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Bankas (Koncerna) vadības ziņojums

Fundamentālie nosacījumi globālās ekonomi-
kas izaugsmei 2014. gadā ir bijuši visai mainīgi. 
Naftas cenas kritās, dodot papildu stimulu globā-
lās ekonomikas izaugsmei. Taču radušos stimulu 
nivelēja negatīvie faktori, tostarp vājā investoru 
aktivitāte, stagnācija un zemā inflācija euro zonā 
un Japānā. Ģeopolitiski riski vēl joprojām ir augsti 
un mazina ekonomikas attīstības perspektīvas gan 
Austrumeiropā, gan Centrāleiropā. Starptautiskais 
Valūtas fonds prognozē globālās ekonomikas 
izaugsmi 3.5 procentu apmērā 2015. gadam.

2014. gadā AS Baltic International Bank (Banka) 
nodrošinājusi savas darbības pamatrādītāju labu 
izaugsmi. Apstākļos, kad pasaules ekonomikā jop-
rojām saglabājas nestabilitāte un prasības kredīties-
tādēm attiecībā uz risku pārvaldību (kapitāla pie-
tiekamībai un likviditātei noteiktie normatīvi) kļūst 
arvien stingrākas, Bankai izdevies kāpināt apjomus 
savas darbības pamatvirzienos un uzlabot finan-
siālos rādītājus. Pārskata periodā Bankas aktīvi 
(dati par Koncernu norādīti iekavās) pieauguši par 
58.3% salīdzinājumā ar 2013. gada decembri un 
2014. gada 31. decembrī veidoja 533.03 (533.35) 
miljonus euro (31.12.2013: 336.66 miljonus euro). 

Tika sasniegti arī ievērojami panākumi klientu 
bāzes paplašināšanā. Uz jaunu klientu piesaisti vēr-
stais intensīvais darbs ļāvis Bankai būtiski palielināt 
resursu bāzi: salīdzinājumā ar 2013. gada decem-
bri noguldījumu apjoms pieaudzis par 62.8% jeb 
172.96 miljoniem euro. 2014. gada 31. decembrī 
noguldījumu apjoms bija 448.25 (448.24) miljoni 
euro un veidoja 89.73% no Bankas kopējām sais-
tībām. Noguldījumi ir galvenais Bankas pamatdar-
bības finansēšanas avots. Gada laikā kopējie klientu 
līdzekļi, tajā skaitā ārpusbilances aktīvi, pieauga par 
40.49% (4049%) un sasniedza 683.06 (683.05) mil-
jonus euro. Visa gada garumā Banka piedāvājusi 
saviem klientiem efektīvus risinājumus aktīvu pār-
valdīšanai vietējā un starptautiskajā tirgū. Klienti 

izrādījuši aktīvu interesi gan par kapitāla individu-
ālo pārvaldīšanu (standartpakalpojums), gan par 
investīcijām projektu finansēšanā un fiduciāriem 
jeb uzticības darījumiem. Banka saviem klientiem 
piedāvājusi līdzfinansēt biznesprojektus pārtikas 
rūpniecības un nekustamā īpašuma jomā Latvijā 
un Lielbritānijā. Šajos projektos klienti kopumā bija 
ieguldījuši 3.15 miljonus euro.

Ievērojamais piesaistīto resursu apjoms ļāvis Bankai 
diversificēt aktīvus. Banka veikusi būtisku iegul-
dījumu operāciju apjomu, iegādājoties augstās 
kategorijas vērtspapīrus. Tādēļ ir būtiski izmai-
nījusies vērtspapīru portfeļa struktūra kvalitātes 
ziņā. Investīciju līmeņa surevēnās obligācijas, dau-
dzpusējo attīstības banku (MDB) obligācijas un 
valsts obligācijas (government bonds) veido 86.90% 
no kopējā portfeļa. Vērtspapīru portfeļa apjoms 
2014. gada 31. decembrī bija 96.57 miljoni euro, 
kas veido 18.11% (18.12%) no kopējiem aktīviem. 
Vērtspapīru portfeļa optimizācija nodrošinājusi 
stabilus ienākumus no obligāciju portfeļa.

Banka pieņēmusi lēmumu palielināt savu vērts-
papīru portfeli regulas “Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr.  575/2013 (2013. gada 
26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā 
uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabied-
rībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012” 
prasību (regulējošo standartu attiecībā uz kapitāla 
pietiekamību un likviditāti) piemērošanas ietvaros. 
Šobrīd Bankas aktīvu un saistību struktūra pilnībā 
atbilst jaunajām normatīvu izpildes prasībām. 2014. 
gada 31. decembrī likviditātes seguma rādītājs 
(liquidity coverage ratio) pārsniedza 100% un vei-
doja 253.10% (252.63%), kopējais kapitāla rādītājs 
(total capital ratio) atbilda gan normatīvajam līme-
nim, gan minimālajam individuālajam līmenim, un 
veidoja 14.43% (14.23%); sviras rādītājs (leverage 
ratio) veidoja 5.30% (5.19%). 
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Jaunu subordinēto noguldījumu piesaiste veicinā-
jusi Bankas bilances rādītāju izaugsmi. Atbilstoši 
2014. gada rezultātiem subordinēto noguldījumu 
apjoms veidoja 16.70 miljonus euro; subordinēto 
noguldījumu apjoms pieauga par 50.44% gada 
izteiksmē. 

Diversificējot produktus un piesaistāmo resursu 
avotus, 2014. gadā Banka veikusi virkni jaunu obli-
gāciju emisiju. Bankas klienti uzskatīja obligācijas 
par pievilcīgu ilgtermiņa investīciju objektu. Ar šo 
emisiju Banka sekmīgi noslēgusi Obligāciju pie-
dāvājuma pirmo programmu (kopējais apjoms 20 
miljoni euro). 

Bankas kredītportfelis 2014. gada 31. decembrī 
veidojis 99.62 (9795) miljonus euro, kas nepār-
sniedz 20% no Bankas kopējā aktīvu apjoma. 
Portfeļa struktūrā dominē hipotekārie kredīti, un 
to īpatsvars kopējā portfelī ir 71.79%. Tas atspoguļo 
Bankas konservatīvo pieeju attiecībā uz kredītriska 
uzņemšanos. Jāatzīmē, ka ģeopolitiskā saspīlējuma 
starp Krieviju un Ukrainu rezultātā ir vērojama 
finansējamo projektu virzība uz Rietumeiropu.

Bankas pamatdarbības ienākumu pieaugums bijis 
mērens, un atbilstoši pērnā gada rezultātiem tā pie-
augusi par 9.3% un veidoja 14.69 miljonus euro. 
Jāatzīmē Bankas centieni palielināt stabilo ienā-
kumu īpatsvaru pamatdarbības peļņas struktūrā. 
Pateicoties klientu pieaugošai aktivitātei norē-
ķinu un kases pakalpojumu, brokerpakalpojumu, 
trasta pakalpojumu un karšu produktu izmanto-
šanā, tīrie komisijas naudas ienākumi pieauga par 
13.05% (13.01%). 2014. gada beigās tīro komisijas 
naudas ienākumu īpatsvars pamatdarbības ienā-
kumu struktūrā veidoja 41% (31.12.2014.: 39%). 
Pārmaiņas valūtas tirgū Bankai ļāva trīskārt palie-
lināt ienākumus no valūtas darījumiem. Atbilstoši 
2014. gada rezultātiem ienākumi no valūtas darīju-
miem bija 3.91 (3.90) miljoni euro, kas veido 27% 
no kopējiem pamatdarbības ienākumiem.

Banka turpināja attīstīt tehnoloģijas nolūkā nodro-
šināt klientiem ērtus pakalpojumus līdzekļu pār-
valdīšanā. Banka bija radījusi jaunus tehnoloģiskus 

risinājumus. Tostarp internetbankā tika ieviesta 
jauna sadaļa saistībā ar finanšu instrumentiem.

2014. gada beigās Banka piedāvājusi internetbankas 
mobilo aplikāciju, kas klientiem ļāvusi ērtāk sekot 
līdzi savu kontu stāvoklim, kredītiem, maksājumu 
karšu atlikumiem, kā arī iegūt informāciju par iegā-
dātajiem finanšu instrumentiem. Kopš decembra 
sākuma aplikācija klientiem (viedtālruņu lietotā-
jiem) ir pieejama bez maksas lietošanai Apple un 
Android platformās.

2014. gada trešajā ceturksnī Banka atbalstījusi uz 
uzņēmējdarbības vides attīstīšanu vērstus pasā-
kumus. 7. oktobrī Rīgā ar Bankas atbalstu norisi-
nājās investoru foruma Komercializācijas reaktors 
atklātais pasākums Performance Day. Tā dalībnie-
kiem bija iespēja dzirdēt Komercializācijas reaktorā 
veiksmes stāstus; uzzināt, ka šo veiksmi veicinājis 
Komercializācijas reaktors; iepazīties ar jaunuzņē-
mumu (start-ups) dibinātājiem, uzzināt par aktu-
ālajiem projektiem un piedalīties diskusijās ar 
investoriem.

Tāpat Banka ir atbalstījusi 2014 Fairness Award 
pasniegšanas ceremoniju. Pasākuma mērķis ir 
godināt izcilus līderus, kas strādā sabiedrības labā 
un cenšas nojaukt ekonomiskās un sociālās bar-
jeras, tādējādi pavērot iespējas mazāk nodrošinā-
tiem sabiedrības slāņiem visā pasaulē. Godalgas 
pasniegšanas ceremonija norisinājās 24. novembrī 
ASV galvaspilsētā Vašingtonā. 

Eksperti atzinīgi novērtējuši Bankas sasniegumus 
klientu individuālajā apkalpošanā (private banking) 
un privātkapitāla pārvaldīšanā (wealth manage-
ment). Banka tika nominēta SPEAR’S Russia Wealth 
Management Awards balvai kategorijā „Labākā 
banka Baltijas valstīs un NVS, kas sniedz individu-
ālās apkalpošanas un privātkapitāla pārvaldīšanas 
pakalpojumus klientiem Krievijā”, kas ir apliecinā-
jums augstajai sniegto pakalpojumu kvalitātei. 
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Konsolidācijas grupas sastāvs 

Nr. 
p. k.

Komercsabiedrības 
nosaukums un 

reģistrācijas numurs

Reģistrācijas vietas 
kods, reģistrācijas 

adrese

Komerc
sabied

rības 
veids1

Daļa pamat
kapitālā (%)

Balsstiesību 
daļa komerc

sabiedrībā

Pamatojums 
iekļaušanai 

grupā2

1 AS “Baltic International 
Bank“, 40003127883 LV, Kalēju iela 43, Rīga BNK 100 100 MT

2 SIA “BIB Consulting“, 
50103457291 LV, Grēcinieku iela 6, Rīga PLS 100 100 MTM

3 SIA “BIB Real Estate“, 
40003868021 LV, Kalēju iela 43, Rīga CFI 100 100 MTM

4 SIA “Gaujas īpašumi“, 
40103249888 LV, Kalēju iela 43, Rīga CFI 100 100 MMS

5 SIA “Global Investments“, 
40003785660 LV, Merkeļa iela 6-11, Rīga CFI 100 100 MMS

1 BNK – banka; CFI – cita finanšu iestāde, PLS – palīgsabiedrība. 
2 MT – mātes sabiedrība; MTM – mātes sabiedrības meitas sabiedrība; MMS – meitas sabiedrības meitas sabiedrība.
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Bankas akcionāri

Вankas pamatkapitāls ir EUR 29 496 389, kas sada-
lās 4 154 421 parastās akcijās ar vienādām balsstie-
sībām. Visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Katra 
akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapul-
cēs, tiesības saņemt izsludinātās dividendes un tie-
sības saņemt ienākuma vai mantas atlikušo daļu 
(pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas). Vienas 
akcijas nominālvērtība ir EUR 7,1. 

Bankas kopējais akcionāru skaits ir 93, no tiem 28 ir 
juridiskas personas un 65 ir fiziskas personas.

Akcionāri, kuri kontrolē 10 un vairāk procentus no 
apmaksātā pamatkapitāla, ir:

• Valērijs Belokoņs – 69,89467% 
• Vilorijs Belokoņs – 30,00969%.
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Bankas vadība

PADOME (31.12.2014.)

Vārds un uzvārds Amats

Valērijs Belokoņs Padomes priekšsēdētājs

Alberts Rezņiks Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Vlada Belokoņa Padomes locekle

VALDE (31.12.2014.)

Vārds un uzvārds Amats

Ilona Guļčaka Valdes priekšsēdētāja

Natalja Tkačenko Valdes priekšsēdētājas vietniece

Alons Nodelmans Valdes loceklis

Dinārs Kolpakovs Valdes loceklis

Inese Lazdovska Valdes loceklis

Pārskata periodā notikušās šādas izmaiņas valdes 
sastāvā:

Baltic International Bank Juridiskās pārvaldes vadī-
tāja Inese Lazdovska no 17. oktobra ir sākusi pildīt 

Bankas valdes locekļa pienākumus, uzņemoties 
atbildību par Bankas darbības juridisko nodroši-
nājumu un juridisko konsultāciju pakalpojumu 
nodrošināšanu klientiem. 
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Bankas organizatoriskā struktūra

Akcionāru 
pilnsapulce

Iekšējā 
audita dienests

Padome
Risku 

direktors

Valde 
Valdes priekšsēdētājs

Padomes 
birojs

Informācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Biznesa 
tehnoloģiju pārvalde

Saimniecības 
pārvalde

Valdes loceklis Valdes loceklis

Klientu apkalpošanas 
administrators

Privātkapitāla 
pārvaldīšanas grupas

Korporatīvās 
apkalpošanas grupas

Klientu apkalpošanas 
analītiskā nodaļa

Klientu 
administrēšanas nodaļa

Valdes loceklis

Juridiskā pārvaldeFinanšu direktors

Informācijas tehnoloģiju 
un biznesa nodrošinājuma 

direktors

Risku kontroles, atskaišu 
un analīzes pārvalde

Uzskaites un kases 
operāciju pārvalde

Kreditēšanas un 
dokumentāro 

operāciju pārvalde

Maksājumu karšu nodaļa

Valdes priekšsēdētāja
Darbības atbilstības 
kontroles direktors

Valdes birojs

Stratēģiskās 
plānošanas pārvalde

Darbības atbilstības 
kontroles pārvalde

Klientu identifikācijas un 
darījumu kontroles dienests

Mārketinga un 
komunikāciju pārvalde

Aktīvu individuālās 
pārvaldīšanas un brokeru 

pakalpojumu pārvalde

Pārstāvniecības (Maskava, 
Kijeva, Londona)

Drošības dienests

Informācijas pārvalde

Valdes priekšsēdētāja 
vietnieks

Izpilddirektors

Personāla vadības 
un administratīvā pārvalde

Korespondentattiecību 
un starptautisko 

norēķinu pārvalde

Resursu pārvalde

Publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī
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Bankas darbības stratēģija un mērķi

Mūsu misija ir kļūt par ievērojamu un ekskluzīvu 
Baltijas reģiona banku, kura specializējas ģimenes 
kapitāla pārvaldīšanā, sniedzot pakalpojumus turī-
gām ģimenēm.

Galvenā prioritāte ir orientēšanās uz klienta 
interesēm:

• Klienta ģimenes labklājība un komforts: ban-
kas, finanšu un dzīves; 

• Ģimenes biznesa intereses. 

Stratēģijas virzieni:

Ģimenes kapitāla pārvaldīšana: dināmiskā un 
aktīvā attīstība, mērens risks.

Ģimenes kapitālu pārvalda: 
• strukturējot bankas produktus pēc 3 komforta 

līmeņiem: bankas, finanšu un dzīves;
• papildinot bankas pakalpojumu klāstu ar 

investīciju produktu piedāvājumiem: aktīvu 
pārvaldīšana, alternatīvas investīcijas, ieguldī-
jumi uzņēmumu kapitālā (private equity), arī 
attīstot brokeru pakalpojumus;

• attīstot nefinanšu pakalpojumu klāstu: kon-
sultācijas nodokļu un juridiskajos jautājumos, 
aktīvu strukturēšana un aizsardzība, manto-
šana, profesionālie pakalpojumi ierastā dzīves 
līmeņa nodrošināšanā (lifestyle management).

Attīstot un piedāvājot produktus, tiek ievēroti atklā-
tās arhitektūras principi.

Bankas mērķtirgi klientu piesaistei:
• Latvija;
• Krievija; 
• Ukraina;
• Lielbritānija;
• Citas Rietumeiropas valstis.

Mūsu vērtības:
• Stabilitāte. Konservatīvā attieksme pret riska 

uzņemšanos mums ļāva veiksmīgi pārva-
rēt globālās un reģionālās finanšu krīzes. 
Mūsu prioritāte ir kapitāla saglabāšana un 
aizsargāšana.

• Uzticība. Īpaša attieksme pret klientu, drošība, 
apkalpošanas kvalitāte, nevainojama reputā-
cija un konfidencialitāte.

• Elastīgums. Ģimenes maksimāla komforta 
nodrošināšana jebkurā vietā, laikā un situācijā.

• Ekskluzivitāte. Spēja jau šodien nodrošināt to, 
kas var būt nepieciešams rīt.

• Profesionālisms. Rietumu un Austrumu tirgu 
specifikas pārzināšana, pieredze individuālu 
risinājumu izstrādē.
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Risku vadība

Informācija par risku vadību ir pieejama AS “Baltic International Bank” tīmekļa vietnē http://www.bib.lv/
lv/about-bank/reports, 2013. gada pārskatā no 59. līdz 64. lpp. Kopš 2013. gada 31. decembra nav bijušas 
būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Bankas darbības rādītāji

Pozīcijas nosaukums 01.01.2014.–31.12.2014. 
(neauditēts)

01.01.2013.–31.12.2013. 
(auditēts)

Kapitāla atdeve (ROE) (%) 1,06 0,08

Aktīvu atdeve (ROA) (%) 0,08 0,01
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Peļņas un zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums 

01.01.2014.–31.12.2014. 
(neauditēts)

01.01.2013.–31.12.2013. 
(auditēts)

Koncerns
EUR’000

Banka
EUR’000

Koncerns
EUR’000

Banka
EUR’000

Procentu ienākumi 7 336 7 396 8 746 8 837
Procentu izdevumi -2 702 -2 702 -2 170 -2 170
Dividenžu ienākumi 7 7 15 15
Komisijas naudas ienākumi 7 678 7 678 6 239 6 240
Komisijas naudas izdevumi -1 711 -1 711 -960 -960
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes 
vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām 0 0 0 0

Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem 
finanšu aktīviem 205 205 0 0

Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem 
finanšu aktīviem un finanšu saistībām -530 -530 -35 -35

Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā 
vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

0 0 0 0

Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē 0 0 0 0
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/
zaudējumi 3 902 3 913 1 342 1 343

Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un 
nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi 0 0 0 0

Pārējie ienākumi 603 431 323 169
Pārējie izdevumi -266 -263 -300 -202
Administratīvie izdevumi -11 764 -11 586 -11 379 -11 271
Nolietojums -1 262 -1 261 -1 116 -1 115
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts -1 055 -1 055 -937 -716
Vērtības samazināšanās zaudējumi 0 0 0 0
Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas 441 522 232 135

Uzņēmumu ienākuma nodoklis -170 -169 -84 -107
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi 271 353 315 29
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Publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī

Bilances pārskats

Pozīcijas nosaukums 

31.12.2014. 
(neauditēts)

31.12.2013. 
(auditēts)

Koncerns
EUR’000

Banka
EUR’000

Koncerns
EUR’000

Banka
EUR’000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 23 530 23 525 31 446 31 444
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 271 191 271 191 133 088 133 088
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi 2 882 2 882 3 135 3 135
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 0 0 0 0

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 87 357 87 357 4 382 4 382
Kredīti un debitoru parādi 104 352 106 018 123 441 125 461

Pārējas prasības pret kredītiestādēm 6 398 6 398 21 880 21 880
Kredīti nebankām 97 954 99 620 101 561 103 581

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 8 731 8 731 5 713 5 713
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās 
vērtības izmaiņas 0 0 0 0

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 316 316 2 262 2 261
Pamatlīdzekļi 17 401 17 401 17 503 17 503
Ieguldījumu īpašums 7 760 4 202 7 919 4 160
Nemateriālie aktīvi 4 321 4 321 4 568 4 568
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu 
pamatkapitālā 1 145 3 088 1 145 3 088

Nodokļu aktīvi 285 285 228 228
Pārējie aktīvi 4 074 3 713 2 064 1 625

Kopā aktīvi 533 345 533 030 336 894 336 656
Saistības pret centrālajām bankām 3 782 3 782 0 0
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 277 277 7 626 7 626
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības 1 965 1 965 623 623
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 0 0 0 0

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 489 358 489 369 291 436 291 444
Termiņsaistības pret kredītiestādēm 6 178 6 178 0 0
Noguldījumi 448 236 448 247 275 281 275 289
Pakārtotās saistības 16 702 16 702 11 102 11 102
Emitētie parāda vērtspapīri 18 242 18 242 5 053 5 053

Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības 0 0 0 0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās 
vērtības izmaiņas 0 0 0 0

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 650 650 1 169 1 167
Uzkrājumi 0 0 0 0
Nodokļu saistības 1 439 1 439 1 270 1 270
Pārējās saistības 2 709 2 043 1 692 1 190

Kopā saistības 500 180 499 525 303 816 303 320
Kapitāls un rezerves 33 165 33 505 33 078 33 336

Kopā kapitāls un rezerves un saistības 533 345 533 030 336 894 336 656
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības 2 961 2 961 2 545 2 545
Ārpusbilances saistības pret klientiem 12 040 12 135 16 686 16 790
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Publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī

Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību 
kopsavilkuma pārskats

N.p.k. Pozīcijas nosaukums 

31.12.2014. 
(neauditēts)

Koncerns
EUR’000

Banka
EUR’000

1. Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 40 487 41 091
1.1. Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.) 28 300 28 904
1.1.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāls 28 300 28 904
1.1.2. Pirmā līmeņa papildu kapitāls 0 0
1.2. Otrā līmeņa kapitāls 12 187 12 187
2. Kopējā riska darījumu vērtība (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 265 604 266 076

2.1. Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera kredītriskam, 
atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam 238 673 239 267

2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei 0 0
2.3. Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam 955 955
2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 25 976 25 854
2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 0 0

2.6. Kopējā riska darījumu vērtība, 
kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī 0 0

2.7. Citas riska darījumu vērtības 0 0
3. Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi
3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 10,65 10,86
3.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.1.1.-2.*4.5%) 16 348 16 930
3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 10,65 10,86
3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6%) 12 364 12 939
3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100) 15,24 15,44
3.6. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%) 19 239 19 805
4. Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 2,5 2,5
4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) 2,5 2,5
4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%) 0,0 0,0
4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) 0,0 0,0
4.4. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) 0,0 0,0
4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) 0,0 0,0
5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas

5.1. Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, 
piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām 2 696 2 696

5.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru 
(%) 10,15 10,36

5.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru (%) 10,15 10,36
5.4. Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru (%) 14,23 14,43
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Publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī

Likviditātes rādītāja aprēķins

N.p.k. Pozīcijas nosaukums 

31.12.2014. 
(neauditēts)

Banka
EUR’000

1 Likvīdie aktīvi 366 597

1.1. Kase 1 349

1.2. Prasības pret Latvijas Banku 22 177

1.3. Prasības pret maksātspējīgām kredītiestādēm 267 005

1.4. Likvīdie vērtspapīri 76 066

2 Tekošās saistības (ar atlikušo termiņu līdz 30 dienām) 420 620

2.1. Saistības pret kredītiestādēm 6454

2.2. Noguldījumi 397 346

2.3. Emitētie parāda vērtspapīri 0

2.4. Nauda ceļā 577

2.5. Pārējās tekošās saistības 5 872

2.6. Ārpusbilances saistības 10 371

3 Likviditātes rādītājs (1:2) (%) 87,16

4 Minimālais likviditātes rādītājs (%) 30,00
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Publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī

1. Pielikums. Vērtspapīru portfelis

Bankas vērtspapīru portfelis valstu sadalījumā ir šāds:

31.12.2014. 
(neauditēts)

Tirdzniecības 
nolūkā turēti 
finanšu aktīvi

EUR’000

Pārdošanai 
pieejami 

finanšu aktīvi
EUR’000

Līdz termiņa 
beigām turēti 
ieguldījumi

EUR’000

Kopā

EUR’000

Daudzpusējās attīstības bankas 0 50 040 0 50 040

Vācija 0 8 289 0 8 289

Lielbritānija 0 6 419 0 6 419

Lietuva 0 4 541 2 374 6 915

Latvija 1 3 245 2 550 5 796

Krievija 40 0 2 387 2 427

Dānija 0 4 149 0 4 149

Zviedrija 0 8 248 0 8 248

Brazīlija 0 2 372 0 2 372

pārējās valstis 436 54 1 420 1 910

kopā 477 87 357 8 731 96 565

Pārskata periodā pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem netika atzīts vērtības samazinājums.

31.12.2013. 
(auditēts)

Tirdzniecības 
nolūkā turēti 
finanšu aktīvi

EUR’000

Pārdošanai 
pieejami 

finanšu aktīvi
EUR’000

Līdz termiņa 
beigām turēti 
ieguldījumi

EUR’000

Kopā

EUR’000

Krievija 603 0 2738 3 341

Lielbritānija 0 3929 0 3 929

Ukraina 1 022 0 1837 2 859

Latvija 3 360 747 1 110

pārējās valstis 41 94 391 526

kopā 1 669 4 383 5 713 11 765
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2. Pielikums. Centrālo valdību parāda vērtspapīri

Bankas centrālo valdību parāda vērtspapīri valstu griezumā ir šādi:

31.12.2014. 
(neauditēts)

31.12.2013. 
(auditēts)

Uzskaites vērtība
EUR’000

Uzskaites vērtība
EUR’000

Lietuva 6 915

Latvija 5 254 747

Polija 987

kopā 13 156 747


