusbilances
saistību termiņstruktūrā tiek uzrādītas
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem,
izņemot turpmāk norādīto. Vērtspapīri
koncerna portfelī tiek uzrādīti tādā termiņā, kādā tos ir iespējams realizēt bez
zaudējumiem, tas ir, par tirgus vērtību,
izņemot līdz termiņa beigām turētos
ieguldījumus. Līdz termiņa beigām

turēto ieguldījumu portfeļa vērtspapīri
termiņstruktūras analīzē tiek uzrādīti
atbilstoši iespējām veikt repo darījumus
ar šiem vērtspapīriem, pretī saņemot
aizņēmumu pret vērtspapīru ķīlu. To
vērtspapīru daļu, ar kuriem ir iespējami
repo darījumi, termiņstruktūras analīzē
uzrāda likviditātes grupā “uz pieprasījumu un mazāk par 1 mēnesi”, savukārt
to vērtspapīru daļu, ar kuriem nav
iespējams veikt repo darījumu, uzrāda
atbilstoši to dzēšanas termiņam. Pēc
koncerna pieredzes norēķinu konti un
citi līdzīgi noguldījumi ir stabils finansējuma avots. Norēķinu konti un pēc
būtības līdzīgi noguldījumu veidi, kuru
dzēšanas termiņš ir “uz pieprasījumu”,
saistību termiņstruktūras analīzē tiek
uzrādīti termiņu sadalījumā, kas atbilst
koncerna pieredzei par šo noguldījumu
veidu dzīves ciklu koncernā, 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 koncerna
pieredzei par to, cik ilgā laikā un cik liela
daļa no pieprasījuma noguldījumiem
aizplūst no koncerna. Šis princips netiek
attiecināts uz lielo noguldītāju pieprasījuma noguldījumiem, jo koncerns
uzskata tos par mazāk stabiliem un šos
noguldījumus termiņstruktūras analīzē
atspoguļo sadaļā “uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi”. Termiņnoguldījumus uzrāda atbilstoši līgumu termiņiem, taču noguldītājiem ir tiesības
pieprasīt koncernam/bankai atmaksāt
termiņnoguldījumus pirms noslēgtā
līguma termiņa beigām, zaudējot daļu
no termiņdepozīta. Aktīviem, kuriem ir
atzīts vērtības samazinājums, atlikumi ir
uzrādīti neto vērtībā.

211

finanšu pārskati

Koncerna aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2015. gada 31. decembrī:
EUR ’000
Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1
līdz 5
gadiem

Kase un prasības pret centrālajām bankām

449,136

-

-

-

-

449,136

Prasības pret kredītiestādēm

631,612

7,350

7,805

-

23,213

669,980

53

68

-

-

-

121

6,369

19,543

209

-

-

26,121

1,690,252

71,037

31,099

33,616

7,069

1,833,073

98,911

24,841

69,314

475,839

205,098

874,003

588,257

11,897

58,984

237,393

118,516

1,015,047

Aktīvi

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

Vairāk kā
5 gadi un
bez termiņa

Kopā

5,767

228

3,524

-

114,588

124,107

3,470,357

134,964

170,935

746,848

468,484

4,991,588

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

150

215

-

-

-

365

902,149

199,120

693,950

2,752,584

123,016

4,670,819

43,075

-

-

-

-

43,075

945,374

199,335

693,950

2,752,584

123,016

4,714,259

-

-

-

-

277,329

277,329

945,374

199,335

693,950

2,752,584

400,345

4,991,588

35,450

3,763

5,511

16,038

24,797

85,559

Likviditātes neto pozīcija

2,489,533

(68,134)

(528,526)

(2,021,774)

43,342

x

Likviditātes kopējā pozīcija

2,489,533

2,421,399

1,892,873

(128,901)

(85,559)

x
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Koncerna aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2014. gada 31. decembrī:
EUR ’000
Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1
līdz 5
gadiem

Kase un prasības pret centrālajām bankām

259,872

-

-

-

-

259,872

Prasības pret kredītiestādēm

758,394

25,003

9,245

-

24,294

816,936

627

1,659

1,793

-

-

4,079

20,872

-

293

-

-

21,165
1,271,227

Aktīvi

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

Vairāk kā
5 gadi un
bez termiņa

Kopā

1,208,011

12,468

9,042

33,673

8,033

99,750

22,369

77,172

384,900

205,922

790,113

373,351

9,297

101,265

300,149

174,361

958,423

11,406

-

2,846

-

134,019

148,271

2,732,283

70,796

201,656

718,722

546,629

4,270,086

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

2,180

1,656

1,794

-

-

5,630

311,414

219,221

667,420

2,674,748

118,709

3,991,512

29,722

-

1,180

-

-

30,902

343,316

220,877

670,394

2,674,748

118,709

4,028,044

-

-

-

-

242,042

242,042

343,316

220,877

670,394

2,674,748

360,751

4,270,086

21,687

1,859

15,140

4,456

27,707

70,849

Likviditātes neto pozīcija

2,367,280

(151,940)

(483,878)

(1,960,482)

158,171

x

Likviditātes kopējā pozīcija

2,367,280

2,215,340

1,731,462

(229,020)

(70,849)

x
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Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2015. gada 31. decembrī:
EUR ’000
Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1
līdz 5
gadiem

Kase un prasības pret centrālajām bankām

448,187

-

-

-

Prasības pret kredītiestādēm

633,842

7,350

7,805

-

22,775

53

68

-

-

-

121

3,336

18,741

209

-

-

22,286

1,693,215

60,845

26,340

154

1,780,554

98,911

24,841

69,314

475,839

204,594

873,499

588,258

10,654

55,992

214,210

96,139

965,253

3,131

228

3,039

-

160,051

166,449

3,468,933

122,727

162,699

690,049

483,713

4,928,121

Aktīvi

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

Vairāk kā
5 gadi un
bez termiņa

Kopā
448,187
671,772

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

150

215

-

-

-

365

893,983

198,226

690,113

2,704,892

123,016

4,610,230

36,073

-

-

-

-

36,073

930,206

198,441

690,113

2,704,892

123,016

4,646,668

-

-

-

-

281,453

281,453

930,206

198,441

690,113

2,704,892

404,469

4,928,121

28,314

3,763

5,511

16,038

24,797

78,423

Likviditātes neto pozīcija

2,510,413

(79,477)

(532,925)

(2,030,881)

54,447

x

Likviditātes kopējā pozīcija

2,510,413

2,430,936

1,898,011

(132,870)

(78,423)

x
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Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2014. gada 31. decembrī:

EUR ’000

Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1
līdz 5
gadiem

Kase un prasības pret centrālajām bankām

258,908

-

-

-

-

258,908

Prasības pret kredītiestādēm

742,130

25,003

4,288

-

23,861

795,282

627

1,659

1,793

-

-

4,079

14,591

-

293

-

-

14,884

Aktīvi

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

Vairāk kā
5 gadi un
bez termiņa

Kopā

1,193,936

9,930

4,089

-

1,118

1,209,073

99,780

22,369

77,172

385,004

205,922

790,247

373,351

9,297

100,014

279,554

168,363

930,579

7,665

-

2,690

-

156,437

166,792

2,690,988

68,258

190,339

664,558

555,701

4,169,844

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

2,180

1,656

1,794

-

-

5,630

333,899

215,397

649,676

2,605,867

118,917

3,923,756

13,557

-

-

-

-

13,557

349,636

217,053

651,470

2,605,867

118,917

3,942,943

-

-

-

-

226,901

226,901

349,636

217,053

651,470

2,605,867

345,818

4,169,844

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

Aplēšot sagaidāmo finanšu saistību apjomu, kuru izpilde paredzēta nākotnē, koncerns un banka dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām atspoguļo arī
nākotnē paredzētos, bet bilances datumā vēl neaprēķinātos maksājamos procentus
2015. gada 31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī esošajām finanšu saistībām un ārpusbilances saistībām. Finanšu saistību, ārpusbilances saistību un vēl
neaprēķināto, bet nākotnē maksājamo procentu apjoms dalījumā pa attiecīgajām
dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz
paredzētajam dzēšanas termiņam.
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Koncerna finanšu saistības un ārpusbilances posteņi
2015. gada 31. decembrī:
Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās finanšu saistības
Kopā finanšu saistības
Ārpusbilances posteņi
Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

EUR ’000
Uzskaites
vērtība

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

49,154

49,154

-

-

-

49,154

365

(2,804)

(2,641)

-

-

(5,445)

-

2,899

2,712

-

-

5,611

4,621,665

3,835,839

264,020

415,857

123,664

4,639,380

29,964

-

-

-

-

29,964

4,671,184

3,885,088

264,091

415,857

123,664

4,688,700

85,559

35,450

9,274

16,038

24,797

85,559

4,756,743

3,920,538

273,365

431,895

148,461

4,774,259

Uzskaites
vērtība

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

23,869

23,869

-

-

-

23,869

5,630

(17,177)

(24,830)

-

-

(42,007)

-

18,578

24,804

-

-

43,382

3,967,643

3,442,618

198,895

224,434

119,219

3,985,166

Koncerna finanšu saistības un ārpusbilances posteņi
2014. gada 31. decembrī:
Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās finanšu saistības
Kopā finanšu saistības
Ārpusbilances posteņi
Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi
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EUR ’000

16,330

-

-

-

-

16,330

3,997,142

3,467,888

198,869

224,434

119,219

4,010,410

70,849

21,687

16,999

4,456

27,707

70,849

4,067,991

3,489,575

215,868

228,890

146,926

4,081,259

finanšu pārskati

Bankas finanšu saistības un ārpusbilances posteņi
2015. gada 31. decembrī:
Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās finanšu saistības
Kopā finanšu saistības
Ārpusbilances posteņi
Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

EUR ’000
Uzskaites
vērtība

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

63,294

63,294

-

-

-

63,294

365

(2,804)

(2,641)

-

-

(5,445)

-

2,899

2,712

-

-

5,611

4,546,936

3,753,521

266,568

420,966

123,664

4,564,719

24,733

-

-

-

-

24,733

4,610,595

3,816,910

266,639

420,966

123,664

4,628,179

78,423

28,314

9,274

16,038

24,797

78,423

4,689,018

3,845,224

275,913

437,004

148,461

4,706,602

Uzskaites
vērtība

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

28,962

28,962

-

-

-

28,962

5,630

(17,177)

(24,830)

-

-

(42,007)

-

18,578

24,804

-

-

43,382

3,894,794

3,368,054

196,950

227,884

119,427

3,912,315

Bankas finanšu saistības un ārpusbilances posteņi
2014. gada 31. decembrī:
Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās finanšu saistības
Kopā finanšu saistības
Ārpusbilances posteņi
Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

EUR ’000

3,782

-

-

-

-

3,782

3,929,386

3,398,417

196,924

227,884

119,427

3,942,652

69,672

20,250

16,999

4,456

27,967

69,672

3,999,058

3,418,667

213,923

232,340

147,394

4,012,324
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Tirgus riski
Tirgus risks ir iespēja ciest zaudējumus
bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas dēļ, kas saistīta ar finanšu
instrumentu tirgus cenas izmaiņām, kuras notiek valūtas kursu, procentu likmju
izmaiņu u. c. faktoru ietekmē. Tirgus
riska identifikācija, novērtēšana un pārvaldīšana koncernā un bankā ir noteikta
Tirgus riska pārvaldīšanas politikā.
Koncerns un banka nosaka šādas tirgus
riska sastāvdaļas:
• vērtspapīru cenu izmaiņu risks —
iespēja ciest zaudējumus kāda parāda
vērtspapīra vai kapitāla vērtspapīra
pozīcijas pārvērtēšanas dēļ, mainoties
attiecīgā vērtspapīra cenai;
• procentu likmju risks — procentu
likmju izmaiņu iespējamā nelabvēlīgā
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 ārpusbilances
posteņu pārvērtēšanas, mainoties valūtas kursam, zeltu pielīdzina ārvalstu
valūtai;
• preču risks — iespēja ciest zaudējumus kādas preču pozīcijas pārvērtēšanas dēļ, mainoties attiecīgās 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
vērtspapīrošanas pozīciju 2015. gadā.
Vērtspapīru cenu izmaiņu risks
Kā vienu no vērtspapīru cenu izmaiņu
riska pārvaldīšanas instrumentiem koncerns un banka izmanto “zaudējumu”
indikatoru ar mērķi savlaicīgi identificēt
vērtspapīru cenu samazinājumu zem
noteiktā līmeņa. Pamatojoties uz minēto, atbildīgo struktūrvienību vadītāji var
pieņemt lēmumu par vērtspapīra pārdošanu vai saglabāšanu portfelī. Finanšu
instrumenti ar nefiksētu ienākumu tiek
turēti bankas tirdzniecības portfelī. Bankas un koncerna riska darījumu apmērs
ar kapitāla vērtspapīriem, kas nav iekļauti tirdzniecības portfelī, pārskata perioda beigās bija 12,6 (0,4) miljoni EUR.
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2015. gada novērtētā vērtspapīru ar
nefiksēto ienākumu riskam pakļautā
vērtība bija 1,1 (1,2) miljons EUR. Banka
un koncerns regulāri novērtē vērtspapīru
cenu izmaiņu risku likviditātes stresa
testu ietvaros. Vērtspapīru cenu izmaiņu
riskam nepieciešamā kapitāla apmēra
noteikšanai tirdzniecības portfeļa un
pārdošanai pieejamā portfeļa vērtspapīriem banka un koncerns izmanto riskam
pakļautās vērtības (VaR) un riskam
pakļautās vērtības stresa apstākļos
(SVaR) iekšējos modeļus.
Valūtas risks
Koncerns un banka ir pakļauti riskam,
ka ārvalstu valūtas kursu svārstības
varētu ietekmēt to finanšu pozīcijas un
naudas plūsmu. No darījumiem izrietošais valūtas risks tiek aprēķināts katrai
valūtai atsevišķi un ietver ārvalstu valūtā
nominētos aktīvus un saistības, kā arī no
atvasinātajiem finanšu instrumentiem
izrietošās naudas plūsmas. Koncerna
atvasināto finanšu instrumentu politika
nosaka, ka ārvalstu valūtas riska ierobežošanai banka drīkst noslēgt atvasinātos
finanšu instrumentus. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem ar mērķi
gūt peļņu ir aizliegti. Bankai lielākās
atklātās pozīcijas ir EUR un USD (ASV
dolāri) valūtās. Bankas atklātā pozīcija
USD ir neliela, jo tiek ierobežota, izmantojot nākotnes valūtas maiņas līgumus.
2015. gada 31. decembrī bankas atklātā
pozīcija USD bija 0,7% (2,7%) no bankas
atbilstošā 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.
2015. gada 31. decembrī visi iepriekšminētie limiti tika ievēroti. Koncerna
Limitu politika nosaka vispārīgos limitu
piemērošanas un kontroles principus,
ierobežojumi katrai valūtai un kopējai
atvērtai pozīcijai tiek noteikti atvērto
valūtas pozīciju limitos un tiek kontrolēti
katru dienu. Valūtas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai
tiek izmantots riskam pakļautās vērtības
iekšējais modelis. Latvijas Republikas
Kredītiestāžu likums paredz, ka katra
atsevišķā bankas ārvalstu valūtas atklātā
pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no atbil-

stošā kapitāla un kopējā bankas ārvalstu
valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt
20% no atbilstošā kapitāla. 2015. gada
31. decembrī banka bija ievērojusi minētās Kredītiestāžu likuma prasības.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerna valūtas pozīcija 2015. gada 31. decembrī:
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR ’000
EUR

USD

RUB

Pārējās
valūtas

445,704

3,311

-

121

449,136

28,495

546,590

15,003

79,892

669,980

121

-

-

-

121

5,234

19,731

1,156

-

26,121
1,833,073

Kopā

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

153,320

1,670,194

3,284

6,275

Kredīti

648,958

211,790

2,308

10,947

874,003

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

205,074

802,372

7,130

471

1,015,047

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

123,040

500

1

566

124,107

1,609,946

3,254,488

28,882

98,272

4,991,588

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības

365

-

-

-

365

1,341,174

3,203,711

30,440

95,494

4,670,819

21,754

21,289

17

15

43,075

1,363,293

3,225,000

30,457

95,509

4,714,259

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

-

29,488

(1,575)

2,763

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija

-

(20,675)

2,461

171

x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija

-

8,813

886

2,934

x

Jutīgums, ja valūtas kurss pret nacionālo valūtu samazināsies par 15%

-

(1,322)

(133)

(440)

x

Kopā

Koncerna valūtas pozīcija 2014. gada 31. decembrī:
EUR ’000
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR

USD

RUB

Pārējās
valūtas

256,930

2,678

1

263

259,872

54,204

697,724

12,765

52,243

816,936

4,079

-

-

-

4,079

10,009

9,958

1,198

-

21,165
1,271,227

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

112,005

1,147,423

6,924

4,875

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
Kopā aktīvi

147,825

42

1

403

148,271

1,360,682

2,807,490

32,518

69,396

4,270,086

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības

5,630

-

-

-

5,630

1,096,764

2,798,006

29,729

67,013

3,991,512

23,635

6,808

430

29

30,902

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 15%

-

1,264

(43)

(530)

x
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Bankas valūtas pozīcija 2015. gada 31. decembrī:
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR ’000
EUR

USD

RUB

Pārējās
valūtas

444,755

3,311

-

121

448,187

31,354

545,987

15,015

79,416

671,772

121

-

-

-

121

4,069

17,414

803

-

22,286
1,780,554

Kopā

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

124,167

1,646,828

3,284

6,275

Kredīti

648,454

211,790

2,308

10,947

873,499

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

191,507

766,146

7,129

471

965,253

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

165,358

524

1

566

166,449

1,609,785

3,192,000

28,540

97,796

4,928,121

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības

365

-

-

-

365

1,341,145

3,143,424

30,441

95,220

4,610,230

12,366

23,675

17

15

36,073

1,353,876

3,167,099

30,458

95,235

4,646,668

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

-

24,901

(1,918)

2,561

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija

-

(20,675)

2,461

171

x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija

-

4,226

543

2,732

x

Jutīgums, ja valūtas kurss pret nacionālo valūtu samazināsies par 15%

-

(634)

(81)

(410)

x

Kopā

Bankas valūtas pozīcija 2014. gada 31. decembrī:
EUR ’000
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

EUR

USD

RUB

Pārējās
valūtas

255,966

2,678

1

263

258,908
795,282

57,818

672,491

12,755

52,218

Atvasinātie līgumi

4,079

-

-

-

4,079

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

5,798

8,299

787

-

14,884
1,209,073

71,336

1,125,938

6,924

4,875

Kredīti

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

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
Kopā aktīvi

166,347

41

1

403

166,792

1,321,882

2,746,440

32,137

69,385

4,169,844

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības
Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

5,630

-

-

-

5,630

1,087,042

2,739,958

29,737

67,019

3,923,756

9,718

3,792

18

29

13,557

1,102,390

2,743,750

29,755

67,048

3,942,943

219,492

2,690

2,382

2,337

x

-

(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 15%

-

1,262

(46)

(527)

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija
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Procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz koncerna
un/vai bankas finanšu stāvokli. Riska
vadības pārvalde veic procentu likmju
riska kontroli un novērtēšanu gan tirdzniecības, gan netirdzniecības portfelim.
Finanšu tirgus pārvalde ir atbildīga par
procentu likmju riska uzturēšanu noteikto limitu ietvaros.
Regulārā procentu likmju riska novērtēšana tiek veikta gan no ienākumu
perspektīvas, gan no ekonomiskās
vērtības perspektīvas. Ar terminu “ekonomiskā vērtība” apzīmē pašu kapitāla
ekonomisko vērtību, kas ir starpība
starp prasību ekonomisko vērtību un
saistību ekonomisko vērtību. Pamatojoties uz veiktās analīzes rezultātiem, tiek
izvērtēta procentu likmju stresa testu
nepieciešamība un vajadzības gadījumā
tiek izstrādāti iespējamo nelabvēlīgo
procenta likmju izmaiņu stresa testa
scenāriji. Stresa testu mērķis ir novērtēt nelabvēlīgu procenta likmju izmaiņu
ietekmi uz neto procentu ienākumiem
un ekonomisko vērtību saspringtas
tirgus situācijas gadījumā. Procentu
likmju riska netirdzniecības portfelī segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra
noteikšanai koncernam un bankai tiek
izmantota iekšējā ilguma metode.
Lai ierobežotu procentu likmju risku, ir
noteikti limiti pieļaujamam ekonomiskās vērtības samazinājumam, kā arī
Investīciju uz nenoteiktu laiku portfeļa
modificētajam ilgumam (modified
duration). Bankas atvasināto finanšu
instrumentu politika nosaka, ka procentu likmju riska ierobežošanai var tikt
izmantoti risku ierobežojoši atvasinātie
finanšu instrumenti.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

likmju pārcenošanas termiņam —
finanšu instrumentiem ar mainīgo
procentu likmi;
• pieprasījuma noguldījumi tiek sadalīti
termiņa intervālos atbilstoši vēsturiski
novērotajai pieprasījumu noguldījumu
stabilitātei un vēsturiskajam dzīves
ciklam atbilstoši aizplūšanas likmei
(decay rate). Termiņa intervālos tiek
sadalīta tā pieprasījuma noguldījumu
daļa, kas atbilst stabilajai daļai (core
part) ar pieņēmumu par 200 bāzes
punktu procentu likmju šoka scenāriju.
Atvasinātos finanšu instrumentus uzrāda vienlaikus gan kā garās ārpusbilances pozīcijas, gan kā īsās ārpusbilances
pozīcijas. Procentu likmju riska ietekme
uz kapitāla ekonomisko vērtību tiek
rēķināta pēc ilguma metodes — procentu likmēm paralēli palielinoties par
1 procentu (jeb 100 bāzes punktiem),
bet ietekme uz peļņu tiek analizēta,
izmantojot GAP analīzi, t. i., analizējot
pret procentu likmēm jutīgo aktīvu un
saistību termiņstruktūru un summējot
katrā termiņa intervālā līdz vienam
gadam aprēķināto ietekmi (peļņu vai
zaudējumus). Nosakot procentu likmju
riska ietekmi uz pašu kapitālu, analīzē
tiek ņemtas vērā iespējamās tirgus
vērtības izmaiņas parāda vērtspapīriem
pārdošanai pieejamajā portfelī, mainoties tirgus procentu likmēm. Ietekmi uz
peļņu veido procentu ienākumu izmaiņas, mainoties tirgus procentu likmēm,
ņemot vērā visus aktīvus un saistības,
kas pakļauti procentu likmju riskam.

Aktīvu, saistību un ārpusbilances
saistību sadalījums noteiktos termiņu
intervālos tiek veikts atbilstoši šādiem
nosacījumiem:
• īsākajam termiņam no atlikušā atmaksas/izpildes/dzēšanas termiņa —
finanšu instrumentiem ar fiksētu
procentu likmi;
• termiņam līdz nākamajam procentu
likmju izmaiņas datumam jeb procentu
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Nākamā tabula atspoguļo koncerna un bankas jutīgumu pret izmaiņām
procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi gan uz peļņu, gan pašu kapitālu:
EUR ’000
Koncerns
01.01.2015.—31.12.2015.

Kopā pa visām valūtām
USD
EUR

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

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 aprēķina datumā atrodas koncerna
un bankas bilancē.
Norēķinu risks
Norēķinu risks ir risks, kam koncerns
un banka ir pakļauti nepabeigtajos darījumos ar ārvalstu valūtu, vērtspapīriem
vai precēm, izņemot repo darījumus,
vērtspapīru vai preču aizdevumus vai
aizņēmumus. Norēķinu risku veido
norēķinu/piegādes risks un neapmaksāto piegāžu (free deliveries) risks, un
norēķinu riska kapitāla prasība ir minēto
risku kapitāla prasību kopsumma. Lai
ierobežotu koncerna un bankas pakļautību norēķinu/piegādes riskam, tiek noteikti finanšu instrumentu turētāju limiti
koncerna un klientu finanšu instrumentiem. Koncernam un bankai uzņemoties
norēķinu/piegādes risku klientu darījumos ar finanšu instrumentiem, normatīvos dokumentos ir aprakstīta kārtība
koncerna un bankas rīcībai norēķinu ar
klientu finanšu instrumentiem kavēšanās gadījumos un noteikta kārtība,
kādā tiek aprēķināta minimālā kapitāla prasība norēķinu riska segšanai.
Koncernā un bankā ir noteikta norēķinu
kārtība ar finanšu tirdzniecības darījumu
partneriem, šādi ierobežojot pakļautību
neapmaksāto piegāžu riskam.
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Banka
01.01.2015.—31.12.2015.

Koncerns/banka
01.01.2014.—31.12.2014.

+100 bps

-100 bps

+100 bps

-100 bps

+100 bps

-100 bps

(30,492)

30,492

(29,907)

29,907

(20,580)

20,580

5,842

(5,842)

6,197

(6,197)

(2,971)

2,971

(28,666)

28,666

(28,149)

28,149

(19,150)

19,150

2,348

(2,348)

2,603

(2,603)

(3,359)

3,359

(1,826)

1,826

(1,758)

1,758

(1,430)

1,430

3,494

(3,494)

3,594

(3,594)

388

(388)

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 ierobežošanai koncerna un bankas normatīvos
dokumentos ir noteikti limiti darījuma
partneriem, definētas limitos iekļaujamās prasības, limitu izpildes kontroles
kārtība un periodiskums un ir noteikta
kārtība, kādā tiek piesaistīts nodrošinājums. Nodrošinājuma pietiekamības kontrole tiek veikta katru dienu.
Koncerns un banka darījuma partnera
kredītriska kapitāla prasības aprēķinā
izmanto tirgus vērtības metodi.
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37. pielikums
Nefinanšu riski

Koncerna un bankas darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t. sk. operacionālais risks, reputācijas risks u. c.), kas
var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu
risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku
kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu
darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u. tml. Banka
cenšas saglabāt iespējamo zemāko riska
līmeni, vienlaikus tiecoties nepārsniegt
saprātīgu izmaksu līmeni. Iekšējā kontrole
bankas struktūrvienībās un kontrole no
Riska vadības pārvaldes puses ir viens
no iespējamo zaudējumu novēršanas
līdzekļiem.
Operacionālais risks
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu
zaudējumu risks, ko izraisa prasībām
neatbilstoši vai nepilnīgi iekšējie procesi,
cilvēki vai sistēmas, vai arī ārējie faktori.
Operacionālais risks ietver juridisko risku,
bet izslēdz stratēģisko un reputācijas
risku. Operacionālais risks piemīt visiem
koncerna un bankas produktiem, darbībām, procesiem un sistēmām. Operacionālā riska pārvaldīšanas politiku apstiprina
bankas padome. Bankas valde ir atbildīga
par operacionālā riska analīzes rezultātu
izskatīšanu un uz šo rezultātu pamata
nosaka limitus un citus kvalitatīvus un
kvantitatīvus rādītājus, tādējādi nosakot
koncernam un bankai pieņemamu operacionālā riska līmeni. Risku direktors (CRO)
veic operacionālā riska pārvaldīšanas
procesa uzraudzību un pieņem noteicošus lēmumus ar to saistītajos jautājumos
apstiprinātās politikas robežās. Riska
vadības pārvalde ir atbildīga par operacionālā riska pārvaldīšanas centralizāciju un
koordināciju. Ņemot vērā to, ka darbības
veidi un procesi, kuriem vērtē operacionālo risku, ir atšķirīgi un specifiski, par
katra operacionālā riska notikuma pārvaldīšanu ir atbildīgs attiecīgās struktūrvienības vadītājs saskaņā ar atbilstošiem
iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
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Operacionālā riska pārvaldīšanas efektivitāti nodrošinošie pamatprincipi:
• piemērotas operacionālā riska pārvaldīšanas sistēmas izveide;

• atbilstošas metodes lietošana operacionālā riska identificēšanai un
novērtēšanai;
• operacionālā riska regulārā pārraudzība;
• atbilstoša operacionālā riska kontrole
un/vai mazināšana;
• darbības nepārtrauktības
nodrošināšana.
Operacionālā riska pārvaldīšanai tiek
izmantotas šādas riska mazināšanas
metodes:
• procesu automatizācija — ieguldījumi
datu apstrādes un informācijas drošības
tehnoloģijās ar mērķi automatizēt
procesus;
• ārpakalpojumu izmantošana — daļēji
izslēdz operacionālā riska rašanās
iemeslus, izmantojot ārpakalpojuma
sniedzēja pieredzi un iespējas;
• limitu sistēma — atsevišķu darījumu,
darbinieku/struktūrvienību un koncerna un bankas darbības virzienu limitu
noteikšana;
• piesardzīga koncerna un bankas darbības procesu organizācija, izmantojot
tādus principus kā funkciju sadalīšana,
darbības rezultātu neatkarīga novērtēšana, operāciju autorizācija;
• apdrošināšana — izmanto operacionālā riska zaudējumu mazināšanai no
notikumiem, kuriem ir zema iestāšanās
varbūtība, bet iespējamais zaudējumu
apjoms ir būtisks, to ieteicams izmantot
arī gadījumos, kad process nav pilnībā
vai daļēji automatizēts.
Koncerna un bankas operacionālā riska
pārvaldīšanai ir izveidota operacionālā
riska notikumu datubāze, kuras galvenie
mērķi ir:
• savākt datus par operacionālā riska
notikumiem un zaudējumiem koncernā
un bankā;
• veikt operacionālā riska notikumu un
zaudējumu analīzi;
• novērtēt operacionālā riska notikumu
iestāšanās biežumu un operacionālā
riska zaudējumu nozīmīgumu;
• balstoties uz notikumu novērtējumu,
novērst potenciālos zaudējumus;
• noteikt galvenās tendences un sastādīt
nākotnes operacionālā riska zaudējumu
prognozes.
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Informācija datubāzē tiek reģistrēta un
klasificēta, ņemot vērā labākās prakses principus, kurus nosaka starptautiskā Operacionālā riska datu apmaiņas
asociācija (Operational Riskdata
eXchange Association — ORX). Papildus notikumiem, kuri realizējās ar
reāliem zaudējumiem, tiek apkopota
informācija arī par notikumiem, kuriem
reālie zaudējumi nav reģistrēti, kas
palīdz bankai apzināties potenciālos
zaudējumus un veikt nepieciešamos
pasākumus to novēršanai. Regulāri
tiek veikti operacionālā riska stresa
testi ar mērķi novērtēt iespējamos
zaudējumus, kas saistīti ar operacionālo risku. Operacionālā riska stresa
testu rezultāti tiek izmantoti, vērtējot
minimālas kapitāla prasības pietiekamību operacionālā riska nepieciešamā kapitāla segšanai. Pārskata gada
laikā šajā datubāzē tika reģistrēti
990 (1349) operacionālā riska notikumi, no kuriem 61 (49) operacionālā
riska notikumu bija ar reāliem zaudējumiem 95,5 (404,4) tūkstošu EUR
apmērā. Nozīmīgs atklāto un reģistrēto
notikumu skaits un tajā pašā laikā visai
neliela zaudējumu summa liecina par
koncerna un bankas darbinieku aktīvu
iesaistīšanos operacionālā riska pārvaldīšanā un kontroles vides efektivitāti.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma
finansēšanas risks
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
(turpmāk tekstā NILL&TF) ir ietekme
un iespējamība, ka kredītiestāde var
tikt izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai terorisma finansēšanā
saistībā ar tās sniegtajiem finanšu
pakalpojumiem, klientu bāzi, klientu
darbības ģeogrāfisko profilu, kā arī
produktu un pakalpojumu piegādes
kanāliem. 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 nepie224

ļautu bankas un koncerna sabiedrību
izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanā un terorisma finansēšanā.
Efektīvai klientu darbības uzraudzībai
un NILL&TF riska pārvaldīšanai bankā
ir izveidota pastāvīgi strādājoša Klientu
kontroles komiteja, kas iniciē un apstiprina iekšējos normatīvos dokumentus
un to grozījumus klientu identifikācijas,
akceptācijas, padziļinātas izpētes un
citos jautājumos, izskata aizdomīgu
darījumu izmeklēšanas rezultātus un
pieņem attiecīgus lēmumus, atbilstoši savai kompetencei izskata klientu
monitoringa (padziļinātas izpētes) rezultātus un lemj par darījuma attiecību
ar klientiem neuzsākšanu/izbeigšanu
vai turpināšanu, apstiprina darbinieku
apmācības plānu NILL&TF jomā un iesniedz Valdei rekomendācijas NILL&TF
riska novēršanas sistēmas uzlabošanai.
Bankas un koncerna darbības stratēģijai atbilstošu klientu piesaistes un
apkalpošanas principi, kurus realizē,
ievērojot Latvijas normatīvo aktu
prasības, kā arī banku labāko praksi,
ir noteikti Klientu politikā.
NILL&TF riska mazināšanai bankā
izveidota un dokumentēta NILL&TF
riska pārvaldīšanas un novēršanas
iekšējā sistēma, kas ietver darbības un
pasākumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likuma, MK noteikumu,
FKTK noteikumu un citu regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes
nodrošināšanai. Tajos noteikto kārtību
un atbilstošus iekšējos normatīvos
dokumentus jāievēro visiem koncerna
darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas iesaistīti klientu apkalpošanā
un to darījumu, kā arī saimnieciskās/
personiskās darbības pārraudzībā.
Bankas NILL&TF riska pārvaldīšanas
normatīvie dokumenti nosaka:
• kritērijus sadarbības uzsākšanai ar
klientiem un sadarbības partneriem;
• potenciālo klientu loku;
• kārtību, kādā tiek uzsāktas darījumu
attiecības;
• klientu identifikācijas un patiesā labuma guvēja noskaidrošanas kārtību;
• neparastu un aizdomīgu darījumu pazī-
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mes, to konstatēšanu un izmeklēšanu;
• kārtību, kādā banka atturas no aizdomīgu darījumu veikšanas un ziņo par
tiem Kontroles dienestam;
• klientu riska noteikšanu;
• klientu saimnieciskās darbības
pārzināšanu;
• klientu darījumu uzraudzību un padziļināto izpēti;
• kārtību, kādā banka nodrošina darbu
ar kontroles sarakstiem.
NILL&TF riska segšanai nepieciešamā
kapitāla apmērs tiek noteikts saskaņā
ar iekšējo modeli, kas balstās uz vienkāršoto metodi.
Pārējie riski
Pārējos, kvantitatīvi nenosakāmajos
riskos iekļauj:
• reputācijas risku;
• atbilstības risku;
• stratēģijas un biznesa risku;
• komisijas naudas ienākumu un izdevumu nenoteiktības risku.
Ņemot vērā grūtības dažus riskus
novērtēt kvantitatīvi, banka un koncerns
izveido šo risku kvalitatīvu un efektīvu
pārvaldīšanas vidi. Pārējo risku segšanai
nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanu veic saskaņā ar vienkāršoto metodi,
papildus veicot šīs metodes piemērotības bankas darbībai izvērtējumu.
Reputācijas risks
Reputācijas risks ir potenciāls kaitējums reputācijai, kas var novest līdz
negatīvai publicitātei, ieņēmumu
samazināšanai, dārgai tiesvedībai,
klientu bāzes samazināšanai vai svarīgu
darbinieku aiziešanai. Reputācijas risks
ir kvantitatīvi nenosākams risks, kura
sekas un zaudējumus ir grūti noteikt.
Koncernā un bankā reputācijas riska
pārvaldīšana noteikta Reputācijas riska
pārvaldīšanas politikā.
Reputācijas riska pārvaldīšanā izmanto
šādas metodes:
• riska identifikācija un novērtēšana;
• riska monitorings;
• riska kontrole un novēršana;
• krīzes komunikācijas un rīcības plāna
izveidošana.

Reputācijas riska novērtējumam ir
noteikti reputācijas riska vērtēšanas
kritēriji un indikatori, kuri signalizē par
riska līmeņa izmaiņām. Reputācijas
risku novērtē pēc ekspertu vērtējuma
metodes, kur par ekspertiem noteikti
Izpilddirektora vietnieks (dCEO), Risku
direktors (CRO), Operāciju direktors
(COO), Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājs un Riska analīzes nodaļas darbinieks. Monitoringa pasākumus veic ar
mērķi savlaicīgi uzzināt un nekavējoties
reaģēt uz masu medijos publicēto informāciju par koncerna sabiedrībām vai
saistītām personām, kas var ietekmēt
reputācijas riska līmeni. Monitoringa
veikšanu un ziņošanu vadībai, ja ir
konstatēta informācija, kas var negatīvi
ietekmēt reputāciju, nodrošina Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs. Koncernā un bankā ir dokumentēti Reputācijas
krīzes komunikācijas noteikumi ar mērķi
nodrošināt visu struktūrvienību operatīvu un saskaņotu rīcību un optimālu
komunikāciju, lai pēc iespējas novērstu
krīzes situācijas, kā arī mazinātu to
nodarīto kaitējumu bankas darbībai,
reputācijai un tēlam.
Pasākumi reputācijas riska mazināšanai:
• likumdošanas prasību ievērošanas
kontrole;
• reputācijas riska faktoru, ietekmes
uz sabiedrības finanšu rādītājiem un
datiem analīze;
• savlaicīgu norēķinu ar klientiem,
sadarbības partneriem nodrošināšana
un kontrole;
• grāmatvedības uzskaites datu un
atskaišu ticamības kontrole;
• darbinieku kvalifikācijas celšana.
Atbilstības risks
Atbilstības risks ir risks, ka bankai vai
meitas sabiedrībai var rasties zaudējumi
vai tai var tikt uzlikti tiesiski pienākumi,
vai pret to var tikt piemērotas sankcijas,
vai var pasliktināties tās reputācija, jo
banka vai meitas sabiedrība neievēro
vai pārkāpj atbilstības likumus, noteikumus un standartus. Atbilstības risks
ir kvantitatīvi nenosākams risks, kura
sekas un zaudējumus ir grūti noteikt.
Atbilstības riska pārvaldīšana noteikta
Atbilstības riska pārvaldīšanas politikā.

Atbilstības riska pārvaldīšanas pamatelementi:
• atbilstības likumu, noteikumu un
standartu apzināšana un problēmu
un kritisko jomu identificēšana;
• atbilstības riska un tā iestāšanās
seku analīze;
• atbilstības riska novēršanai veicamo
pasākumu noteikšana un īstenošana
(riska mazināšana);
• atbilstības riska monitorings.
Atbilstības riska novērtējuma veikšanai nepieciešamo datu savākšana un
apkopošana notiek aptauju un interviju
veidā,kuras veic atbilstības eksperts.
Intervijas veic ar bankas struktūrvienību un meitas sabiedrību vadītājiem un
nepieciešamības gadījumā ar citiem
darbiniekiem (speciālistiem, ekspertiem
konkrētā jomā), kuru zināšanas un pieredze var palīdzēt riska novērtējuma veikšanai. Papildus izmanto gadījumu izpēti,
tiesvedību reģistrā pieejamo informāciju,
riska notikumu un zaudējumu datubāzē
reģistrētos riska notikumus, regulatora
veiktajās pārbaudēs konstatētos faktus
un citus informācijas avotus. Atbilstības
riska novērtēšanai piemēro ekspertu
vērtējumu metodi. Noteiktais riska līmenis liecina par nepieciešamo reakciju, t.
i., cik detalizēti nepieciešams izstrādāt
preventīvos un korektīvos pasākumus
attiecīgā riska novēršanai vai samazināšanai, kāda līmeņa darbinieki jānosaka
par atbildīgajiem par riska novēršanu, kā
arī kādos termiņos un kādā veidā jāreaģē
riska iestāšanās gadījumā. Atbilstības
riska monitoringa pasākumus veic ar
mērķi savlaicīgi apzināt un nekavējoties
reaģēt uz atbilstības likumu, noteikumu
un standartu izmaiņām. Monitoringa
veikšanu nodrošina Atbilstības ekspertu
nodaļa.
Tiek īstenoti šādi pasākumi atbilstības
riska mazināšanai:
• pastāvīga kontrole par atbilstības
likumu, noteikumu un standartu ievērošanu;
• atbilstības riska faktoru, ietekmes uz
bankas un meitas sabiedrību finanšu
rādītājiem un datiem analīze;
• darbinieku kvalifikācijas celšana un
apmācība.
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Stratēģijas un biznesa risks
Stratēģijas un biznesa risks ir risks,
ka izmaiņas biznesa vidē un koncerna
un bankas nespēja savlaicīgi reaģēt
uz šīm izmaiņām vai nepiemērota vai
nepareizi izvēlēta koncerna un bankas
attīstības stratēģija, vai koncerna un
bankas nespēja nodrošināt nepieciešamos resursus stratēģijas ieviešanai
var negatīvi ietekmēt koncerna un
bankas peļņu, kapitāla apmēru un
likviditāti. Stratēģiskā un biznesa riska
pārvaldīšanai un mazināšanai bankā
izveidota stratēģiskā plānošanas sistēma. Stratēģiskā plānošana ir process,
kura mērķis ir koncentrēt resursus un
nodrošināt, lai visu struktūrvienību
darbība ir vērsta uz vienotu mērķu sasniegšanu, kā arī lai palīdzētu noteikt
lēmumus un rīcības plānus veiksmīgai
darbības stratēģijas īstenošanai.
Koncernā un bankā ir dokumentēti
Stratēģiskās plānošanas noteikumi,
saskaņā ar kuriem stratēģiskā plānošana sastāv no:
• darbības stratēģijas;
• finanšu plāna viena gada periodam;
• budžetiem viena gada periodam;
• trīs gadu provizoriskā finanšu plāna;
• sliktā scenārija plāna divu gadu
periodam.
Bankas un koncerna līmenī tiek veikta
stratēģijas īstenošanas kontrole, regulāri pārraugot un novērtējot stratēģijas
realizāciju pret plānotajiem rezultātiem. Konstatējot novirzes no plānotajiem rezultātiem, tiek veikta finanšu
analīze un nepieciešamības gadījumā
vadība pieņem lēmumus par pasākumiem risku mazināšanai.

Komisijas naudas ienākumu
un izdevumu nenoteiktības risks
Komisijas naudas ienākumu un izdevumu nenoteiktības risks ir risks, ka
koncerns un banka nesaņems plānoto
tīro komisiju ienākumu apjomu.Komisijas naudas ienākumi un izdevumi veido
būtisku pamatdarbības ienākumu daļu,
līdz ar to izmaiņas darbības veidos vai
pakalpojumu veidos, no kuriem tie gūti,
var būtiski ietekmēt koncerna un bankas
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finanšu darbības rezultātus un kapitāla
apmēru. Komisijas naudas ienākumu
un izdevumu nenoteiktības risks tiek
pārvaldīts stratēģijas un biznesa riska
ietvaros.
Informāciju sistēmu risks
Koncernā ir izstrādāta Informācijas tehnoloģijas drošības politika, Informāciju
sistēmu risku analīzes noteikumi, Izstrādājamo informācijas sistēmu drošības
prasības un citi normatīvie dokumenti,
kuri nodrošina informācijas sistēmu
risku pārvaldīšanu. Informāciju sistēmas risks ir iekļauts operacionālā riskā
saskaņā ar bankā pieņemto Operacionālā riska pārvaldīšanas politiku, tāpēc
kapitāla pietiekamības novērtēšanas
mērķim tika pieņemts lēmums neizdalīt to no operacionālā riska kapitāla
prasības. Koncerns veic Operacionālā
riska notikumu un zaudējumu datubāzes datu analīzi ar mērķi noteikt iespēju
un nepieciešamību izdalīt informācijas
sistēmu riskam atsevišķu no operacionālā riska kapitāla prasību. Koncerns
veic risku analīzi, lietojot dokumentētu
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 zaudējumu samērojamību.
Koncerns velta īpašu uzmanību un veic
pasākumus, lai novērstu riskus, kas
saistīti ar nesankcionētu piekļūšanu
bankas informācijai no ārpuses vai ar
konfidenciālas informācijas 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
sistēmu izstrādes, iegādes un pārmaiņu
(modifikāciju) projektu, banka veic riska
analīzi, saistītu ar šīm izmaiņām, un veic
darbības, lai samazinātu šos riskus.
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38. pielikums

39. pielikums

Tiesvedības
un iespējamās saistības

Notikumi pēc bilances datuma

Parastās komercdarbības gaitā banka
ir iesaistījusies atsevišķos tiesvedības
procesos, kas ir saistīti ar parādu piedziņu, nodrošinājuma saglabāšanu kreditēšanas ietvaros atsevišķiem darījumiem.
Vadība ir pārliecināta, ka uz 2015. gada
31. decembri ierosinātās tiesvedības
neizraisīs būtiskus zaudējumus bankai
un/vai koncernam, izņemot zemāk
norādīto. Pārskata periodā FKTK ir
veikusi bankā vairākas pārbaudes, kuru
rezultātā 2015. gada 18. decembrī tika
ierosināta administratīvā lieta, kurā
līdz konsolidēto un atsevišķo finanšu
pārskatu apstiprināšanas brīdim nav izdots administratīvais akts vai pieņemts
lēmums par lietas izbeigšanu. Bankas
vadība nesaskata bankas rīcībā nevienu būtisku pārkāpumu saistībā ar pārbaužu rezultātiem un ir pārliecināta par
iespēju noslēgt ar FKTK administratīvo
līgumu. Bankas vadība nav izveidojusi
uzkrājumus šajos atsevišķajos un konsolidētajos finanšu pārskatos, jo pastāv
būtiska nenoteiktība par lietas iespējamo iznākumu un uzkrājumu summu
nav iespējams ticami aplēst. Interpretācijas par iespējami pieļautajiem
trūkumiem var atšķirties, un attiecīgi
var atšķirties uzliekamās soda naudas
apmērs atbilstoši Kredītiestāžu likuma
normām, kas bijušas spēkā iespējamā
pārkāpuma brīdī.

Pielikumi no 140. līdz
227. lapai ir šo finanšu
pārskatu neatņemama
sastāvdaļa.

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, izņemot zemāk minēto. Bankas valde ieteiks akcionāriem izmaksāt
dividendes 69,0 miljonu EUR apmērā
un 2016. gada aprīlī veikt jaunu bankas
parasto akciju emisiju, tādējādi palielinot bankas pašu kapitālu par 37,9 miljoniem EUR.
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Neatkarīgu
revidentu ziņojums
ABLV Bank, AS akcionāriem

Ziņojums par atsevišķajiem un
konsolidētajiem finanšu pārskatiem
Esam veikuši pievienoto ABLV Bank, AS
(turpmāk “Banka”) atsevišķo finanšu
pārskatu, kas ietver atsevišķo finanšu
stāvokļa pārskatu 2015. gada 31. decembrī, atsevišķo visaptverošo ienākumu pārskatu, atsevišķo kapitāla un
rezervju izmaiņu pārskatu un atsevišķo
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas
noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, kā
arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju
pielikumā no 134. līdz 227. lapai, revīziju.
Mēs esam veikuši arī ABLV Bank, AS
un tās meitas sabiedrību (“Koncerns”)
pievienoto konsolidēto finanšu pārskatu,
kas ietver konsolidēto finanšu stāvokļa
pārskatu 2015. gada 31. decembrī,
konsolidēto visaptverošo ienākumu
pārskatu, konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un konsolidēto
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas
noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, kā
arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju
pielikumā no 134. līdz 227. lapai, revīziju.
Vadības atbildība par atsevišķajiem
un konsolidētajiem finanšu
pārskatiem
Vadība ir atbildīga par šo atsevišķo un
konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un informācijas patiesu uzrādīšanu
saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem un tādas iekšējās
kontroles izveidošanu, kāda pēc vadības
domām ir nepieciešama, lai nodrošinātu
šo atsevišķo un konsolidēto finanšu
pārskatu, kas nesatur būtiskas neatbilstības ne krāpšanas, ne kļūdas rezultātā, sagatavošanu.
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Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par revidentu
atzinuma sniegšanu par šiem atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu
pārskatiem, pamatojoties uz veikto
revīziju. Revīzija tika veikta saskaņā
ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums
ir jāievēro spēkā esošās ētikas prasības un revīzija jāplāno un jāveic tā, lai
iegūtu pietiekamu pārliecību, ka šajos
atsevišķajos un konsolidētajos finanšu
pārskatos nav būtisku neatbilstību.
Revīzijas laikā tiek veiktas procedūras, lai iegūtu revīzijas pierādījumus
par atsevišķajos un konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Piemēroto procedūru izvēle ir atkarīga
no mūsu profesionāla vērtējuma,
ieskaitot risku novērtējumu attiecībā
uz būtiskām neatbilstībām šajos atsevišķajos un konsolidētajos finanšu
pārskatos, kas var pastāvēt krāpšanās
vai kļūdu dēļ. Veicot šo risku novērtējumu, mēs apsveram iekšējās kontroles sistēmu, kas saistīta ar Bankas un
Koncerna šo atsevišķo un konsolidēto
finanšu pārskatu sagatavošanu un
informācijas patiesu atspoguļošanu,
ar mērķi piemērot pastāvošajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas
procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Bankas un Koncerna
iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija
ietver arī pielietoto grāmatvedības
politiku un Bankas un Koncerna vadības izdarīto grāmatvedības aplēšu
pamatotības, kā arī atsevišķajos
un konsolidētajos finanšu pārskatos
sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka iegūtie
revīzijas pierādījumi dod pietiekošu
un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
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Atzinums
Mūsuprāt, atsevišķie finanšu pārskati
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu
par ABLV Bank, AS atsevišķo finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī
un par tās atsevišķajiem darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmu
par gadu, kas noslēdzās 2015. gada
31. decembrī, saskaņā ar Eiropas
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Mūsuprāt, konsolidētie finanšu
pārskati sniedz skaidru un patiesu
priekšstatu par ABLV Bank, AS un tās
meitas sabiedrību konsolidēto finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī
un par tās konsolidētajiem darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmu
par gadu, kas noslēdzās 2015. gada
31. decembrī, saskaņā ar Eiropas
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Apstākļu akcentēšana
Neizsakot iebildi mūsu atzinumā,
mēs vēršam uzmanību uz atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu
38. pielikumu. Kā norādīts 38. pielikumā, pārskata gadā Finanšu un Kapitāla tirgus komisija ir veikusi Bankā

Armine Movsisjana
Valdes priekšsēdētāja
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Rīga, Latvija
2016. gada 26. februārī

vairākas pārbaudes, kuru rezultātā
2015. gada 18. decembrī tika ierosināta administratīvā lieta, kurā līdz konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu
apstiprināšanas brīdim nav izdots
administratīvai akts vai pieņemts
lēmums par lietas izbeigšanu. Bankas
vadība nav izveidojusi uzkrājumus
šajos atsevišķajos un konsolidētajos
finanšu pārskatos sakarā ar šo lietu,
jo pastāv būtiska nenoteiktība par tās
iespējamo iznākumu un uzkrājumu
summu nav iespējams ticami aplēst.
Interpretācijas par iespējams pieļautajiem trūkumiem var atšķirties un attiecīgi var atšķirties uzliekamās soda
naudas apmērs atbilstoši Kredītiestāžu likuma normām, kas bijušas spēkā
iespējamā pārkāpuma brīdī.

Ziņojums saskaņā
ar citu normatīvo aktu prasībām

Citi apstākļi
Atbilstošā iepriekšējā perioda salīdzinošā informācija ir balstīta uz
Bankas un Koncerna atsevišķajiem
un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2014.
gada 31. decembrī, kuru revidēja cits
neatkarīgs revidents, kas 2015. gada
25. februārī izsniedza atzinumu bez
iebildēm.

Mēs esam saņēmuši Bankas sagatavoto paziņojumu par korporatīvo pārvaldību par gadu, kas noslēdzās 2015. gada
31. decembrī. Mūsuprāt, paziņojums
iekļauj Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas 1. punktā
pieprasīto informāciju.

Bez tam mūsu atbildība ir pārbaudīt
konsolidētajā vadības ziņojumā, kas
atspoguļots no 125. līdz 131. lapai,
ietvertās grāmatvedības informācijas
atbilstību konsolidētajiem finanšu
pārskatiem. Bankas vadība ir atbildīga par konsolidētā vadības ziņojuma
sagatavošanu. Mūsu darbs attiecībā
uz konsolidēto vadības ziņojumu tika
ierobežots augstāk minētajā apjomā,
un mēs neesam pārbaudījuši nekādu
citu informāciju kā tikai to, kas ietverta
no konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
Mūsuprāt, konsolidētajā vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajai
informācijai.
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