AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003563375
Juridiskā adrese: J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija
Interneta adrese: www.ribbank.com
Tālrunis: (+371) 67 359 000

OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMA
PROGRAMMAS PAMATPROSPEKTS

Vērtspapīri
Piedāvājuma programmas apjoms
Dzēšanas termiņš

Obligācijas
20 000 000 USD
No 5 līdz 10 gadiem

AS „Reģionālā investīciju banka”

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Paziņojums ieguldītājiem un ierobežojumi attiecībā uz izplatīšanu
Pieņemot lēmumu par ieguldījumu izdarīšanu, potenciālajiem ieguldītājiem ir jāpaļaujas uz pašu veikto
analīzi attiecībā uz priekšrocībām un riskiem, kas ir saistīti ar lēmumu par ieguldījumu izdarīšanu.
Neviena persona nav pilnvarota sniegt jebkādu citu informāciju vai paust kādu citu viedokli, izņemot
informāciju un viedokli, kas ir ietverts šajā Pamatprospektā. Tomēr, ja šāda informācija tiek sniegta vai
viedoklis tiek pausts, tad uz šādu informāciju vai viedokli nedrīkst paļauties kā uz Emitenta apstiprinātu
informāciju vai viedokli. Šī Pamatprospekta izsniegšana vai atspoguļošana nekādos apstākļos nekalpo
kā norāde uz to, ka šajā Pamatprospektā ietvertā informācija ir pareiza kādā brīdī pēc tā izdošanas, vai
ka Emitenta darbībā pēc šī datuma nav notikušas izmaiņas.
Šī Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana un Obligāciju piedāvāšana, pārdošana un piegāde
noteiktās valstīs ir ierobežota ar likumu. Personas, kas dzīvo ārpus Latvijas Republikas, var saņemt šo
Pamatprospektu tikai ievērojot piemērojamos īpašos noteikumus vai ierobežojumus. Emitents pieprasa,
lai personas, kuru rīcībā nonāk šis Pamatprospekts vai Galīgie noteikumi, iepazītos ar visiem šādiem
ierobežojumiem un ievērotu tos. Šo Pamatprospektu un Galīgos noteikumus nedrīkst izplatīt vai
publicēt valstīs vai jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā un
Japānā, vai kā citādi izplatīt vai publicēt situācijās, kurā šādas darbības būtu nelikumīgas vai to
īstenošanai būtu jāīsteno pasākumi, kas nav paredzēti Latvijas tiesību aktos. Nedz šis Pamatprospekts,
nedz Galīgie noteikumi nav uzskatāmi par piedāvājumu pārdot Obligācijas kādai personai jebkurā
jurisdikcijā, kurai ir aizliegts izteikt šādu piedāvājumu vai aicinājumu, vai par aicinājumu šādai personai
izskatīt piedāvājumu iegādāties Obligācijas.
Emitents neuzņemas nekādu juridisku atbildību par jebkādiem šādiem pārkāpumiem, neatkarīgi no tā,
vai potenciālais ieguldītājs ir vai nav informēts par šādiem ierobežojumiem.
Obligācijas nav reģistrētas un netiks reģistrētas saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu
(turpmāk tekstā – „ASV Vērtspapīru likums"), vai atbilstoši jebkura ASV štata likumdošanai vērtspapīru
jomā, un tādējādi tās tieši vai netieši nedrīkst piedāvāt, pārdot, pārdot tālāk, dāvināt, nodot, piešķirt,
pieņemt, atsavināt vai atteikties no tām Amerikas Savienoto Valstu teritorijā vai kādai personai
Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot, ja darījums nav pakļauts reģistrācijas prasībām, kas ir noteiktas
Vērtspapīru likumā un ASV štata likumdošanā vērtspapīru jomā, vai ir saņemts atbrīvojums no šādām
reģistrācijas prasībām.
Emitents uzņemas atbildību par informāciju, kas ir ietverta šajā Pamatprospektā, un paziņo, ka ir
veltījis pietiekamu uzmanību, lai nodrošinātu informācijas atbilstību, un pēc tā rīcībā esošajām ziņām
šajā Pamatprospektā ietvertā informācija atbilst faktiem un nesatur nekādus izlaidumus, kas varētu
ietekmēt tā nozīmi.
Obligācijas var arī nebūt visiem ieguldītājiem piemērots ieguldījumu veids. Katram potenciālajam
ieguldītājam, kas vēlas ieguldīt līdzekļus vērtspapīros, ir jānosaka, vai ieguldījumi Obligācijās ir tam
piemēroti, ņemot vērā paša apstākļus. Katram potenciālajam ieguldītājam jo īpaši būtu jāapsver, vai nu
pašam ar saviem spēkiem, vai arī izmantojot finanšu un citu profesionālu konsultantu palīdzību, vai:
i) tam ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai tas varētu jēgpilni novērtēt attiecīgās Obligācijas,
ieguvumus un riskus saistībā ar naudas līdzekļu ieguldīšanu attiecīgajās Obligācijās, kā arī informāciju,
kas ir ietverta Pamatprospekta vai jebkura ar to saistīta papildinājuma saturā vai iekļauta tajā atsauces
veidā;
ii) tam ir pieeja atbilstošiem analītiskajiem instrumentiem un zināšanas par tiem, lai tas savas
konkrētās finansiālās situācijas ietvaros varētu izvērtēt ieguldījumu attiecīgajās Obligācijas un šāda
ieguldījuma ietekmi uz tā kopējo ieguldījumu portfeli;
iii) tam ir pietiekami finanšu resursi un likviditāte, lai tas varētu uzņemties visus riskus saistībā ar
ieguldījumiem attiecīgajās Obligācijas, tostarp Obligācijās, kuras pamatsumma vai procenti ir
maksājami vienā vai vairākās valūtās, vai gadījumos, kad pamatsummas vai procentu maksājumu
valūta atšķiras no valūtas, kurā šāda ieguldītāja finanšu darbības ir galvenokārt denominētas;
iv) tas pilnībā saprot attiecīgo Obligāciju noteikumus un tam ir pazīstama ar to saistīto indeksu un
finanšu tirgu uzvedība; un
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v) tas spēj izvērtēt (vai nu pats, vai ar finanšu konsultanta palīdzību) iespējamos ekonomikas attīstības,
procentu likmju scenārijus un citus faktorus, kas var ietekmēt tā ieguldījumu un spēju uzņemties
attiecīgos riskus.
UZ NĀKOTNI VĒRSTI PAZIŅOJUMI
Pamatprospekts satur noteiktus uz nākotni vērstus paziņojumus. Uz nākotni vērsts paziņojums ir
paziņojums, ka neattiecas uz vēsturiskiem faktiem un notikumiem. Uz nākotni vērsti paziņojumi balstās
uz nākotnes rezultātu un novērtējumu, uz vēl nenosakāmu vai neparedzamu summu analīzēm vai
prognozēm. Uz to, ka paziņojums ir vērsts uz nākotni, norāda tādu terminu un frāžu kā, piemēram,
„paredzēt”, „uzskatīt”, „varētu”, „novērtēt”, „sagaidīt”, „plānot", „var (iespējams)”, „plānot”,
„prognozēt”, „būs” un līdzīgu terminu un frāžu, ieskaitot atsauces un pieņēmumus, lietojums. Tas jo
īpaši attiecas uz paziņojumiem Pamatprospektā, kas satur informāciju par spēju gūt pelņu nākotnē,
plāniem un cerībām attiecībā uz Emitenta uzņēmējdarbību un tā vadību, izaugsmi un rentabilitāti, un
vispārīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem un regulējuma nosacījumiem, kā arī citiem faktoriem, kas to
ietekmē. Uz nākotni vērsti paziņojumi Pamatprospektā balstās uz pašreizējiem novērtējumiem un
pieņēmumiem, ko Emitents veic un izveido savu pašreizējo zināšanu robežās. Šādi uz nākotni vērsti
paziņojumi ir pakļauti riskiem, neskaidrībai un citiem faktoriem, kas var novest pie tā, ka faktiskie
rezultāti, tostarp Emitenta finansiālais stāvoklis un darbības rezultāti, var būtiski atšķirties no
rezultātiem, attiecībā uz kuriem šajos uz nākotni vērstajos paziņojumos ir izdarīti pieņēmumi vai doti
apraksti, un šādi rezultāti var būt būtiski sliktāki. Emitenta darbība ir arīdzan pakļauta vairākiem riskiem
un neskaidrībām, kas var radīt neprecizitātes Pamatprospektā iekļautā uz nākotni vērstā paziņojumā,
vērtējumā vai prognozē. Tādējādi ieguldītājiem ir ļoti ieteicams izlasīt Pamatprospekta nodaļas
Kopsavilkums, Riska faktori un Informācija par Emitentu. Salīdzinājumā ar šo nodaļu, minētajās
nodaļās ir sniegti sīkāki to faktoru apraksti, kas var ietekmēt Emitenta uzņēmējdarbību un tirgus, kuros
tas darbojas.
Ievērojot šos riskus, nenoteiktību un pieņēmumus, var notikt Pamatprospektā aprakstītie nākotnes
notikumi. Izņemot likumā paredzēto, Emitents neuzņemas nekādas citas saistības attiecībā uz nākotnē
vērstu paziņojumu precizēšanu vai to atbilstības nodrošināšanu faktiskajiem notikumiem vai attīstības
gaitai.
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1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums
Emitents – saskaņā ar šo Pamatprospektu AS „Reģionālā investīciju banka”, kas reģistrēta ar vienoto
reģistrācijas numuru 40003563375, juridiskā adrese J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvijā, un kas
atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā un visos citos piemērojamos tiesību aktos aprakstītajām
prasībām, t.i., persona, kura savā vārdā emitē vai paredz emitēt pārvedamus vērtspapīrus vai citus
finanšu instrumentus.
Emitenta mājas lapa – Interneta mājas lapa www.ribbank.com.
Obligācija – AS „Reģionālā investīciju banka” emitēts parāda vērtspapīrs, kas piešķir tā īpašniekam
tiesības šajā Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos aprakstītajos termiņos un kārtībā saņemt
Procentu ienākumu un Nominālvērtības maksājumus.
Nominālvērtība – Obligācijas vērtība, ko ir noteicis Emitents un kas tiek norādīta katras atsevišķas
Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos.
Emisijas datums – datums, kurā Obligācijas tiks pārskaitītas uz Obligacionāru vai to pārstāvju
vērtspapīru kontiem.
Darba diena – diena, kurā Latvijas Republikā strādā kredītiestādes un LCD un TARGET 2 sistēmas ir
atvērtas darījumu veikšanai.
Dzēšanas datums – datums, kas norādīts katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos un
kurā Emitentam ir jādzēš visas attiecīgās sērijas Obligācijas, atpērkot tās par Nominālvērtību.
Ieguldītājs vai Potenciālais Ieguldītājs – fiziska vai juridiska persona, kas atbilstoši šajā
Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos noteiktajai kārtībai ir izteikusi interesi iegādāties vai plāno
iegādāties vienu vai vairākas Obligācijas.
ISIN vai ISIN kods – starptautiskais vērtspapīru reģistrācijas kods, kuru piešķir LCD un kurš šī
Pamatprospekta ietvaros emitētajām Obligācijām tiks norādīts Galīgajos noteikumos.
Procentu ienākums – uz Obligāciju pamata maksājamie procenti, kas
Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos aprakstītajos datumus, apmērā un kārtībā.

aprēķināti

šajā

Procentu aprēķina datums – 5. (piektā) Darba diena pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma.
Procentu aprēķina datumā LCD pēc Emitenta pieprasījuma sastādīs Obligacionāru sarakstu, kuriem ir
tiesības uz Procentu ienākumu.
Procentu izmaksas datums – Galīgajos noteikumos noteikts datums, kad Ieguldītājs atbilstoši
Pamatprospektam un Galīgajiem noteikumiem saņem Procentu ienākumu.
Procentu likme vai Gada Procentu likme – procentu likme gadā, ko saņems Ieguldītājs un kas
katrai Obligāciju emisijas sērijai tiks noteikta Galīgajos noteikumos.
Programma – darbību kopums, kas raksturo vairākkārtēju Obligāciju emisiju šī Pamatprospekta
ietvaros.
Galīgie noteikumi – katras noteiktas Obligāciju emisijas sērijas izlaišanas noteikumi, kas kopā ar
Pamatprospektu veido Obligāciju emisijas noteikumu kopumu.
Maksātnespējas gadījums – attiecībā uz Emitentu jebkurš gadījums, kad tas: (a) ir pasludināts par
maksātnespējīgu un/vai attiecībā uz to ir uzsākta bankrota procedūra vai tai līdzvērtīga procedūra un ir
stājies spēkā tiesas spriedums, un/vai tam ir iecelts maksātnespējas administrators; (b) tas neveic
jebkuru maksājumu atbilstoši Prospektam un attiecīgais maksājums tiek kavēts ilgāk par 5 (piecām)
Darba dienām; (c) tas iesniedz pieteikumu par savu likvidāciju un/vai ir pieņemts lēmums par tā
likvidāciju; (d) ir uzsākta tā reorganizācija.
LCD – Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”, vienotais reģistrācijas numurs 40003242879,
juridiskā adrese: Rīga, Vaļņu iela 1. Atbilstoši FITL tā ir kapitālsabiedrība, kas iegrāmato un uzskaita
FITL noteiktajā kārtībā izlaistos finanšu instrumentus, kā arī nodrošina finanšu instrumentu un naudas
norēķinus par darījumiem, kas noslēgti ar finanšu instrumentiem.
DVP (Delivery vs Payment) – vērtspapīru norēķinu veids, kurā vienlaicīgi tiek nodrošināt vērtspapīru un
naudas norēķini, t.i., notiek vērtspapīru piegāde pret apmaksu.

6

AS „Reģionālā investīciju banka”

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Pamatprospekts jeb Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts – šis dokuments,
kurš satur detalizētu informāciju par Emitentu un Obligāciju emisiju. Pamatprospektā Emitents nav
iekļāvis informāciju par katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas Galīgajiem noteikumiem.
Obligāciju emisijas sērija vai Sērija – vienādas kategorijas vērtspapīru emisija, kas emitēti vismaz
divās atsevišķās emisijās, kuras notikušas 12 mēnešu laikā no publiskā piedāvājuma sākuma datuma
un uz kuru attiecas vieni Galīgie noteikumi. Katrai Sērijai tiek apstiprināti un publicēti atsevišķi Galīgie
noteikumi.
Finanšu pārskati – Emitenta auditēti finanšu pārskati par iepriekšējiem diviem finanšu gadiem, t.i.,
par 2013. un 2014., kā arī starpposma saīsinātais finanšu pārskats par 2015. gada pirmajiem sešiem
mēnešiem.
Ieguldījumu sabiedrība – kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas atbilstoši FITL ir
licenzēta un sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus un kurā
Ieguldītājam ir atvērts vērtspapīru vai finanšu instrumentu konts.
FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Rīga, Kungu iela 1. FKTK saskaņā ar „Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas likumu” ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības
mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.
FITL – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums, pieņemts 20.11.2003., spēkā no
01.01.2004.
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2. Kopsavilkums
A iedaļa – Ievads un brīdinājumi
Elements un prasība
informācijas sniegšanai
A.1
Brīdinājumi
Ieguldītājiem

Informācija
-

-

Šis kopsavilkums jāskata kā Pamatprospekta ievads;
Pieņemot ikvienu lēmumu veikt ieguldījumu Obligācijās,
Ieguldītājs apsver Pamatprospektu kopumā;
Ja prasība saistībā ar informāciju Pamatprospektā tiek
iesniegta tiesā, Ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar
dalībvalstu tiesību aktiem var veidoties pienākums segt
izmaksas par Pamatprospekta tulkošanu pirms tiesas
procesa uzsākšanas;
Civiltiesiskā atbildība var tikt piemērota tikai tām personām,
kas ir atbildīgas par Pamatprospektā iekļauto informāciju vai
veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā izplatīšanai, bet tikai
tādos gadījumos, kad kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs
vai nekonsekvents, ja to skata kopā ar citām
Pamatprospekta daļām, vai, ja to skatot kopā ar citām
Pamatprospekta daļām, tas nesniedz būtiskāko informāciju,
kas palīdzētu Ieguldītājam pieņemt lēmumu veikt
ieguldījumu šādās Obligācijās.

B iedaļa — Emitents un ikviens Galvinieks
B.1
B.2

Emitenta juridiskais
nosaukums un
komercnosaukums
Emitenta atrašanās
valsts un juridiskā
forma, tiesību akti,
saskaņā ar kuriem
Emitents darbojas, un
tā dibināšanas valsts

B.3

Ziņas par Emitenta
darījumu un galveno
darbības jomu veidu
un būtiskākiem
faktoriem

B.4a

Nozīmīgas jaunākās
tendences, kas
ietekmējušas
emitentu un nozari,
kurā tas darbojas
Visas apzinātās pēdējā
laika tendences, kas
ietekmē Emitentu un
nozari, kurā tas
darbojas.

B.4b

Akciju sabiedrība „Reģionālā investīciju banka”
Emitents atrodas Latvijas Republikā, Rīgā, Jura Alunāna ielā 2.
Emitenta juridiskā forma ir akciju sabiedrība, juridiskais statuss
– juridiska persona.
Emitents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar
reģistrācijas Nr. 40003563375
Tiesību akti, saskaņā ar kuriem darbojas Emitents: Latvijas
Republikas un saistošie starptautiskie normatīvie akti, t.sk.:
- Kredītiestāžu likums;
- Komerclikums;
- FKTK izdotie normatīvie noteikumi.
Emitents
sniedz
visus
universālās
bankas
galvenos
pakalpojumus un tā darbības jomas ietver norēķinu kontu
atvēršanu un apkalpošanu, noguldījumu piesaisti, norēķinu
karšu un kredītkaršu izsniegšanu, klientu kreditēšanu,
investīcijas dārgmetālos, dokumentāro operāciju nodrošināšanu,
skaidrās naudas operācijas, naudas pārvedumus, individuālo
seifu iznomāšanu, ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu
blakuspakalpojumus, ārvalstu valūtu maiņas pakalpojumus un
fiduciāros pakalpojumus.
Emitenta galvenie darbības tirgi ir Latvija, Ukraina, citas NVS un
Austrumeiropas valstis, Eiropas Savienības valstis.
Pamatprospekta sagatavošanas brīdī nav informācijas par
jebkādām identificētām tendencēm, kas pēc starpposma
saīsinātā finanšu pārskata par 2015. gada pirmajiem sešiem
mēnešiem publicēšanas varētu būtiski negatīvi ietekmēt
Emitenta darbību vai kopējo banku sektoru.
Emitentu un tā darbības rezultātus ietekmē makroekonomiskie
apstākļi un pasaules finanšu tirgu uzvedība. 2008. gada sākumā
pasaules ekonomika sāka izjust vienu no vislielākajām krīzēm
vairāk nekā 80 gadu ilgā periodā. Daudzas attīstītās valstis
ietekmēja ekonomikas lejupslīde, un daudzas valstīs, kas tiek
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uzskatītas par jauniem tirgiem, tostarp Latvija, piedzīvoja
ievērojamu ekonomiskās attīstības tempa palēnināšanos. Sākot
no 2009. gada otrās puses, sakarā ar ārkārtas pasākumiem, ko
attīstītās valstis īstenoja savā ekonomiskajā politikā, situācija
finanšu sektorā sāka uzrādīt uzlabošanās pazīmes.
Tomēr 2010. gada otrajā pusē saistībā ar dažu Eirozonas valstu
parādsaistību krīzi bija vērojams Eiropas finanšu sektora
stabilitātes riska pieaugums un ekonomiskās izaugsmes
palēnināšanās. Papildus tam dažu ES valstu ar lielām
parādsaistībām pieņemtās pārstrukturēšanas programmas, kas
cita starpā ietver valdības izdevumu samazināšanas un nodokļu
palielināšanas pasākumus, dažās no šīm valstīm noveda pie
izaugsmes tempu samazināšanās, un tā rezultātā 2011. gadā
bažas Eirozonā par situāciju Eirozonā pastiprinājās, kas
galvenokārt atspoguļojās Eirozonas valstu un banku reitingu
samazināšanā 2011. gada nogalē. 2012. gadā šādas bažas
joprojām neizzuda sakarā ar Spānijas banku sektora
rekapitalizācijas prasībām un pieaugošām bažām par dažu ES
valstu pieņemto pārstrukturēšanas programmu efektivitāti un
sekām, kā arī saistībā ar neskaidrību par nepieciešamību
nodrošināt finansiālu atbalstu dažām ES valstīm un ES banku
sektoram arī turpmāk. 2013. gadā ES valstu ekonomikas lēnām
virzījās ārā no recesijas. Riska prēmiju apmērs finanšu tirgos ir
samazinājies, jo īpaši neaizsargātu valstu suverēniem un
bankām. Tika novērotas pazīmes, ka ir atgūta uzticība Eirozonas
integritātei, un ka ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās panākt, lai
valsts parāds atkal kļūtu ilgtspējīgs, un turpināt nepieciešamās
pēckrīzes korekcijas gan makroekonomikā, gan arī veikt
strukturālās vai institucionālās izmaiņa. 2013. gadā ārējais
pieprasījums bija galvenais plānotās stabilizācijas un
pakāpeniska saimnieciskās darbības paātrinājuma virzītājspēks
Eiropas Savienībā. 2014. gadā IKP pieaugums Eirozonā,
salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu iepriekšējā gadā,
sasniedza 1,8% pēc tam, kad paātrinātā Vācijas ekonomikas
attīstība un ekonomikas atjaunotne dažās perifērijas valstīs,
īpaši Spānijā un Īrijā, veicināja spēcīgus gada ceturtā ceturkšņa
rezultātus.
Globālā ekonomika 2015. gadā sakumā nav uzrādījusi plānotos
izaugsmes tempus, tāpēc Starptautiskais Valūtas fonds jūlijā
samazināja pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi gadam no
3,5% līdz 3,3%. Ekonomikas izaugsmes palēnināšanās
galvenokārt skaidrojama ar kritumu ASV ekonomikā 2015.gada
pirmajā ceturksnī, kā arī ar izaugsmes tempa palēnināšanos
attīstības valstīs. Lai arī ASV gada otrā ceturksnī ievērojami
pauaugstināja savus izaugsmes tempus, neskaidras paliek
analītiķu prognozētās ASV federālo rezervju bāzes procentu
paaugstināšanas ietekme uz ekonomikas tālāku izaugsmi.
Kopumā globālā ekonomikas atvesaļošanās joprojām ir nestabila
un pakļauta daudziem riskiem. Kā viens no būtiskākajiem
faktoriem, kas var ietekmēt Emitentu un kopējo ekonomisko
situāciju pasaulē jāmin dažādi militārie un politiskie konflikti.
Krīzes situācijas atsevišķās pasaules valstīs ir izraisījušas
nozīmīgas ekonomiskās sekas šo valstu un reģionu līmenī, lai arī
to ietekme globālā mērogā ir salīdzinoši ierobežota to tālāka
eskalācija saistīta ar būtiskiem draudiem. Paredzams, ka šobrīd
pastāvošās
makroekonomikas
un
monetārās
politikas
nenoteiktības ietekmē tirgus vide arī turpmāk saglabāsies
svārstīga.
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Eiropas uzmanības centrā 2015. gadā nonāca Grieķija, kura eiro
zonas finanšu glābšanas fondam oficiāli iesniedza lūgumu par
trīs gadus ilgu palīdzības programmu, solot veikt ekonomikas
reformas. Eiropas Savienībā kopumā 2015. gada pirmajā pusē
bija vērojami ekonomikas izaugsmei labvēlīgi apstākļi.
Monetārajā jomā finanšu tirgus ievērojami ietekmē Eiropas
Centrālās bankas (ECB) īstenotā kvantitatīvās stimulēšanas
politika. Laika gaitā ir sagaidāmi arī rezultāti no īstenotajām
strukturālajām reformām un Investīciju plāna Eiropai.
Latvijas ekonomikas attīstība 2015. gada sākumā nedaudz
palēninājās, IKP gada pieaugums 2015. gada 1. ceturksnī bija
2,0%, tomēr gada griezumā uzrādīja atzīstamus izaugsmes
dinamiku 2. cetruksnī pieaugot par 2,6%. Privātais patēriņš bija
galvenais 2014. gada izaugsmes avots, un arī 2015. gada
sākumā privātā patēriņa izaugsme apsteidza eksporta kāpumu.
Latvijas Bankas IKP pieauguma prognoze 2015. gadam ir 2,0%.
Saskaņā ar ECB Padomes janvāra lēmumu 2015. gada 9. martā
Eirosistēma uzsāka paplašināto aktīvu iegādes programmu
(PAIP), un gaidāms, ka tā pozitīvi ietekmēs Latvijas ekonomiku.
Stimulējošās monetārās politikas pozitīvo ietekmi daļēji mazināja
ārējie faktori. Attiecībā uz nefinanšu sabiedrību kreditēšanu
nozīmīga ir atsevišķu nozaru vai nefinanšu sabiedrību
pašreizējās situācijas un nākotnes perspektīvas pasliktināšanās
sakarā ar Krievijas un Ukrainas konfliktu un vairāku galveno ES
tirdzniecības partnervalstu gausu ekonomikas attīstību.
Turpmākā Latvijas ekonomikas attīstība joprojām būs cieši
saistīta ar eksporta iespējām, tāpēc lielākais Latvijas izaugsmes
risks ir saistīts ar globālās ekonomikas attīstību. Turpmāki
satricinājumi ārējā vidē var radīt papildu negatīvus efektus,
tādējādi ietekmējot mājsaimniecību privāto patēriņu un
komersantu veikto investīciju apjomu.
Kopš 2013. gada nogales politiskā un ekonomiskā situācija
Ukrainā ir bijusi nestabila, kas novedis pie valsts finanšu
sistēmas pavājināšanās, finanšu tirgus nestabilitātes un, kopš
2014. gada, arī nacionālās valūtas kursa strauja krituma
attiecībā pret nozīmīgākajām ārvalstu valūtām. Starptautiskās
kredītreitingu aģentūras ir būtiski samazinājušas Ukrainas valsts
kredītreitingu, nosakot negatīvu nākotnes perspektīvu.
Ievērojami ir pasliktinājušās Ukrainas un Krievijas starpvalstu
attiecības. Minētie notikumi ir atstājuši būtisku ietekmi uz
Ukrainas ekonomiku un finanšu tirgiem, un šī negatīvā ietekme
ir saglabājusies arī 2015. gada laikā. Ukrainas uzņēmumiem un
bankām ir apgrūtinātas iespējas saņemt finansējumu no ārvalstu
aizdevējiem vai investoriem, ir būtiski pieaugusi inflācija valstī.
Lēna pasaules ekonomikas atgūšanās vai pasaules ekonomikas
lejupslīde varētu ietekmēt izaugsmi Latvijā, Ukrainā un citos ar
Emitentu saistītos tirgos, tāpat arī nestabīla ģeopolitiskā situācija
Austrumeiropā un militārais konflikts Ukrainā, līdz ar to negatīvi
ietekmēt Emitenta uzņēmējdarbību, finanšu stāvokli un darbības
rezultātus.
Citu makroekonomikas faktoru vidū, kas 2015. gadā ir atstājuši
iespaidu uz Emitenta finanšu un rentabilitātes rādītājiem ir EUR
un USD tirgus procentu likmju svārstības un EUR valūtas kursa
būtisks samazinājums pret USD.
Emitents saskaņā ar Koncernu likuma noteikumiem veido
koncernu ar PAS banku „Pivdennij”, kurai ir izšķiroša ietekme uz
Emitentu uz līdzdalības pamata. Emitentam nav filiāļu un meitas
uzņēmumu.
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PAS banka “Pivdennij”
52,164%
Jurijs Rodins
19,997%
4 juridiskas personas un 4 fiziskas personas
27,839%
Emitenta akcionāriem ir vienādas balsstiesības.
* Jurijs Rodins ir Emitenta patiesā labuma guvējs un kontrolē
Emitentu caur PAS banku “Pivdennij”.
Prospekta sagatavošanas brīdī ir saņemta LR Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas un Eiropas Centrālās Bankas atļauja
Latvijas rezidentam SIA „SKY Investment Holding” (Jurija
Rodina kontrolēts uzņēmums) iegādāties 37,4% akciju no PAS
bankas “Pivdennij”. Darījumu ir plānots noslēgt līdz 2015.gada
beigām. Darījuma īstenošanās rezultātā Emitenta akcionāru
struktūra būs šāda:
SIA „SKY Investment Holding”
37,404%
Jurijs Rodins
19,997%
PAS banka „Pivdennij”
14,761%
4 juridiskas personas un 4 fiziskas personas
27,838%

B.7

Atlasīta būtiskākā
iepriekšējā finanšu
informācija par
Emitentu

Darījuma rezultātā Emitenta patiesā labuma guvējs nemainīsies
(Jurijs Rodins).
Emitenta pamatrādītāji
2013
2014
tūkst. EUR
tūkst. EUR
Aktīvi
447 741
592 500
Kredīti un avansi
69 849
70 395
Noguldījumi
397 785
540 933
Kapitāls un rezerves
37 489
35 607
Pārskata perioda peļņa/
946
(1882)
(zaudējumi)
Likviditāte (%)*
78,87
91,06
Kapitāla pietiekamība (%)**
21,64
26,59
Emitenta starpposmu
pamatrādītāji
Aktīvi
Kredīti un avansi
Noguldījumi
Kapitāls un rezerves
t. sk. Pārskata perioda peļņa/
(zaudējumi)
Likviditāte (%)*
Kapitāla pietiekamība (%)**

30.06.2014.

30.06.2015.

tūkst. EUR
592 499
70 395
540 933
35 606

tūkst. EUR
662 746
70 847
612 380
34 752

2 214
79,74
20,18

(855)
91,33
20,20

* Bankas likviditātes rādītājs, kas aprēķināts atbilstoši FKTK prasībām. Atbilstoši
FKTK prasībām bankai jāuztur likvīdie aktīvi saistību izpildei pietiekamā apjomā,
bet ne mazāk kā 60% apmērā no bankas tekošo saistību kopsummas.
** Aprēķināts atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.
575/2013. Pašu kapitāla attiecībai pret riska svērtajiem aktīviem un ārpusbilances
posteņiem ir jābūt vismaz 8% un kapitāla saglabāšanas rezervei ir jābūt vismaz
2,5%. 2015. gada beigās FKTK pārrēķināja Emitenta individuālo kapitāla prasību
un noteica to 15,6% apmērā.

B.8
B.9
B.10

Būtiskākā standarta
finanšu informācija
Peļņas prognoze un
novērtējums
Ierunas iepriekšējo
periodu finanšu
informācijas revīzijas

Nepiemēro
Nav veikta peļņas prognoze vai novērtējums.
Starpposma saīsinātais finanšu pārskats par 2015. gada
pirmajiem sešiem mēnešiem saturēja sekojošu revīzijas apstākļu
akcentējumu: „Mēs vēršam uzmanību uz starpposma saīsināto
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ziņojumos.

B.11

Emitenta kapitāls

B.12

Prognozes par emitentu

B.13

Notikumi saistībā ar
Emitentu, kas ir būtiski
Emitenta maksātspējas
novērtēšanai
Apstiprinājums par
neatkarību no citām
juridiskajām personām
grupā
Emitenta galvenās
darbības jomas

B.14

B.15

B.16

Kontrole pār Emitentu

B.17
B.18B.50

Kredītvērtējumi
Nepiemēro

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

finanšu pārskatu 1b) pielikumu. Nenoteiktība, kas saistīta ar
turpmāko situācijas attīstību Ukrainā, ietekmē un pārredzamā
nākotnē turpinās ietekmēt Bankas, kā arī citu uzņēmumu darbību
Ukrainā. Mūsu atzinums nav ar iebildi attiecībā uz šo apstākli."
Līdzigi revīzijas apstākļu akcentējumi tika iekļauti arī 2013. un
2014. gadu revidētajos finanšu pārskatos.
Emitents vērš uzmanību uz šī Pamatprospekta 8.nodaļu Riski,
kurā ir aprakstīta situācija Ukrainā, tai skaitā sniegta plašāka
informācija par riskiem, kas saistīti ar augstākminētajiem
apstākļiem.
Emitenta pašu kapitāls uz 30/06/2015 bija 34 751 645 EUR.
Emitenta kapitāla pietiekamības rādītājs atbilst spēkā esošajām
Latvijas Republikas prasībām un uz 30/06/2015 sasniedza
20,20%.
Kopš pēdējā revidētā starpposma saīsinātā finanšu pārskata par
2015. gada pirmajiem sešiem mēnešiem nav negatīvu prognožu
par Emitenta darbību.
Kopš iepriekšējo finanšu informācijas pārskata perioda beigām
nav nozīmīgu pārmaiņu Emitenta finansiālajā vai komerciālajā
stāvoklī.
Kopš pēdējā revidētā finanšu pārskata publicēšanas dienas
Emitenta rīcībā nav informācijas par notikumiem saistībā ar
Emitentu, kas būtu būtiski Emitenta maksātspējas novērtēšanai.
Emitents saskaņā ar Koncernu likuma noteikumiem veido
koncernu ar PAS banku „Pivdennij”, kurai ir izšķiroša ietekme uz
Emitentu uz līdzdalības pamata
Emitenta galvenās darbības jomas ir finanšu pakalpojumu
sniegšana, kas sevī ietver norēķinu kontu atvēršanu un
apkalpošanu, noguldījumu piesaisti, norēķinu karšu un
kredītkaršu izsniegšana, klientu kreditēšanu, investīcijas
dārgmetālos, dokumentāro operāciju nodrošināšanu, skaidrās
naudas operācijas, naudas pārvedumus, individuālos seifus,
ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus,
ārvalstu
valūtu
maiņas
pakalpojumus
un
fiduciāros
pakalpojumus.
52,164% no Emitenta pamatkapitāla tieši kontrolē PAS banka
“Pivdennij” (Reģ. Nr. (ЕГРПОУ) 20953647, Krasnova iela 6/1,
65059, Odesa, Ukraina)
Emitentam nav piešķirti kredītvērtējumi

C iedaļa — Vērtspapīri
C.1

Vērtspapīru veids un
kategorija

C.2

Obligāciju emisijas
valūta

C.3
C.4
C.5

C.6

Ierobežojumi brīvai
Obligāciju pārvedamībai

Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri reģistrētā formā, kas
apliecina Emitenta parādsaistības. Obligācijas ir brīvi
pārvedamas un apgrūtināmas. LCD veic Obligāciju uzskaiti.
ASV dolāri (USD)
Nepiemēro
Nepiemēro
Nepastāv nekādi ierobežojumi Obligāciju brīvai pārvedamībai un
apgrūtināšanai. Obligācijās ir nostiprinātas Emitenta parāda
saistības pret Obligāciju īpašniekiem bez papildu nodrošinājuma.
Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez
atsavināšanas ierobežojumiem – pārvedami vērtspapīri.
Nepiemēro
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C.7
C.8
C.9

C. 10
C. 11
C. 12

Tiesību un
ierobežojumu apraksts
attiecībā uz Obligācijām

Atvasinājuma
komponente Procentu
maksājumā
Iekļaušana Regulētajā
tirgū
Emisijas minimālā
Nominālvērtība

C.13-C.22

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Nepiemēro
Obligācijas ir brīvi pārvedamas un apgrūtināmas. Obligācijas nav
konvertējamas Emitenta akcijās.
Obligāciju Procentu likme tiks noteikta Obligāciju emisijas sērijas
Galīgajos noteikumos. Obligāciju Procentu likme ir fiksēta un
nemainīga līdz attiecīgās Obligāciju emisijas sērijas Dzēšanas
datumam.
Katrai Obligāciju emisijas sērijai piemērojamā Procentu likme
tiek aprēķināta no Emisijas datuma (ieskaitot) līdz Dzēšanas
datumam (neieskaitot).
Procentu ienākuma maksājums par Obligācijām Emitentam ir
jāmaksā Obligacionāriem katrā Procentu izmaksas datumā par
iepriekšējo periodu.
Dažādām Obligāciju emisijas sērijām var būt atšķirīgi mērķi, kuri
tiek norādīti attiecīgās Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos
noteikumos.
Šī Pamatprospekta ietvaros Emitents var emitēt Obligācijas,
kuras tiks izmantotas Emitenta subordinētā kapitāla
palielināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (Eiropas Savienības) Nr. 575/2013 (2013. gada
26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz
kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza
Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 648/2012 prasības.
Ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus
Emitenta subordinētajam kapitālam, Ieguldītāju prasījumi pret
Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas
gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet
pirms akcionāru prasību apmierināšanas.
Visām Obligācijām ir jābūt dzēstām, t. i., Nominālvērtības
maksājumiem jābūt samaksātiem Obligacionāriem Dzēšanas
datumos, kas norādīti katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos
noteikumos.
Gadījumā, ja iestājies Maksātnespējas gadījums, Obligacionāram
ir tiesības iesniegt Emitentam iesniegumu par tūlītēju Obligāciju
dzēšanu; tādā gadījumā, nodrošinot, ka dzēšana nepārkāpj
piemērojamā normatīvā aktā noteiktās obligātās prasības,
Emitentam ir pienākums dzēst attiecīgās Obligācijas, samaksājot
Obligāciju Nominālvērtību un aprēķinātos, bet neizmaksātos
Procentu ienākumus par tām.
Nepiemēro
Šīs Programmas ietvaros emitētās Obligācijas netiks pieteiktas
tirdzniecībai regulētā tirgū.
Katras Obligāciju emisijas sērijas Nominālvērtība un kopējā
Obligāciju Nominālvērtība tiek noteikta Galīgajos noteikumos.
Vienas Obligāciju emisijas sērijas apjoms nevar būt mazāks par
1 000 000.00 USD (viens miljons ASV dolāru).
Nepiemēro

D iedaļa — Riski
D.1 un
D.2

Būtiskākie riski, kas ir
raksturīgi Emitentam

Būtiskākie riska faktori, kas ietekmē Emitenta finanšu rādītājus,
ir:
Riski Emitenta svarīgākajos darbības tirgos
Emitenta darbību būtiski ietekmē vispārējie ekonomiskie apstākļi
valstīs, kurās tas darbojas, jo īpaši tā primārārajos tirgos –
Latvijā, Ukrainā, citās NVS un Austrumeiropas valstīs, Eiropas
Savienības valstīs. Novājinoši ekonomiskie apstākļi un
satricinājumi pasaules finanšu tirgos pēdējos gados dažādos
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veidos ir negatīvi ietekmējusi ekonomisko situāciju visās valstīs,
kurās darbojas Emitents, jo īpaši Ukrainā.
Kredītrisks
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja Emitenta darījumu
partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret
Emitentu.
Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka Emitents ikdienā un/vai nākotnē
nespēs savlaicīgi apmierināt juridiski pamatotas prasības bez
ievērojamiem zaudējumiem, kā arī nespēs pārvarēt Emitenta
resursu un/vai tirgus apstākļu neparedzētās izmaiņas, jo tā
rīcībā nebūs likvīdu aktīvu pietiekams apjoms.
Konkurences risks
Pastāv risks, ka augstas konkurences apstākļos Emitents nespēs
sasniegt plānoto aktīvu, kredītportfeļa un procentu maržas
pieaugumu kā rezultātā arī Emitenta peļņa var samazināties.
Īpašnieku struktūras koncentrācijas risks
Īpašnieku struktūras koncentrācijas risks ir risks, ka Emitentu
kontrolē vairākuma akcionārs, un tādā gadījumā vairākuma
akcionāram ir iespēja ietekmēt Emitenta darbību; tāpat
potenciāli iespējamas ir situācijas, kad vairākuma akcionāra
intereses var nonākt pretrunā ar Ieguldītāja interesēm.
Likumdošanas risks
Likumdošanas risks ir saistīts ar grozījumiem likumos,
noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu
ieviešanu, kas var izraisīt papildus izdevumus vai samazināt
ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas
nodokļu aprēķināšanas un ieturēšanas kārtībā.
Operacionālais risks
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus neadekvātu vai
neveiksmīgu Bankas iekšējo procesu norises rezultātā, cilvēku
un sistēmas darbības, vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
risks
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
risks ir risks, ka Emitents var tikt iesaistīts noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā.
Piepildoties šim riskam Emitents atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem tiesību aktiem var ciest ievērojamus finansiālus
zaudējumus no piemērotajiem sodiem.
Reputācijas risks
Reputācijas risks ir risks, ka Emitenta klientiem, darījumu
partneriem, akcionāriem, uzraudzības iestādēm un citām
Emitenta darbībā ieinteresētām personām (stakeholders) var
izveidoties negatīvs viedoklis par Emitentu un tas var negatīvi
ietekmēt Emitenta spēju uzturēt esošās vai izveidot jaunas
lietišķas attiecības ar saviem klientiem un citiem sadarbības
partneriem, kā arī negatīvi ietekmēt finansējuma pieejamību
Emitentam.
Risks, ka Emitentam var neizdoties īstenot tā stratēģiju
Emitentam var neizdoties īstenot plānoto stratēģiju vairāku risku
ietekmē, kā aprakstīts sadaļā 8.3.9.
Valūtas risks
Emitenta darbība ir pakļauta tajā iesaistīto galveno valūtu
kursu maiņas riskam, kas ietekmē gan Emitenta finanšu
rezultātu, gan naudas plūsmu.
Procentu likmju risks
Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz
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Emitenta finansiālo stāvokli. Ikdienā Emitenta darbība ir
saistīta ar procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu
ieņēmumiem un izdevumiem saistīto aktīvu un saistību
atmaksas termiņi vai procentu likmju pārskatīšanas datumi.
Koncentrācijas risks
Valsts risks ir viens no darījumu koncentrācijas riskiem. Valstu
risks – valstu partnera risks – ir iespēja ciest zaudējumus, ja
Emitenta aktīvi ir izvietoti valstī, kurā ekonomisko un politisko
faktoru izmaiņu rezultātā Emitentam var rasties problēmas
atgūt savus aktīvus paredzētajā laikā un apjomā. Partneru un
emitentu saistību nepildīšanas cēloņi galvenokārt ir valūtas
devalvācija, nelabvēlīgas izmaiņas likumdošanā, jaunu
ierobežojumu un šķēršļu rašanās un citi, tai skaitā ”force
majeure”, faktori.
Emitenta darbību ietekmē tendences Ukrainas tirgū, jo būtiska
daļa no Emitenta izsniegtajiem kredītiem ir piešķirti
uzņēmumiem, kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar Ukrainu, turklāt
Emitenta lielākais akcionārs ir Ukrainas publiskā akciju
sabiedrība banka „Pivdennij”.
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti paredz
kredītiestāžu stingru uzraudzību, kas samazina Ieguldītāja risku
salīdzinājumā ar ieguldījumiem citu nozaru uzņēmumu emitētos
vērtspapīros. Šādu uzraudzību Latvijas Republikā veic Eiropas
Centrālā Banka kopā ar FKTK vienota uzraudzības mehānisma
ietvaros. Ieguldītājam vajadzētu ņemt vērā, ka Obligāciju
neiekļaušana regulētajā tirgū palielina likviditātes riska rašanās
varbūtību, kā rezultātā Obligāciju pārdošana par atbilstošu cenu
ārpus regulētā tirgus var būt apgrūtināta.
Uz vērtspapīriem attiecināmie riski, kas saistīti ar emitētajām
Obligācijām, ir:
Likviditātes risks
Risks, ka Ieguldītājam nebūs iespējas saņemt atpakaļ ieguldītos
līdzekļus vēlamajā laikā. Arī iespēja ciest zaudējumus no
nepietiekamas tirgus likviditātes, kā rezultātā Ieguldītājam ir
apgrūtināta vai ir neiespējama Obligāciju pārdošana otrreizējā
tirgū.
Kredītrisks
Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja:
- Emitents nav spējīgs vai nevēlas pildīt savas saistības pret
finanšu instrumenta turētāju;
- Emitenta maksātspējas novērtējums samazinās, kas ietekmē
finanšu instrumenta cenas kritumu.
Likumdošanas risks
Obligāciju ienesīgumu un likviditāti var ietekmēt arī
likumdošanas risks. Likumdošanas risks ir saistīts ar grozījumiem
likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu
likumdošanas aktu ieviešanu, kas var izraisīt papildus izdevumus
vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī
iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķināšanas un ieturēšanas
kārtībā.
Cenas risks
Cenas risks ir saistīts ar Obligāciju cenas svārstībām otrreizējā
tirgū. Šo svārstību rezultātā var samazināties ieguldījumu
vērtība. Cenas svārstības tirgū var būt atkarīgas no
makroekonomiskiem
procesiem
un
citiem
nozīmīgiem
notikumiem.
Valūtas risks
Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja finanšu instruments ir
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emitēts ārvalstu valūtā (valūtā, kas atšķiras no portfeļa bāzes
valūtas) un ārvalstu valūtas kurss mainās ieguldītājam
nelabvēlīgā virzienā.
Nepiemēro

D.4-D.6

E iedaļa — Piedāvājums
E.1-E.2a
E.2b
Piedāvājuma iemesli un
ieņēmumu
izmantošana, ja tie nav
peļņas gūšana un/vai
nodrošināšanās pret
konkrētiem riska
veidiem
E.3
Piedāvājuma nosacījumi
E.4

E.5-E.6
E.7

Intereses, kas ir
būtiskas Emisijai,
tostarp konfliktējošas
intereses
Ieguldītāja paredzamie
izdevumi un izmaksas

Nepiemēro
Katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt
līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu
pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:
 Emitenta aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošanai;

līdzekļu piesaistīšanai Emitenta otrā līmeņa kapitāla
palielināšanai.
Obligāciju piedāvājuma nosacījumi tiks norādīti Obligāciju
emisijas Galīgajos noteikumos.
Emitentam nav informācijas par interesēm, kas ir būtiskas
Emisijai, tostarp par konfliktējošām interesēm.
Nepiemēro
Visas izmaksas, kas saistītas ar Obligāciju iegādi un glabāšanu,
sedz Ieguldītājs saskaņā ar kredītiestādes vai ieguldījumu
pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumi tiek izmantoti
Obligāciju glabāšanai un norēķiniem par tām, cenrādi.
Emitentam nav pienākums kompensēt Obligacionāram radušos
izdevumus. Papildu izdevumi var rasties nodokļu maksāšanas
pienākuma dēļ Obligacionāra rezidences valstī. Emitents ieturēs
nodokļu maksājumus no Procentu ienākuma maksājumiem
saskaņā ar šī Prospekta noteikumiem.
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3. Informācija par Obligācijām
3.1. Pamatinformācija par emitējamām Obligācijām
3.1.1. Šajā Pamatprospekta nodaļā sniegts piedāvāto Obligāciju apraksts, atbilstoši kuram tiek izlaistas
Obligācijas. Katrai šī Pamatprospekta ietvaros veiktajai Obligāciju emisijai tiks sagatavoti Galīgie
noteikumi, kuros tiks sniegta papildus informācija, kas precīzi aprakstīs konkrētās Obligāciju emisijas
sērijas parametrus.
3.1.2. Obligācija ir parāda vērtspapīrs reģistrētā formā, kas apliecina Emitenta nenodrošinātās
parādsaistības un kas ir emitēta un tiks atpirkta saskaņā ar šo Pamatprospektu.
3.1.3. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem –
pārvedami vērtspapīri.
3.1.4. Obligāciju emisijas šī Pamatprospekta ietvaros notiek saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu
instrumentu tirgus likumu, LCD noteikumiem un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
3.1.5. Katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents
izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:
• Emitenta aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošanai;
• līdzekļu piesaistīšanai Emitenta otrā līmeņa kapitāla palielināšanai.
3.1.6. Katras Obligāciju emisijas sērijas mērķis tiks norādīts Galīgajos noteikumos, kas būs attiecināmi
uz noteikto Sēriju. Tā, piemēram, bet ne tikai, Emitents var norādīt, ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti
subordinētā kapitāla palielināšanai saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS
(ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, prasībām.
3.1.7. Šajā Pamatprospektā aprakstītās Programmas ietvaros Emitents ir tiesīgs emitēt Obligācijas ar
kopējo vērtību 20 000 000,00 USD (divdesmit miljoni ASV dolāru).
3.1.8. Lai nepārprotami identificētu katru jaunu Obligāciju emisijas sēriju, Galīgo noteikumu virsrakstā
tiks norādīts programmas kārtas numurs katras Obligāciju emisijas Sērijai. Katrai Obligāciju emisijas
Sērijai tiks piešķirts vienots un no citām Obligāciju emisijas Sērijām atšķirīgs ISIN kods.
3.1.9. Obligācijas ir brīvi pārvedamas un apgrūtināmas. Obligācijas nav konvertējamas Emitenta
akcijās.
3.1.10. Obligācijas pari passu pieder pie pārējām nenodrošinātām Emitenta saistībām. Emitenta
maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir tiesības atgūt savu ieguldījumu ar tādiem pašiem
noteikumiem kā citiem attiecīgās kreditoru grupas kreditoriem saskaņā ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem. Nepastāv līgumu vai citu juridisku dokumentu, kas Obligacionāru prasījumus
subordinētu citām Emitenta nenodrošinātām saistībām.
3.1.11. Nepastāv ierobežojumu Obligāciju pirkšanai un pārdošanai otrreizējā tirgū.
3.1.12 Ar Obligācijām saistītie strīdi ir risināmi kompetentās Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar
piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Obligāciju valūta un nominālvērtība
3.2.1.

Šīs Programmas ietvaros izlaistās Obligācijas tiks denominētas USD.

3.2.2. Katras Obligāciju emisijas sērijas apjoms ir vienāds ar visu attiecīgajā sērijā emitēto Obligāciju
skaitu, reizinātu ar vienas Obligācijas nominālvērtību. Emitents katras sērijas Galīgajos noteikumos
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Nominālvērtību,

emitēto

Obligāciju

skaitu

un

kopējo

Obligāciju

3.3. Procentu likme un tās izmaksas noteikumi
3.3.1. Katrai Obligācijai piemērojama fiksēta Procentu likme, kas tiek aprēķināta no Emisijas datuma
(ieskaitot) līdz attiecīgajam Dzēšanas datumam (neieskaitot). Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos
noteikumos tiek noteikta Procentu likme, Procentu ienākums un Procentu izmaksas datumi.
3.3.2. Obligacionāru, kuriem pienākas Procentu ienākuma maksājumi, saraksts tiks noteikts procentu
aprēķina datumā atbilstoši LCD sastādītajam Obligacionāru sarakstam.
3.3.3. Procenti uzkrājas Procentu periodā. Procentu ienākuma maksājums attiecībā uz Obligācijām
Emitentam ir jāmaksā Obligacionāriem katrā Procentu izmaksas datumā par iepriekšējo Procentu
periodu.
3.3.4. Emitents veiks Procentu izmaksu ar LCD starpniecību saskaņā ar spēkā esošajiem LCD
noteikumiem Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”, kas uz
Pamatprospekta sagatavošanas brīdi regulē ienākumu no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību.
3.3.5. Ja Procentu izmaksas datums ir brīvdiena, tad Emitents veic Procentu ienākuma maksājumu
pirmajā Darba dienā pēc attiecīgās brīvdienas. Taču, ja tuvākā Darba diena ir nākamajā mēnesī,
Procentu ienākuma maksājums veicams Darba dienā pirms brīvdienas.
3.3.6. Ja Emitents nav veicis Procentu ienākuma maksājumu Noteikumos norādītajos termiņos,
Obligacionāriem ir tiesības iesniegt Emitentam prasības par Procentu izmaksu ne agrāk par 5 (piecām)
Darba dienām pēc attiecīgā Procentu ienākuma maksājuma datuma.
3.3.6. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Emitentam ir
pienākums ieturēt nodokli no Procentu izmaksas, Emitents Ieguldītājam veic Procentu izmaksu,
samazinātu par piemērojamo nodokļu summu. Detalizētāka informācija par ienākumiem, kas gūti no
Obligāciju aplikšanas ar nodokļiem, pieejama šī Pamatprospekta 3.9. daļā.

3.4. Uzkrāto procentu aprēķināšana
3.4.1. Procentu ienākums par vienu Obligāciju katram procentu ienākuma periodam tiek aprēķināts,
ņemot vērā sekojošus parametrus:

Obligācijas Nominālvērtību;

Gada procentu likmi attiecīgajā Procentu ienākuma periodā;

Procentu ienākuma perioda dienu skaitu.
3.4.2. Procentu ienākuma maksājumu summa tiks aprēķināta šādā veidā:
CPN = F * C /S, kur
CPN – Procentu ienākuma izmaksas lielums ASV dolāros par vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas Nominālvērtība;
C – Procentu gada likme;
S – Procentu ienākumu maksājumu skaits gadā. Procentu ienākumu maksājumi par Obligācijām, kas
izlaistas šīs Programmas ietvaros, tiks veikti 2 (divas) reizes gadā.
3.4.3. Uzkrātā Procentu ienākumu maksājumu summa Obligācijām starp Procentu izmaksas datumiem
tiek aprēķināta šādā veidā:
AI = F * C * D/360, kur
AI – Uzkrātie procenti;
F – Obligāciju nominālvērtība;
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C – Gada procentu likme;
D – dienu skaits no pašreizējā Procentu ienākuma uzkrāšanas perioda sākuma datuma līdz uzkrāto
Procentu ienākuma aprēķina datumam.
3.4.4. Procentu ienākums ir aprēķināms, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas un gads ir sadalīts
divpadsmit mēnešos – 30 dienas katrā, bet nepilna mēneša gadījumā, balstoties uz faktisko pagājušo
dienu skaitu (30/360 dienu bāze).

3.5. Obligāciju dzēšana
3.5.1. Obligācijas ir jādzēš, t. i., pamatsummas maksājumiem ir jābūt izmaksātiem Obligacionāriem ar
vienreizēju maksājumu Dzēšanas datumā.
3.5.2. Dzēšot Obligācijas, Emitentam ir jāizmaksā katram Obligacionāram tam piederošo Obligāciju
kopējā Nominālvērtība.
3.5.3. Obligācijas Nominālvērtība un Dzēšanas datums katrai šī Pamatprospekta ietvaros veiktajai
Obligāciju emisijas sērijai tiks norādīti Galīgajos noteikumos, taču katras atsevišķas Obligāciju emisijas
sērijas Dzēšanas datums nepārsniegs 10 (desmit) gadus.
3.5.4. Obligacionāri, kuriem ir tiesības saņemt Obligāciju pamatsummas maksājumus, tiek noteikti
pēdējā Procentu aprēķina datumā, pamatojoties uz LCD sastādīto Obligacionāru sarakstu.
3.5.5. Ja Obligāciju Nominālvērtības Dzēšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, Emitents veiks
atbilstošu Nominālvērtības izmaksu pirmajā brīvdienai vai svētku dienai sekojošajā Darba dienā. Taču,
ja tuvākā Darba diena pēc brīvdienas vai svētku dienas ir jau nākamajā mēnesī, Obligāciju
Nominālvērtība pilnā apmērā tiek izmaksāta Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku dienas.
3.5.6. Emitents veiks Obligāciju Nominālvērtības dzēšanu ar LCD starpniecību, saskaņā ar spēkā
esošajiem LCD noteikumiem Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”,
kas uz Pamatprospekta sastādīšanas brīdi regulē ienākumu no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību.
3.5.7. Ja Emitents nav veicis Nominālvērtības dzēšanas maksājumu Galīgajos noteikumos norādītajā
Dzēšanas datumā, Ieguldītājiem ir tiesības iesniegt Emitentam prasības par Nominālvērtības dzēšanu
ne agrāk par 5 (piecām) Darba dienām pēc Nominālvērtības Dzēšanas datuma.
3.5.8. Gadījumā, ja iestājies Maksātnespējas gadījums, Obligacionāram ir tiesības iesniegt Emitentam
pieteikumu par tūlītēju Obligāciju dzēšanu; tādā gadījumā, nodrošinot, ka dzēšana nepārkāpj
piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības, Emitentam ir pienākums dzēst
attiecīgās Obligācijas, samaksājot Obligāciju Nominālvērtību un aprēķinātos, bet neizmaksātos
Procentus par tām.
3.5.9. Emitentam nav tiesību dzēst obligācijas pirms Dzēšanas datuma ( call option – no angļu val.), un
Obligacionāriem nav tiesību pieprasīt Obligāciju dzēšanu pirms Dzēšanas datuma ( put option – no
angļu val.), izņemot, ja iestājas Maksātnespējas gadījums.
3.5.10. Emitentam ir tiesības pirms termiņa dzēst Obligāciju laidiena to daļu, kura sākotnēji nav bijusi
izvietota.
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3.6. Lēmumi par Obligāciju emisiju
3.6.1. Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums paziņots, pamatojoties uz šādiem Emitenta
lēmumiem:
 2015.gada 10.jūnijā Emitenta akcionāru sapulcē (protokols Nr. 03/2015) pieņemto lēmumu
veikt obligāciju emisiju par kopējo summu 20 000 000.00 USD (divdesmit miljoni ASV dolāri),
kur katras atsevišķas obligāciju emisijas dzēšanas termiņš to reģistrācijas brīdī nedrīkst būt
īsāks par 5 (pieciem) un garāks par 10 (desmit) gadiem.
 2015. gada 22. oktobrī Emitenta Padomē (protokols Nr. P-10/2015) pieņemto lēmumu
apstiprināt Valdes izstrādāto Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu.
 2015.gada 17.decembra Emitenta Valdes lēmumu (Protokols Nr. V/46) par Obligāciju
piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanu.
3.6.2. Katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgie noteikumi tiks apstiprināti ar Emitenta Valdes lēmumu.

3.7. Publiskā piedāvājuma sākuma un beigu datumi
3.7.1. Obligāciju Publiskā piedāvājuma sākuma datums tiks noteikts Obligāciju emisijas sērijas
Galīgajos noteikumos pēc Pamatprospekta apstiprināšanas un FKTK atļaujas saņemšanas izteikt
publisko piedāvājumu.
3.7.2. Obligāciju Publiskā piedāvājuma beigu datums tiks noteikts Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos
noteikumos. Obligāciju Publiskā piedāvājuma beigu datums nebūs ilgāks kā līdz 2016. gada
31. decembrim.
3.7.3. Emitents var mainīt katras Obligāciju emisijas sērijas beigu un sākumu datumus, brīdinot par to
Ieguldītājus vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

3.8. Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai
3.8.1. Nepastāv nekādi ierobežojumi Obligāciju brīvai pārvedamībai un apgrūtināšanai.

3.9. Ienākumu, kas gūti no Obligācijām, aplikšana ar nodokļiem
3.9.1. Nodokļu piemērošanas jautājumos fiziska persona tiek uzskatīta par Latvijas Republikas
rezidentu, ja:
3.9.1.1. tās deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai
3.9.1.2. tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai
beidzas taksācijas gadā, vai
3.9.1.3. tā ir Latvijas Republikas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.
3.9.1.4. atbilstoši spēkā esošajām starpvalstu nodokļu konvencijām, izvērtējot zemāk uzskaitītos
kritērijus- (i) kurā valstī ir personas pastāvīgā dzīvesvieta; (ii) kur ir personas vitālo interešu centrs –
ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības; (iii) ja nav iespējams noteikt valsti, kurā personai ir
vitālo interešu centrs, vai arī, ja tai nav pastāvīgas dzīves vietas nevienā no abām valstīm, šī persona
tiks uzskatīta par tās valsts rezidenti, kurā tai ir ierastā mītnes zeme; (iv) ja personai ierastā mītnes
zeme ir abas valstis vai neviena no tām, tad tā tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī
persona; (v) ja persona ir pilsonis abās valstīs vai nevienā no tām, tad valstu kompetentās iestādes
izšķir jautājumu par rezidences noteikšanu savstarpēji vienojoties. Rezidences noteikšanai izmantojami
arī šādi kritēriji: (i) fiziskās personas ģimenes (laulātā, bērnu) pastāvīgā dzīvesvieta; (ii) nekustamā
īpašuma iegādāšanās vai īrēšana; (iii) veiktie obligātie sociālās apdrošināšanas maksājumi, fiziskās
personas pastāvīgās nodarbinātības vieta.
3.9.2. Ja fiziska persona neatbilst 3.9.1. punktā noteiktām prasībām, tā nav uzskatāma par Latvijas
Republikas rezidentu nodokļu jautājumos.
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3.9.3. Juridiska persona ir uzskatāma par Latvijas Republikas rezidentu nodokļu jautājumos, ja tā ir vai
tai vajadzētu būt dibinātai un reģistrētai Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
3.9.4. Visas pārējās juridiskās personas, kas neatbilst 3.9.3. punktā minētajiem kritērijiem, ir
uzskatāmas par Latvijas Republikas nerezidentiem nodokļu jautājumos.
3.9.5. Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu konvencija, tiek ievēroti
nodokļu konvencijā noteiktie atvieglojumi. Atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami
starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
noteiktie nodokļu atvieglojumi”.
Nodokļu apjoms
Procentu ienākuma
nodokļa likme

Nodokļu likme par
ienākumu no
Obligāciju
atsavināšanas

Nodokļa ieturēšanas
Noteikumi

Fiziskas personas

10%

15%

Juridiskas personas1

0%/15%

0%/15%

Nodokli par Procentu
ienākumu ietur
ienākuma izmaksātājs.
Nodokli par kapitāla
pieaugumu maksā pats
nodokļa maksātājs
-

Fiziskas personas

10%/7%/5%/
2,5%/0%2

–3

Juridiskas personas

0%4/15%5

–6

Rezidenti:

Nerezidenti:

Nodokli par Procentu
ienākumu ietur
ienākuma izmaksātājs
Nodokli par Procentu
ienākumu ietur
ienākuma izmaksātājs

3.9.6. Emitents ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un samaksu atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un apjomam.
3.9.7. Šajā Pamatprospektā iekļauto informāciju nedrīkst uzskatīt par juridisku vai nodokļu konsultāciju.
Emitents nav atbildīgs par kļūdām un trūkumiem tekstā, kā arī par rezultātiem, kas ir sasniegti,
izmantojot šeit sniegto informāciju. Emitents nekādā gadījumā nav atbildīgs Investora vai jebkuras
citas personas priekšā par rīcību vai lēmumiem, kas izdarīti paļaujoties uz šajā Pamatprospektā sniegto
informāciju, vai par secīgiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem arī tad, ja Investors vai jebkura cita
persona ir informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.
1

Juridiskas personas Latvijas rezidenta ar nodokli apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs gūtais apliekamais
ienākums -gan no kapitāla pieauguma, gan procentu ienākumi. Nodoklis ir 15% no šā apliekamā ienākuma. Juridiska persona
maksā LR Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma noteiktajā kārtībā un attiecīgajā gadā tas var būt 0% vai 15%.
2

Samazināta nodokļa likme piemērojama tikai gadījumos, kad samazinātās nodokļa likmes piemērošana ir noteikta Latvijas un
attiecīgās valsts noslēgtajā nodokļu konvencijā
3
Nerezidentam var būt pienākums maksāt nodokli savā rezidences valstī
4
Ja nerezidents (izņemot tās juridiskas personas, kas ir reģistrētas Ministru kabineta noteikumos minētajā zemu nodokļu un
beznodokļu valstīs vai teritorijās) saņem procentu maksājumus no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā
apgrozībā esošajiem vērtspapīriem
5
Ja nerezidents – juridiskā persona – ir reģistrēta Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs
vai teritorijās
6
Nerezidentam var būt pienākums maksāt nodokli savā rezidences valstī
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3.9.8. Nodokļu likmes un maksājumu noteikumi var mainīties jebkurā laika posmā no šī
Pamatprospekta apstiprināšanas datuma līdz Dzēšanas datumam.
3.9.9. Šajā Pamatprospektā nav apkopota pilnīga informācijai par nodokļiem, kuri var tikt piemēroti
Obligāciju turētājam.
3.9.10. Ieguldītājam pirms lēmuma pieņemšanas par līdzekļu ieguldīšanu Obligācijās ieteicams ar
nodokļu konsultantu palīdzību izvērtēt ar Obligācijām saistītos nodokļu aspektus gan atbilstoši Latvijas
Republikas, gan ārvalstu normatīvo aktu normām.
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4. Obligāciju piedāvājuma noteikumi
4.1. Vispārīga informācija par piedāvātajām Obligācijām
4.1.1. Šajā Pamatprospekta nodaļā ir sniegta informācija par Obligāciju publiskā piedāvājuma norisi.
4.1.2. Obligāciju emisija notiek saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu, LCD
noteikumiem un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.2. Obligāciju apjoms
4.2.1. Šīs Programmas ietvaros Emitents ir tiesīgs laist klajā Obligāciju emisiju Sēriju neierobežotu
skaitu, ievērojot, ka kopējā emitēto Obligāciju Nominālvērtība nepārsniedz 20 000 000,00 USD
(divdesmit miljoni ASV dolāru)
4.2.2. Emitents katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos norāda konkrētās emisijas
apjomu, ievērojot, ka minimālais vienas Sērijas Galīgajos noteikumos norādītais Obligāciju apjoms
nevar būt mazāks par 1 000 000,00 USD (viens miljons ASV dolāru).
4.2.3. Par emisijas Sērijas ietvaros emitēto Obligāciju apjomu tiek uzskatīts skaits, uz kuru Sākotnējās
izvietošanas laikā parakstījušies Ieguldītāji. Obligāciju apjomu, kurš Sākotnējā izvietošanā nav bijis
izvietots, tiek dzēsts pēc konkrētās Obligāciju emisijas sērijas Sākotnējās izvietošanas beigām.
4.2.4. Emitents katru konkrēto Obligāciju emisijas Sēriju un tās ietvaros izlaisto Obligāciju skaitu
identificē ar šai Sērijai piešķirto unikālo ISIN kodu un Sērijas numuru.

4.3. Obligāciju Publiskā piedāvājuma norises procedūra
4.3.1. Sākotnējā izvietošanā Obligācijas tiks pārdotas par cenu, kas tiks noteikta ar Emitenta valdes
sēdes lēmumu ne vēlāk kā 4 (četras) Darba dienas pirms Obligāciju sākotnējās izvietošanas sākuma
datuma, un tā tiks publicēta gan Galīgajos noteikumos, gan Emitenta mājas lapā.
4.3.2. Emitenta valde Obligāciju Publiskā piedāvājuma ietvaros katras Sērijas pārdošanas cenu nosaka,
pamatojoties uz Emitenta atbildīgo struktūrvienību sagatavoto informāciju par analoģiska riska un
termiņa vērtspapīru ienesīgumu, kā arī informāciju par tirgus pieprasījumu pēc Emitenta Obligācijām.
4.3.3. Obligācijas Nominālvērtību un sākotnējās izvietošanas cenu Emitenta valde nosaka procentos no
Nominālvērtības.
4.3.4. Katras Sērijas Obligāciju Publiskā piedāvājuma cena vienas Sērijas Obligācijām visiem
Ieguldītājiem būs vienāda un nemainīga visā attiecīgās Sērijas Obligāciju sākotnējās izvietošanas laikā.
4.3.5. Ieguldītājam, kas sākotnējās izvietošanas laikā iegādāsies Obligācijas, būs jāpārskaita Emitentam
tikai noteikto Obligācijas pārdošanas cenu par katru iegādāto Obligācijas vienību.
4.3.6. Ieguldītājiem, kas iesniedz Obligāciju parakstīšanās pieteikumu, jābūt atvērtam vērtspapīru
kontam pie Ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja, kurš ir saņēmis licences ieguldījumu pakalpojumu un
ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai. Obligāciju iegādes darījuma izpildei Ieguldītājs ir tiesīgs
brīvi izvēlēties Ieguldījuma pakalpojuma sniedzēju.
4.3.7. Ieguldītājam jārēķinās, ka Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs var ieturēt no Ieguldītāja papildus
summu par Obligāciju iegādes darījuma izpildi, kā arī piemērot citas komisijas par šī darījuma apstrādi.
Šīs papildus summas apmēru nosaka izvēlētais Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs un Emitents nav šo
papildus summu saņēmējs, kā arī nav atbildīgs par šīm Ieguldītāja izmaksām. Ieguldītājs pirms dalības
Obligāciju sākotnējā izplatīšanā var noskaidrot pie izvēlētā Ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja papildus
summas apmēru, kuru Ieguldītājam vajadzēs samaksāt Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam
Obligāciju iegādes darījuma izpildei.

23

AS „Reģionālā investīciju banka”

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

4.3.8. Emitents sākotnējā izvietošanā izplata Ieguldītājiem Obligācijas, ievērojot šādu pārdošanas
procedūru:
4.3.8.1. Darījumi tiek slēgti par Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos noteikto cenu, kas tiks
izteikta nominālvērtības procentos.
4.3.8.2. Darījumi tiek slēgti Obligāciju emisijas Sērijas piedāvājuma Galīgajos noteikumos noteiktajā
sākotnējās izplatīšanas periodā un Obligāciju emisijas konkrētās Sērijas apjoma ietvaros.
4.3.8.3. Rīkojumu Obligāciju pirkšanai Ieguldītājs var iesniegt Emitentam, ievērojot Obligāciju emisijas
sērijas Galīgajos noteikumos norādīto kārtību, vai Ieguldījumu sabiedrībā, kurā tam atvērts vērtspapīru
konts.
4.3.8.4. Viens vai vairāki norēķinu datumi, kad tiek veikta Obligāciju pārdošana, tiek noteikti Obligāciju
emisijas Sērijas Galīgajos noteikumos.
4.3.8.5. Obligāciju emisijas Sērijas Galīgajos noteikumos tiek noteikts datums, kad Emitenta valde
pieņems lēmumu par darījumu slēgšanu atbilstoši rīkojumu iesniegšanas secībai, tomēr Emitents patur
tiesības izpildīt rīkojumu nepilnā apmērā vai atteikties slēgt darījumu.
4.3.8.6. Darījumi tiek slēgti uz Ieguldītāja vai Ieguldījumu sabiedrības aizpildīta rīkojuma pamata.
Rīkojuma veidlapa tiks sagatavota kā Obligāciju emisijas Sērijas Galīgo noteikumu pielikums.
4.3.9. Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt neierobežotu skaitu Obligāciju iegādes pieteikumu, ņemot vērā, ka
kopējais pieteikumos norādītais Obligāciju iegādes apjoms nepārsniedz konkrētās emisijas Sērijas
neizpārdoto kopapjomu. Minimālais Obligāciju skaits, uz kurām Ieguldītājs var parakstīties, ir 1 (viena)
Obligācija.

4.4. Informācija par Obligāciju publiskā piedāvājuma rezultātiem
4.4.1. Informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta mājas lapā ne vēlāk
kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma, kas noteikts piedāvājuma
Galīgajos noteikumos.

4.5. Obligāciju Depozitārijs
4.5.1. Visu šīs Programmas ietvaros izlaisto Obligāciju depozitārija funkcijas veiks LCD.

4.6. Obligāciju iekļaušana Regulētajā tirgū
4.6.1. Šīs Programmas ietvaros emitētās Obligācijas netiks tirgotas regulētā tirgū.
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5. Atbildīgās personas

Emitents, kuru pārstāv tā valde:

_________________
Valdes priekšsēdētājs

_________________
Valdes locekle

_________________
Valdes loceklis

_________________
Valdes loceklis

Aleksandrs Kovaļskis

Aleksandrs Jakovļevs

Daiga Muravska

Gints Gritāns

ir atbildīgs par šajā Pamatprospektā uzrādīto datu pareizību un pilnīgumu.
Parakstītāji apliecina to, ka tie ir veikuši visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka informācija,
kas iekļauta Pamatprospektā, atbilst faktiem, un tiem nav zināms par apstākļiem, kas varētu negatīvi
ietekmēt sniegtās informācijas atbilstību patiesībai.
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6. Revidenti, kas veikuši Emitenta finanšu pārskatu revīziju
Emitenta 2013. gada un 2014. gada revidētos gada pārskatus, kā arī starpposma saīsināto finanšu
pārskatu par 2014. gada pirmajiem sešiem mēnešiem un 2015. gada pirmajiem sešiem mēnešiem
pārbaudīja auditorsabiedrībasPricewaterhouseCoopers SIA revidenti.
Reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: 40003142793
Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67094400
Fakss: 67830055
Izsniegtā licence: Nr.5 (izsniegusi Latvijas zvērinātu revidentu asociācija)
Atbildīgais revidents par 2013. gada pārskata unstarpposma saīsinātā finanšu pārskata par 2014. gada
pirmajiem sešiem mēnešiem auditu:
Zvērināta revidente Terēze Labzova,
sertifikāta Nr.184
Atbildīgais revidents par 2014. gada pārskataun starpposma saīsinātā finanšu pārskata par 2015. gada
pirmajiem sešiem mēnešiem auditu:
Zvērinātais revidents Juris Lapše,
sertifikāta Nr.116
Revidentu ziņojums par 2013. un 2014.gadu finanšu pārskatiem ir pievienots 1. un 2.pielikumā kopā ar
attiecīgajiem finanšu pārskatiem. Pielikumos pievienotie revidentu ziņojumi tika iekļauti 2013. un
2014.gadu finanšu pārskatos, ko publicēja Emitents. Revidentu ziņojumā norādītās lapuspušu
numurācijas atsauces neatbilst Pamatprospekta izmantotajai lapuspušu numurācijai. Tāpat vēršam
uzmanību, ka Vadības ziņojums uz kuru ir atsauce Revidenta ziņojumā un kas ir iekļauts Emitenta
auditētajā gada pārskatā nav ši Pamatprospekta sastāvdaļa.
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7. Atlasītā finanšu informācija par Emitentu
Zemāk ir sniegti Emitenta finanšu stāvokli raksturojošie rādītāji uz 2013. un 2014. gada beigām, kā arī
starpposma rādītāji uz 30.06.2014 un 30.06.2015.
2013
tūkst. EUR

2014
tūkst. EUR

Emitenta pamatrādītāji
Aktīvi
Kredīti un avansi
Noguldījumi
Kapitāls un rezerves
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)
Likviditāte (%)*
Kapitāla pietiekamība (%)**

447 741
69 849
397 785
37 489
946
78,87
21,64
30.06.2014
tūkst. EUR

592 500
70 395
540 933
35 607
(1 882)
91,06
26,59
30.06.2015
tūkst. EUR

Emitenta starpposmu pamatrādītāji
Aktīvi
Kredīti un avansi
Noguldījumi
Kapitāls un rezerves
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)
Likviditāte (%)*
Kapitāla pietiekamība (%)**

592 499
70 395
540 933
35 606
2 214
79,74
20,18

662 746
70 847
612 380
34 752
(855)
91,33
20,20

* Bankas likviditātes rādītājs, kas aprēķināts atbilstoši FKTK prasībām. Atbilstoši FKTK prasībām bankai jāuztur likvīdie aktīvi
saistību izpildei pietiekamā apjomā, bet ne mazāk kā 60% apmērā no bankas tekošo saistību kopsummas.
** Aprēķināts atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013. Pašu kapitāla attiecībai pret riska svērtajiem
aktīviem un ārpusbilances posteņiem ir jābūt vismaz 8% un kapitāla saglabāšanas rezervei ir jābūt vismaz 2,5%. 2015. gada
beigās FKTK pārrēķināja Emitenta individuālo kapitāla prasību un noteica to 15,6% apmērā.

27

AS „Reģionālā investīciju banka”

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

8. Riska faktori
Ieguldītājam ir rūpīgi jāizvērtē šajā Pamatprospekta sadaļā uzskaitītie riski. Tie var mazināt Emitenta
spēju pildīt savas uzņemtās saistības pret Ieguldītājiem vai ietekmēt Ieguldītāju iespējas veikt
darījumus ar Obligācijām. Pamatprospektā nav uzrādīti visi iespējamie riski, kas var ietekmēt Emitenta
darbību vai Obligāciju apgrozījumu.
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti paredz kredītiestāžu stingru uzraudzību, kas
samazina Ieguldītāja risku salīdzinājumā ar ieguldījumiem citu nozaru uzņēmumu emitētos
vērtspapīros. Šādu uzraudzību Latvijas Republikā veic ECB kopā ar FKTK vienotas uzraudzības
mehānisma ietvaros.
Tomēr ikvienam Ieguldītājam pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanas Obligācijās būtu
patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē ar ieguldījumu saistītos riskus.
Zemāk ir uzrādīti un aprakstīti galvenie riski, kuri var negatīvi ietekmēt Emitentu un, sliktākajā
gadījumā, izraisīt Emitenta maksātnespēju. Emitents uzskata, ka zemāk aprakstītie riska faktori
atspoguļo specifiskos riskus, kas raksturīgi Emitentam un ar kuriem jārēķinās ieguldot Obligācijās, taču
Emitenta nespēja maksāt Procentu ienākumu, atmaksāt Obligāciju Pamatsummu vai veikt citus ar
Obligāciju Emisiju saistītus maksājumus var rasties arī citu iemeslu dēļ, kurus Emitents nevar uzskatīt
par būtiskajiem riskiem, pamatojoties uz šobrīd tam pieejamo informāciju, un kurus tas
Pamatprospekta sagatavošanais laikā nevarēja paredzēt..

8.1. Riski Emitenta svarīgākajos darbības tirgos
Emitenta darbību būtiski ietekmē vispārējie ekonomiskie apstākļi valstīs, kurās tas darbojas, jo īpaši tā
primārārajos tirgos – Latvijā, Ukrainā, citās NVS un Austrumeiropas valstīs, Eiropas Savienības valstīs.
Novājinoši ekonomiskie apstākļi un satricinājumi pasaules finanšu tirgos pēdējos gados dažādos veidos
ir negatīvi ietekmējusi ekonomisko situāciju visās valstīs, kurās darbojas Emitents. Dažu pēdējo gadu
laikā šīs valstis ir pieredzējušas samazinātas ekonomikas izaugsmes periodus jeb recesijas.
8.1.1. Riski saistībā ar situāciju Ukrainā
Kopš 2013. gada nogales politiskā un ekonomiskā situācija Ukrainā ir bijusi nestabila, kas novedis pie
valsts finanšu sistēmas pavājināšanās, finanšu tirgus nestabilitātes un, kopš 2014. gada, arī nacionālās
valūtas kursa strauja krituma attiecībā pret nozīmīgākajām ārvalstu valūtām. Starptautiskās
kredītreitingu aģentūras ir būtiski samazinājušas Ukrainas valsts kredītreitingu, nosakot negatīvu
nākotnes perspektīvu. Ievērojami ir pasliktinājušās Ukrainas un Krievijas starpvalstu attiecības. Minētie
notikumi ir atstājuši būtisku ietekmi uz Ukrainas ekonomiku un finanšu tirgiem, un šī negatīvā ietekme
ir saglabājusies arī 2015. gada laikā. Ukrainas uzņēmumiem un bankām ir apgrūtinātas iespējas
saņemt finansējumu no ārvalstu aizdevējiem vai investoriem, ir būtiski pieaugusi inflācija. Minētie
apstākļi ietekmē vai var ietekmēt vairākās jomās:


Kredītņēmēji un citi debitori, kuru bizness ir izvietots Ukrainā vai ir saistīts ar Ukrainu, var
nebūt spējīgi pilnīgi vai daļēji atmaksāt Emitentam to parādsaistības. Emitenta bilances aktīvi
2015. gada 30. jūnijā ietvēra aktīvus, kas tieši pakļauti Ukrainas valsts riskam, 24 501 tūkstošu
EUR apmērā, kā arī tam bija ārpusbilances saistības, kas tieši pakļautas Ukrainas valsts riskam,
6 412 tūkstošu EUR apmērā;



Ukrainā izvietoto mantisko ķīlu un Ukrainas uzņēmumu izsniegto garantiju vērtība, kas kalpo kā
nodrošinājums Emitenta izsniegtajiem kredītiem, var būtiski samazināties. Tas Emitentam var
radīt zaudējumus kredītu neatmaksāšanas gadījumos;



Noguldītāji, kuri ir Ukrainas rezidenti, vai kuru bizness ir izvietots Ukrainā vai saistīts ar
Ukrainu, var izņemt savus noguldījumus no Emitenta kontiem.
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Šobrīd nav iespējams ar augstu ticamību prognozēt situācijas turpmāko attīstību. Saglabājoties vai
pasliktinoties minētajiem apstākļiem, to negatīvā ietekme uz Emitenta finansiālo stāvokli un darbības
rezultātiem var turpināties vai pat pieaugt.
8.1.2. Riski saistībā ar situāciju Latvijā un Eirozonā
Emitenta finansiālais stāvokli un tā darbības rezultātus būtiski ietekmē Latvijas un citu Eiropas
Savienības (ES), it īpaši- Eirozonas valstu, ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā krīze 2008. un 2009.
gadā atstāja spēcigu negatīvu ietekmi uz ES valstu ekonomiku, pie kam Latvijas ekonomika bija viena
no visvairāk cietušajām salīdzinot ar citām ES valstīm.
Ņemot vērā Latvijas ekonomikas nelielo apjomu, tā salīdzinoši lielā mērā ir atkarīga no ekonomikas
svārstībām reģionālajā un globālajā līmenī. ES valstis un Krievija ir būtiskākās Latvijas ārējās
tirdzniecības partneres. Latvijas ārējais parāds ir salīdzinoši liels attiecībā pret Bruto Kopproduktu, kas
palielina Latvijas ekomiskās stabilitātes risku. Neraugoties uz globālo ekonomisko stagnāciju un ļoti
nestabilu ģeopolitisko situāciju reģionā, Latvijas ekonomika 2014. gadā uzrādīja stabilus pieauguma
tempus. Latvijas IKP 2014. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu
pieauga par 1,9%. Latvijas ekonomikas stabilos pieauguma tempus, kā arī faktu, ka Latvija kopš
2014. gada sākuma ir Eirozonas valsts, pozitīvi novērtējuši ne tikai investori, bet arī visas lielākās
kredītreitingu aģentūras, kas ir paaugstinājušas Latvijas kredītreitingu līdz līmenim, kurš bija pirms
finanšu krīzes 2008. gadā.
Galvenie draudi Latvijas ekonomikas attīstībai 2014. gadā saistīti ar militāro konfliktu Ukrainā, kura
rezultātā ASV un Eiropas Savienības valstis, tai skaitā arī Latvija, noteica sankcijas pret Krievijas
pilsoņiem un ierobežojumus pret Krievijas finanšu iestādēm un korporācijām. Krievija savukārt veica
pretpasākumus, nosakot aizliegumu preču importam no ASV un Eiropas Savienības valstīm.
Ekonomiskā izaugsme eirozonā sāka uzlaboties 2014. gada beigās, galvenokārt Vācijas ietekmē.
Ekspansīva monetārā politika un eiro vājināšanās radīja pozitīvu ietekmi uz mājsaimniecībām un
uzņēmumiem. Eiropas Centrālā banka („ECB”) cīnās gan ar deflācijas risku, gan ar nepareizi strādājošu
kredītu transmisijas mehānismu. 2015. gada martā ECB uzsāka aktīvu iegādes programmu par summu
60 miljardu eiro mēnesī, ko tā plāno turpināt vismaz līdz 2016. gada septembrim. Kopš monetārās
politikas lēmuma pieņemšanas brīža eiro kurss attiecībā pret ASV dolāru turpināja kristies. Eiro vērtības
krišanās varētu dot zināmu atbalstu Eiropas eksporta nozarei. Latvija ir pieredzējusi eksporta rādītāju
pasliktināšanos sakarā ar vāju ārējo pieprasījumu. Krievijas un Ukrainas krīzes vispārējā ietekme uz
Latviju līdz šim savos apmēros ir samērā ierobežota un koncentrēta tikai dažās ekonomikas nozarēs.
Tomēr ar to saistītie ģeopolitiskie saspīlējumi ir pastiprinājuši nenoteiktību un uzņēmumi ir kļuvuši
piesardzīgāki lēmumos attiecībā uz ieguldījumu veikšanu. Bezdarba līmenis ir turpinājis samazināties,
algas ir palielinājušās, bet mājsaimniecību patēriņa pieprasījums joprojām ir spēcīgs. Ekonomiskās
izaugsmes nenoteiktās prognozes nākotnē slēpj sevī daudzus riskus ar ko Emitentam būs jāsaskaras un
kuru ietekmi uz Emitentu ir grūti novērtēt, bet tā var būt būtiska. Pastāv risks, ka ES ekonomiskās
izaugsmes problēmu, kā arī vairāku Eiropas valstu parādsaistību problēmu ietekmē EUR var pārstāt būt
vienotā valūta visās vai vairākās pašreizējās Eirozonas valstīs. EUR nestabilitāte var atstāt būtisku
negatīvu ietekmi uz Emitentu. Izvērtējot valsts risku, Ieguldītajiem jāņem vērā krīzes laikā gūto
pieredzi, ka globālie ekonomiskie notikumi var būtiski ietekmēt gan valsts ekonomiku, gan banku
sektora darbību.

8.2. Riski, kas saistīti ar obligācijām
8.2.1. Likviditātes risks
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti paredz kredītiestāžu stingru uzraudzību, kas
samazina Ieguldītāja risku salīdzinājumā ar ieguldījumiem citu nozaru uzņēmumu emitētos
vērtspapīros. Šādu uzraudzību Latvijas Republikā veic ECB kopā ar FKTK vienotas uzraudzības
mehānismā ietvaros. Ieguldītājam vajadzētu ņemt vērā, ka Obligāciju neiekļaušana regulētajā tirgū
palielina likviditātes riska iestāšanās varbūtību, kā rezultātā Obligāciju pārdošana par atbilstošu cenu
ārpus regulētā tirgus var būt apgrūtināta. Obligāciju tirdzniecības aktivitāte ārpus Regulētā tirgus var
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būt zema vai tās var nebūt vispār un Ieguldītājiem jārēķinās, ka otrreizējā tirgū var nebūt iespējas
pārdot iegādātās Obligācijas.
Tāpat Investoriem jāņem vērā, ka Obligāciju tirgus cenu un likviditāti var ietekmēt dažādi ar Emitenta
finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem gan saistīti, gan nesaistīti apstākļi. Pie ar Emitentu
nesaistītiem apstākļiem, kas var ietkmēt Obligāciju likviditāti var minēt tādus kā globālā situācija
finanšu tirgos, procentu likmju izmaiņas, investoru interese par Latvijas obligāciju tirgu, kopējais brīvā
apgrozībā esošais Obligāciju daudzums, Obligāciju atlikušais dzēšanas termiņš, alternatīvu instrumentu
parādīšanās tirgū, kā arī citi faktori.
Emitents vērš uzmanību, ka šā Pamatprospekta ietvaros izlaistajām Obligācijām Emitents neuzņemas
par pienākumu nodrošināt likviditāti ārpus regulētā tirgus. Tāpat Emitents nav noslēdzis un neplāno
noslēgt līgumus ar kādu profesionālo finanšu tirgus dalībnieku, kas varētu nodrošināt Obligāciju tirgus
likviditāti.
8.2.2. Kredītrisks
Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja:
- Emitents nav spējīgs vai nevēlas pildīt savas saistības pret finanšu instrumenta turētāju;
- Emitenta maksātspējas novērtējums samazinās, kas ietekmē finanšu instrumenta cenas kritumu.
8.2.3. Likumdošanas risks
Obligāciju ienesīgumu un likviditāti var ietekmēt arī likumdošanas risks. Likumdošanas risks ir saistīts ar
grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanu, kas var
izraisīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās
izmaiņas nodokļu aprēķināšanas un ieturēšanas kārtībā.
8.2.4. Procentu likmju risks
Tā kā Obligācijas tiek piedāvātas ar fiksēto likmi, Obligāciju ienesīgums nemainās, neskatoties uz
svārstībām finanšu tirgos.
8.2.5. Cenas risks
Cenas risks ir saistīts ar Obligāciju cenas svārstībām otrreizējā tirgū. Šo svārstību rezultātā var
samazināties ieguldījumu vērtība. Cenas svārstības tirgū var būt atkarīgas no makroekonomiskiem
procesiem un citiem nozīmīgiem notikumiem.
8.2.6.Valūtas risks
Risks ciest zaudējumus gadījumā, ja finanšu instruments ir emitēts ārvalstu valūtā (valūtā, kas atšķiras
no portfeļa bāzes valūtas) un ārvalstu valūtas kurss mainās ieguldītājam nelabvēlīgā virzienā.
8.2.7. Vērtspapīru reģistrācijas un izplatīšanas ierobežojumi
Obligācijas nav un netiks reģistrētas saskaņā ar spēkā esošo ASV 1933. gada likumu par vērtspapīriem,
t.sk. tā grozījumiem, vai jebkādiem citiem ASV valsts vērtspapīru likumiem. Ar atsevišķiem
izņēmumiem, Obligāciju turētājs nedrīkst piedāvāt vai pārdot Obligācijas Amerikas Savienotajās Valstīs.
Emitents nav uzņēmies saistības reģistrēt Obligācijas saskaņā ar ASV likumu par vērtspapīriem vai
jebkādiem ASV valsts vērtspapīru likumiem vai izteikt jebkādu Obligāciju apmaiņas piedāvājumu
nākotnē. Turklāt, Emitents nav reģistrējis Obligācijas saskaņā arī ar jebkuras citas valsts likumiem par
vērtspapīriem, kā tikai Latvijas Republikas likumiem. Katram potenciālajam investoram ir jāapzinās
nodošanas ierobežojumus, kas ir attiecināmi uz Obligācijām. Obligāciju turētāja pienākums ir
nodrošināt, ka Obligāciju piedāvājums un pārdošana atbilst visiem piemērojamajiem likumiem par
vērtspapīriem.
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8.3. Riski, kas saistīti ar Emitentu
8.3.1. Kredītrisks
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja Emitenta darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā
noteiktās saistības pret Emitentu.
Emitentam ir izveidota darbības specifikai atbilstoša kredītriska pārvaldīšanas sistēma, kas ņem vērā
kredītu kopējo apmēru, kredītu veidus, darījumu partneru raksturojumu un citus faktorus, kuri būtiski
ietekmē Emitenta kredītriska līmeni.
Emitents iedala un kontrolē savu kredītrisku, nosakot dažāda veida un griezuma limitus: limitus katram
no aizņēmējiem pieņemamam riskam, saistītu aizņēmēju grupām, ģeogrāfiskajiem reģioniem,
uzņēmējdarbību nozarēm, nodrošinājumu veidiem un apmēriem, valūtām, termiņiem, starptautisko
aģentūru piešķirtiem reitingiem un citus limitus. Kredītrisks tiek regulāri uzraudzīts arī individuāli katram
aizņēmējam, novērtējot aizņēmēju maksātspēju. Emitenta pakļaušana kredītriskam tiek arī uzraudzīta
un mazināta, nodrošinot kredītiem atbilstošu ķīlu un garantiju reģistrēšanu Emitenta vārdā. Šo
garantiju un ķīlu patiesās vērtības tiek pārskatītas reizi divos gados. Pastāv risks, ka garantiju un ķīlu
patiesās vērtības var būt samazinājušās kopš pēdējās pārvērtēšanas reizes.
Lai efektīvi pārvaldītu kredītrisku un novērtētu Emitenta darbības rezultātus, Emitents veic regulāru
aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu un klasifikāciju. Novērtēšanas galvenie kritēriji ir Klienta
(aizņēmēja) nākotnes naudas plūsma, kas ir diskontēta, un kredītspēja – spēja un griba pildīt saistības
atbilstoši aizdevuma līguma noteikumiem un nosacījumiem. Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem tiek
noteikti uzkrājumu apjomi kredītu vērtības samazinājumam – uzkrājumi nedrošiem parādiem.
Emitents ir pakļauts riskam, ka tā aizņēmēji neatmaksās kredītus atbilstoši to līguma nosacījumiem, un
ka nodrošinājums šādu kredītu maksājumiem var būt nepietiekams. Emitenta uzkrājumi kredītu
vērtības samazināšanās segšanai ir balstīti, cita starpā, uz Emitenta portfeļa nodrošināšanas modeļiem
un pašreizējās un vēsturiskās vērtības samazināšanās apmēra analīzi, aizdevumu vadību,
makroekonomiskajiem faktoriem un pamatā esošo aktīvu novērtēšanu, kā arī uz daudziem citiem
vadības pieņēmumiem, kas var izrādīties neprecīzi, un tā rezultātā var rasties turpmāki kredītu
zaudējumi.
Emitents ir pakļauts arī koncentrācijas riskam, kas nozīmē kredīta risku saistībā ar atsevišķiem lieliem
riska darījumiem vai saistītajiem aizņēmējiem, kā arī nozīmīgu zaudējumu radīšanu no darījuma
partneru Emitentu puses, kuru saistību nepildīšanas varbūtību veicina kopīgi ietekmējoši faktori, kā
piemēram, darbības nozare, ekonomika, ģeogrāfiskās atrašanās vieta vai finanšu instrumenta veids.
Koncentrācijas riskam var būt būtiska negatīva ietekme uz Emitenta uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli
un darbības rezultātiem.
Ja aizņēmējs neatmaksā aizņēmumu viena Emitenta aizdevuma ietvaros, tad Emitents var pieprasīt, lai
aizņēmējam tiktu atņemtas ieķīlātā īpašuma izpirkšanas tiesības saistībā ar aizdevumu un/vai iegūt
īpašumtiesības uz aktīviem, kas ir ieķīlāti kā nodrošinājums, un pēc tam veikt būtiskus uzlabojumus vai
kompensācijas, lai palielinātu aktīva realizējamo vērtību. Aizņēmējs var apstrīdēt ieķīlātā īpašuma
izpirkšanas tiesību zaudēšanu vai citus piespiedu pasākumus, kas var aizkavēt ieķīlātā īpašuma
izpirkšanas tiesību zaudēšanu, vai pieprasīt bankrota aizsardzību pret Emitentu. Ja aizņēmējs pieprasa
bankrota aizsardzību, tad noteikti reglamentējoši pasākumi var liegt Emitentam izpildīt lēmumu saistībā
ar ieķīlātā īpašuma izpirkšanas tiesību zaudēšanu vai īstenot citus tiesību aizsardzības līdzekļus attiecībā
pret aizņēmēju. Ar ieķīlātā īpašuma izpirkšanas tiesību zaudēšanu saistītās izmaksas, augsta aizdevuma
summas un nodrošinājuma vērtības attiecība vai aktīvu vērtības samazināšanās var neļaut Emitentam
gadījumā, ja aizņēmējs zaudē ieķīlātā īpašuma izpirkšanas tiesības, realizēt īpašumu par summu, kas
vienāda ar tā izsniegtajiem aizdevumiem, un Emitentam var nākties norakstīt to zaudējumos.
Arī tad, ja Emitentam izdodas veiksmīgi panākt, ka aizņēmējs zaudē ieķīlātā īpašuma izpirkšanas
tiesības saistībā ar riska darījumu nodrošinājumu, Emitentam var piederēt īpašumtiesības uz
ieķīlātajiem aktīviem tādā apmērā, kas var neļaut sekmīgi pārņemt aktīvus vai nodrošināt to piespiedu
pārdošanu, un tas var nelabvēlīgi ietekmēt Emitenta spēju atgūt riska darījuma nodrošinājuma vērtību.
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Turklāt Emitents saistībā ar ieķīlāto uzņēmējdarbības aktīvu izpirkšanas tiesībām var beigās iegūt
nodrošinājumu, kam nav būtiskas nozīmes Emitenta uzņēmējdarbībā un attiecībā uz kuru tam nav
nepieciešamo operatīvo vai vadības zināšanu vai pieredzes, vai ko tam var būt aizliegts turēt savā
īpašumā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Šādu aktīvu pārvaldīšana var izmaksāt dārgi un tam
var būt nepieciešamas papildu zināšanas, personāls vai ārpakalpojumu pirkšana, kā arī iespējas, kas
var nebūt viegli pieejamas vai vispār var nebūt pieejamas.
Ja Emitents sekmīgi nepārvalda savus aktīvus, kas ir saistīti ar ieķīlātā īpašuma izpirkšanas tiesībām,
tad šādu aktīvu vērtība var samazināties. Viss iepriekš minētais var negatīvi ietekmēt Emitenta
finansiālo stāvokli un darbības rezultātus.
Emitenta kredītportfeļa aktīvu kvalitāti ietekmē tā klientu kredītspējas izmaiņas, to spēja laikā atmaksāt
savus kredītus, Emitenta spēja nodrošināt savas intereses attiecībā uz klientu doto nodrošinājumu
gadījumā, ja klienti nespēj atmaksāt savus kredītus, un tas, vai šāda nodrošinājuma vērtība ir
pietiekama, lai segtu šādu aizdevumu summas pilnā apmērā.
Turklāt Emitenta kredītportfeļa kvalitāte var pasliktināties dažādu citu iemeslu dēļ, ieskaitot iekšējos
faktorus (piemēram, riska pārvaldības procedūru neveiksmīgas darbības) un faktorus, ko Emitents
nespēj ietekmēt (piemēram, negatīvas ekonomikas attīstības tendences, kā rezultātā Emitenta
klientiem rodas finanšu grūtības vai iestājas bankrots, vai tiek ierobežota kredīta informācija par
noteiktiem klientiem).
Emitenta kredītportfeļa kvalitātes pasliktināšanās var atstāt būtisku negatīvu ietekmi uz Emitenta
kreditēšanas darbību, finansiālo stāvokli vai darbības rezultātiem.
Emitenta kredītportfeļa kvalitāte visvairāk ir atkarīga no situācijas Latvijā un Ukrainā. Latvijas
ekonomikas stāvoklis ir stabils un visas lielākās starptautiskās reitingu aģentūras ir piešķīrušas valstij
„A” investīciju kategorijas kredītreitingu, tomēr pastāv 8.1.2. sadaļā aprakstītie riski. Riski, kas saistīti ar
situāciju Ukrainā ir aprakstīti sadaļā 8.1.1. Situāciju Ukrainā neapšaubāmi nevar raksturot kā pilnīgi
stabilu, tāpēc Emitents ir pieņēmis mērus un turpina veikt visus no tā atkarīgos pasākumus, lai
samazinātu savu ekspozīciju pret Ukrainas aizņēmējiem. Pieņemtajos mēros izsniegto aizdevumu
kvalitātes pasliktināšanos ierobežošanai ietilpst šādi pasākumi:
- Emitents ir ierobežojis riska darījumus ar Ukrainas risku (pēc stāvokļa 2015. gada 30. jūnijā riska
darījumu ar Ukrainu summa sastādīja 31 miljonus eiro jeb 65% no Emitenta pašu kapitāla apjoma,
kurš tiek izmantots kapitāla pietiekamības aprēķiniem saskaņā ar FKTK prasībām);
- attiecīgās Emitenta apakšvienības aktīvi strādā ar jau izsniegto kredītu saņēmējiem, nodrošinot
savlaicīgu kredītu apkalpošanu un dzēšanu, kā arī nodrošinājuma saglabāšanu;
- Emitents veido nepieciešamos uzkrājumus problemātiskajiem kredītiem atbilstoši regulatora
prasībām;
- Emitents veic pasākumus saistībā ar kredītportfeļa ģeogrāfisko diversifikāciju saskaņā ar izstrādāto
attīstības stratēģiju.
Emitents vērš uzmanību, jauni kredīti ar Ukrainas un NVS risku netiek izsniegti un kredītportfeļa risks
attiecībā uz šo valstu risku turpina samazināties. Līdz ar to pārskatāmā nākotnē Ukrainas un NVS
kredītu negatīvā ietekme uz Emitenta kredītportfeli un peļņas rādītājiem ir limitēta.
Emitenta vērtspapīru portfeļa galveno sastāvdaļu 2015. gada 30. jūnijā veidoja ieguldījumi ASV Valsts
kases izlaistajos īstermiņa vērtspapīros (ar termiņu līdz 1 mēnesim), kas ļauj nodrošināt ļoti augstu
Emitenta aktīvu drošības, stabilitātes un likviditātes pakāpi (pēc stāvokļa 2015. gada 30. jūnijā šādu
darījumu apjoms sastādīja 174 miljonus eiro).
8.3.2. Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka Emitents ikdienā un/vai nākotnē nespēs savlaicīgi apmierināt juridiski
pamatotas prasības bez ievērojamiem zaudējumiem, kā arī nespēs pārvarēt Emitenta resursu un/vai
tirgus apstākļu neparedzētās izmaiņas, jo tā rīcībā nebūs pietiekams apjoms likvīdu aktīvu.
Aktīvu un saistību termiņi un iespējas par pieņemamām izmaksām aizstāt procentus veidojošās
saistības, kurām iestājies atmaksas termiņš, ir būtiski faktori, lai noteiktu Emitenta likviditāti un tās
pakļautību procentu likmju izmaiņām un valūtu kursu ietekmei.
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Šāda aktīvu un saistību saskaņošana un saskaņotības kontrole ir viena no būtiskākajām Emitenta
vadības ikdienas kontrolēm. Emitents uztur likvīdus aktīvus saistību izpildei pietiekamā apjomā, un
likviditātes rādītājs pēc stāvokļa uz 30.06.2015, kas aprēķināts saskaņā ar FKTK prasībām, bija 91,33%.
Būtiskākais Emitenta finansējuma avots ir klientu noguldījumi, kuri 2015. gada 30. jūnijā bija 98% no
kopējā Emitenta saistību apjoma. Savukārt 94% no kopējā noguldījuma apjoma bija saistības par
norēķinu kontiem, kuru atlikumi jāizmaksā noguldītājam uz pieprasījuma. Individuāli lielākais
noguldījums 2015. gada 30. jūnijā bija aptuveni 5% no kopējā noguldījuma apjoma, savukārt 5 lielākie
noguldījumi kopā bija aptuveni 18% no kopējā noguldījumu apjoma. Emitents ir pakļauts riskam, ka
noguldītāji var nekavējoties izņemt būtisku daļu no noguldījumiem vai izdarīt to īsākos termiņos kā
paredzējusi Emitenta vadība.
8.3.3. Konkurences risks
Latvijas Republikā darbojas 17 bankas un 10 ārvalstu banku filiāles. Saskaņā ar LKA datiem uz
2014. gada beigām Emitents pēc aktīvu apjoma ieņēma 11. vietu Latvijas banku tirgū.
2014. gada beigās Emitenta klientu lielāko daļu veidoja juridiskās personas – Latvijas nerezidenti
(63,0% no aptuvenā 6000 kopējā klientu skaita). Pastāv risks, ka augstas konkurences apstākļos
Emitents nespēs sasniegt noteikto aktīvu, kredītportfeļa un procentu maržas pieaugumu kā rezultātā arī
Emitenta peļa var samazināties. Tāpat pastāv risks, ka spraigas konkurences apstākļos Emitents nespēs
saglabāt savas pozīcijas banku tirgū.
Emitents saviem klientiem piedāvā pilnu bankas klasisko pakalpojumu klāstu, kā arī individuālu
apkalpošanu, ātru darījumu izpildi, konfidencialitāti, iespēju veikt darbību Eiropas Savienības biznesa
vidē. Emitents apzinās konkurences risku un pastāvīgi pilnveido piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un
paplašina esošo pakalpojumu klāstu.
8.3.4. Īpašnieku struktūras koncentrācijas risks
Īpašnieku struktūras koncentrācijas risks ir risks, ka Emitentu kontrolē vairākuma akcionārs, un tādā
gadījumā vairākuma akcionāram ir iespēja ietekmēt Emitenta darbību; tāpat potenciāli iespējamas ir
situācijas, kad vairākuma akcionāra intereses var nonākt pretrunā ar Ieguldītāja interesēm. Ieguldītāji
var ciest zaudējumus no šādiem interešu konfliktiem, jo vairākuma akcionārs var pieņemt lēmumus,
kas ir pretrunā Ieguldītāju interesēm.
Emitents ir izstrādājis Interešu konfliktu novēršanas politiku, kas apraksta kārtību, kādā Emitents veic
interešu konflikta iestāšanās identificēšanu un novēršanu.
8.3.5. Likumdošanas risks
Likumdošanas risks ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu
likumdošanas aktu ieviešanu, kas var izraisīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti.
Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķināšanas un ieturēšanas kārtībā. Tai skaitā
Emitenta procentu ienākumu apmēru var ietekmēt dažādi no Emitenta darbības neatkarīgi
ierobežojumi, ko kreditēšanas vai investēšanas jomā nosaka FKTK vai citas Emitenta darbību
regulējošas institūcijas. Tā Emitentam tika noteikts ierobežojums nerezidentu kreditēšanas segmentā,
kas nākotnē var negatīvi ietekmēt Emitenta spēju palielināt procentu ieņēmumus.
8.3.6. Operacionālais risks
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus neadekvātu vai neveiksmīgu Bankas iekšējo procesu
norises rezultātā, cilvēku un sistēmas darbības, vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ. Ar operacionālo
risku saprot risku, kuram iestājoties var samazināties Emitenta ienākumi/rasties papildus izdevumi (un
tā rezultātā samazināties pašu kapitāla apmērs) kļūdu darījumos ar Klientiem/darījumu partneriem,
informācijas apstrādē, neefektīvu lēmumu pieņemšanas, nepietiekamu cilvēkresursu vai nepietiekamas
ārējo apstākļu ietekmes plānošanas dēļ.
Emitentam ir izstrādāta operacionālā riska pārvaldīšanas sistēma, kas iekļauj operacionālā riska
identificēšanas, novērtēšanas, kontroles un mazināšanas pasākumus. Operacionālā riska novērtēšanai
tiek izmantota operacionālā riska pašnovērtēšana - process, kura gaitā Emitents novērtē veiktās
operācijas operacionālā riska veidu griezumā, tiek identificētas Emitenta stiprās un vājās puses
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operacionālā riska pārvaldīšanā. Tiek izveidota un uzturēta Operacionālā riska notikumu un zaudējumu
datu bāze, kurā tiek savākti, apkopoti un klasificēti iekšējie dati par operacionālā riska notikumiem un
saistītajiem zaudējumiem.
8.3.7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks ir risks, ka Emitents var tikt
iesaistīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā.
Emitents ievēro Latvijas Republikas un starptautiskos normatīvos aktus, kas reglamentē noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, ir izstrādāta un a p s t i p r i n ā t a
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politika. Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu novēršanai ir izveidota atsevišķa nodaļa, kuras galvenais pienākums ir nepieļaut veikt
aizdomīgus un apšaubāmus darījumus. Iekšējā kontroles sistēma ir izveidota uz KYC – Pazīsti savu
Klientu – pamatprincipiem. Piepildoties šim riskam Emitents atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
tiesību aktiem var ciest ievērojamus finansiālus zaudējumus no piemērotajiem sodiem.
8.3.8. Reputācijas risks
Reputācijas risks ir risks, ka Emitenta klientiem, darījumu partneriem, akcionāriem, uzraudzības
iestādēm un citām Emitenta darbībā ieinteresētām personām (stakeholders) var izveidoties negatīvs
viedoklis par Emitentu un tas var negatīvi ietekmēt Emitenta spēju uzturēt esošās vai izveidot jaunas
lietišķas attiecības ar saviem klientiem un citiem sadarbības partneriem, kā arī negatīvi ietekmēt
finansējuma pieejamību Emitentam.
Emitentam ir izstrādāta reputācijas riska pārvaldīšanas sistēma, kas citu starpā iekļauj riska
mazināšanas pasākumus, kurus jāveic gadījumā, ja Emitenta reputāciju apdraud negatīva informācija.
8.3.9. Risks, ka Emitentam var neizdoties īstenot tā stratēģiju
Emitenta stratēģija balstīta uz rentablu izaugsmi, kuru pamatā plānots sasniegt palielinot kredītportfeļa
apjomu, kā arī attīstot papildus pakalpojumus klientiem, tai skaitā- aktīvu pārvaldes pakalpojumus.
Emitentam var neizdoties īstenot šo stratēģiju vairāku risku ietekmē, tai skaitā:
 Politiskā un ekonomiskā situācija Ukrainā un Krievijā var neuzlaboties vai pat būtiski
pasliktināties. Šis faktors var būtiski ietekmēt Emitenta spēju piesaistīt jaunus klientu
noguldījumus.
 Latvijas ekonomikas izaugsmes attīstības tempi var samazināties un būtiski ietekmēt Emitenta
spēju palielināt tā kredītportfeli;
 Pieprasījums pēc Emitenta ieviestajiem papildus pakalpojumiem, tai skaitā aktīvu pārvaldes
pakalpojumiem, var izradīties būtiski zemāks kā plānojusi Emitenta vadība;
 Emitentam var neizdoties piesaistīt stratēģijas īstenošanai nepieciešamo finansējumu parāda
vērtspapīru, klientu noguldījumu, aizņēmumu vai kapitāla piesaistes formā;

Emitenta izsniegto kredītu un citu aktīvu ienesīgums var nesasniegt stratēģijā noteikto līmeni;

Citi Pamatprospekta 8. sadaļā aprakstītie riski.
8.3.10. Citi riski
8.3.10.1. Valūtas risks
Emitenta darbība ir pakļauta tajā iesaistīto galveno valūtu kursu maiņas riskam, kas ietekmē gan
Emitenta finanšu rezultātu, gan naudas plūsmu. Emitents kontrolē ārvalstu valūtu aktīvus un saistības,
lai izvairītos no nesamērīga valūtu riska. Tiek noteikti limiti ārvalstu valūtu atklātām pozīcijām, kas ir
zemāki par likumā noteikto ierobežojumu; neviena atsevišķa pozīcija nepārsniedz 10% no pašu kapitāla
un kopējā pozīcija nepārsniedz 20% no pašu kapitāla. Limiti tiek kontrolēti katru dienu.
Valūtas risks galvenokārt rodas saistībā ar riskiem, kas ir saistīti ar stratēģisko līdzdalību ārvalstu
darbībās, un gadījumos, kad noguldījumi un aizdevumi tiek pieņemti un izsniegti dažādās valūtās.
Valūtas kursa svārstībām starp EUR un USD var būt ievērojama negatīva ietekme uz Emitenta bilances
pozīciju, jo ievērojama Emitenta aktīvu un pasīvu daļa ir denominēta ASV dolāros, bet Emitenta peļņas
vai zaudējumu aprēķins ir denominēts EUR, kas ir Emitenta funkcionālā valūta. Valūtas kursa izmaiņas
ietekmē gan bilanci tieši caur stratēģiskajām pozīcijām, gan Emitenta peļņas vai zaudējumu aprēķinu,
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jo skaidras naudas plūsmas ārvalstu valūtā no aizdevumiem un citiem aktīviem var ietekmēt tīros
procentu ienākumus. Ārvalstu valūtas vērtības svārstībām var būt negatīva ietekme arī uz Emitenta
likviditāti, jo Emitenta vispārējā likviditātē ietilpst finanšu instrumenti, kas tiek turēti ārvalstu valūtās.
Papildus tam ārvalstu valūtu vērtības svārstībām var būt negatīva ietekme arī uz Emitenta kapitāla
pozīciju, jo Emitenta kapitāla un riska darījumu summa ir daļēji denominēta ārvalstu valūtās.
Pie valūtu kursa izmaiņām valūtās, kurās Banka veikusi būtisku darījumu apjomu (t.i. eiro un katrā citā
ārvalstu valūtā, kurā kopējais lielums Bankas aktīvos vai pasīvos pārsniedz 5 procentus no Bankas
aktīviem vai pasīviem attiecīgi), +/- 100 bāzes punktu apmērā izmaiņas Bankas ekonomiskajā vērtībā
sastāda 0,45% no Bankas pašu kapitāla apjoma, kurš tiek izmantots kapitāla pietiekamības aprēķiniem
saskaņā ar FKTK prasībām jeb +/-214 tūkst. EUR.
8.3.10.2. Procentu likmju risks
Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Emitenta finansiālo stāvokli. Ikdienā
Emitenta darbība ir saistīta ar procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ieņēmumiem un
izdevumiem saistīto aktīvu un saistību atmaksas termiņi vai procentu likmju pārskatīšanas datumi. Šo
risku kontrolē Aktīvu un Pasīvu komiteja, nosakot procentu likmju riska limitus un novērtējot procentu
likmju risku, kuru Emitents ir uzņēmies.
Emitents ir pakļauts banku darbībai tipiskiem riskiem, tostarp procentu likmju svārstībām. Izmaiņas
procentu likmju līmeņos, ienesīguma līknēs un likmju starpībās var ietekmēt Emitenta aizdevumu un
noguldījumu procentu likmju starpības Bankas noguldījumi ir pamatā ar fiksētām procentu likmēm, bet
kredīti ir ar mainīgajām procentu likmēm, kas īstermiņā var radīt pārcenošanas atšķirības.
Emitents ir arī pakļauts konkurencei saistībā ar klientu noguldījumu piesaistīšanu, un pašreizējie
apstākļi ar zemajām procentu likmēm rada spiedienu uz Emitenta noguldījumu likmju starpību.
Emitents var nespēt samazināt savas finansēšanas izmaksas (gan saistībā ar noguldījumiem, gan ar
starpbanku finansējumu) atbilstoši procentu likmju samazinājumam attiecībā uz tā procentus
pelnošajiem aktīviem.
Emitents ir pakļauts patiesās vērtības procentu likmju riskam, t.i. pieaugot tirgus procentu likmēm
samazināsies fiksētas procentu likmes vērtspapīru tirgus vērtība. Emitents regulāri aprēķina zaudējumu
apjomu bankas vērtspapīru tirdzniecības portfelim, kas var rasties Emitentam ja procentu likmes tirgū
pieaug par 1%. Kopējā portfeļa durācija 2015. gada 30. jūnijā bija 0,29% jeb 642 tūkst. EUR.
Procentu likmes ir jutīgas pret vairākiem faktoriem, kas atrodas ārpus Emitenta ietekmes, ieskaitot
valdību un centrālo banku fiskālo un monetāro politiku, kā arī vietējos un starptautiskos politiskos
apstākļus. Procentu likmju pieaugums var samazināt pieprasījumu pēc kredītiem, kā arī vairot saistību
nepildīšanas gadījumu skaitu no Emitenta klientu puses. Savukārt procentu likmju samazinājums var
negatīvi ietekmēt Emitentu, cita starpā, samazinot pieprasījumu pēc noguldījumiem un palielinot
konkurenci attiecībā uz noguldījumu piesaistīšanu un aizdevumu izsniegšanu klientiem. Šo faktoru
rezultātā būtiskas procentu likmju izmaiņas vai to svārstīgums var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz
Emitenta uzņēmējdarbību, finanšu stāvokli vai darbības rezultātiem.
Emitents ir ieviesis riska pārvaldības metodes, kuru mērķis ir mazināt šos un citus tirgus riskus, un riska
darījumi tiek nepārtraukti mērīti un uzraudzīti. Tomēr ir grūti prognozēt izmaiņas ekonomiskajos vai
tirgus apstākļos un paredzēt sekas, ko šādas izmaiņas var radīt attiecībā uz Emitenta finanšu rādītājiem
un darbības rezultātiem. Lai arī Emitents apņemas veikt riska ierobežošanas pasākumus, lai mazinātu
apmēru, kādā tas ir pakļauts procentu likmju riskam, tas nav nodrošinājies pret visu risku ietekmi, un
nevar apliecināt, ka tā riska ierobežošanas stratēģija būs veiksmīga. Ja Emitents nespēj pielāgot par
noguldījumiem maksājamo procentu likmi atbilstoši izmaiņām tirgus procentu likmēs, ko tas saņem par
aizdevumiem, vai ja Emitenta uzraudzības procedūras nespēj nodrošināt pienācīgu procentu likmju
riska pārvaldīšanu, tā procentu ienākumi var pieaugt mazāk vai samazināties vairāk nekā tās procentu
izdevumi, un šādā gadījumā var tikt negatīvi ietekmēti Emitenta darbības rezultāti un finansiālais
stāvoklis vai perspektīvas.
Procentu likmju riska novērtēšanai tiek novērtēta procentu likmju izmaiņu ietekme uz Emitenta
ekonomisko vērtību, t.sk. procentu likmju riska novērtēšana no ienākumu perspektīvas un procentu
likmju riska novērtēšana no ekonomiskās vērtības perspektīvas. Jūtīguma analīzei tiek piemērotas šādas
procentu likmju izmaiņas: visām pozīcijām, izņemot noguldījumus, tiek piemērota likmju izmaiņa +/100 bāzes punktu apmērā, noguldījumiem tiek piemērota likmju izmaiņa +/-50 bāzes punktu apmērā.
Jūtīguma analīzes rezultāti uz 30.06.2015.: ekonomiskās vērtības izmaiņas sastāda -/+436 tūkst. EUR
jeb 0,93% no bankas pašu kapitāla apjoma, kurš tiek izmantots kapitāla pietiekamības aprēķiniem
saskaņā ar FKTK prasībām.
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8.3.10.3. Koncentrācijas risks
Darījumu koncentrācijas riska ierobežošanai Emitents nosaka limitus ieguldījumiem dažāda veida
aktīvos, instrumentos un tirgos un citus limitus.
Valsts risks ir viens no darījumu koncentrācijas riskiem. Valstu risks – valstu partnera risks – ir iespēja
ciest zaudējumus, ja Emitenta aktīvi ir izvietoti valstī, kurā ekonomisko un politisko faktoru izmaiņu
rezultātā Emitentam var rasties problēmas atgūt savus aktīvus paredzētajā laikā un apjomā. Partneru
un emitentu saistību nepildīšanas cēloņi galvenokārt ir valūtas devalvācija, nelabvēlīgas izmaiņas
likumdošanā, jaunu ierobežojumu un šķēršļu rašanās un citi, tai skaitā ”force majeure”, faktori.
Emitenta darbību ietekmē tendences Ukrainas tirgū, jo būtiska daļa no Emitenta izsniegtajiem kredītiem
ir izsniegti uzņēmumiem, kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar Ukrainu, būtiska daļa no noguldījumiem
pieder Ukrainas noguldītājiem, turklāt Emitenta lielākais akcionārs ir Ukrainas publiskā akciju sabiedrība
banka „Pivdennij”.
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9. Informācija par Emitentu
9.1. Emitenta nosaukums
AS „Reģionālā investīciju banka”

9.2. Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs
Vienotais reģistrācijas numurs:
Reģistrācijas vieta:

40003563375
Rīga, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

9.3. Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums
Emitents ir dibināts 2001. gada 28. septembrī un bez pārtraukuma turpina savu darbību

9.4. Emitenta adrese, komersanta veids, dibināšanas valsts un tiesību akti,
saskaņā ar kuriem Emitents veic darbību
Juridiskā adrese:
Komersanta veids:
Dibināšanas valsts:
Piemērojamie normatīvie akti:

J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija
Akciju sabiedrība
Latvijas Republika
Latvijas Republikas normatīvie akti

Tiesību akti, saskaņā ar kuriem darbojas Emitents: Latvijas Republikas un saistošie starptautiskie
normatīvie akti, t.sk.:
- Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums;
- Latvijas Republikas Komerclikums;
- FKTK izdotie normatīvie noteikumi.

9.5. Emitenta vēsture un attīstība
Emitents par savu oficiālo vēstures atskaites punktu uzskata 2001. gada 28. septembri, kad akciju
sabiedrība „Reģionālā investīciju banka” tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
2001. gada 3. oktobrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedza Emitentam licenci, kas atļauj
Emitentam sniegt finanšu pakalpojumus neierobežotam Klientu lokam. 2002. gadā Emitents noīrē
telpas un savu administratīvo darbību pārceļ uz pašreizējo juridisko adresi Rīgā, J. Alunāna ielā 2.
2003. gadā notika Emitenta akcionāru maiņa, jaunie akcionāri noteica turpmākās attīstības un
stratēģijas perspektīvas – Klientu skaita dinamisku palielināšanu, Klientu apkalpošanas kvalitātes
celšanas nodrošināšanu un finanšu pakalpojumu spektra nepārtrauktu palielināšanu. Un jau 2003. gadā
Emitents saviem Klientiem ieviesa jaunu pakalpojumu – dokumentārās operācijas.
2003. gada sākumā par nozīmīgāko notikumu Emitenta vēsturē uzskatāma sadarbības uzsākšana ar
Ukrainas banku „Pivdennij”, kas šobrīd ir Emitenta lielākais sadarbības partneris.
2004. gadā Emitents saviem Klientiem sāka piedāvāt kredītus apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. Kredīti
guva lielu atsaucību Klientu vidū un no kopējā uzņēmumu kredītu portfeļa 2004.gadā aizņem gandrīz
80%. Turpināja pieaugt darbinieku skaits, un Emitents attīstīja iekšējos biznesa procesus.
2005. gads Emitenta vēsturē uzskatāms par veiksmīgas izaugsmes un straujas attīstības posmu.
Svarīgākie finanšu rādītāji šajā gadā izauga no 100% līdz 200% un rentabilitātes ziņā Latvijas
komercbanku konkurencē Emitents ieņēma līderpozīcijas. ROA indekss uz 2005. gada 31. decembri bija
3,05%, bet ROE – 24,8%. Tika atvērta pārstāvniecība Ukrainas pilsētā Odesā, iegūta Eurocard
MasterCard licence maksājumu karšu emisijai. Emitenta darbinieku skaits šajā gadā palielinājās
par 50%.
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2006. gadā Emitents sāka emitēt Eurocard MasterCard Maestro, Mass, Business un Gold maksājumu
kartes un ieviesa jaunu elektronisko dokumentu verifikācijas līdzekli „Digipass”. Emitents palielināja
pamatkapitālu par 66,67% un uz 2006. gada beigām tas bija 7,8 milj. EUR (5,50 milj. LVL) apmērā.
2006. gada oktobrī noslēdzās Emitenta obligāciju piedāvājums investoriem. Tika emitētas obligācijas
4 milj. EUR apmērā ar dzēšanas termiņu 2 gadi un ar gada procenta likmi 3,25% + 6M EURIBOR.
Neskatoties uz to, ka Emitenta peļņa 2006. gadā bija tikai 835 tūkst. EUR, šis gads bija veiksmīgs
attīstības posms, jo būtiski palielinājās galvenie finanšu rādītāji, kā arī pieauga Emitenta nemateriālā
peļņa jaunu produktu, profesionālu darbinieku un uzticamu Klientu veidolā.
2007. gadā Emitents palielināja savu pamatkapitālu līdz 11,67 milj. EUR (8,2 milj. LVL) un palielinājās
arī Emitenta pašu kapitāls, kura apjoms sasniedza 14,57 milj. EUR (10,24 milj. LVL). Tāpat 2007. gadā
vairakkārt notika izmaiņas Emitenta akcionāru sastāvā, kā rezultātā lielākajam Emitenta akcionāram
Ukrainas PAS bankai „Pivdennij” piederēja 89,02% Emitenta akciju. Decembrī darbību uzsāka Emitenta
pārstāvniecība Ukrainas pilsētā Dņepropetrovskā, tādejādi veicinot Emitenta darījumu un Klientu skaita
pieaugumu Ukrainā.
Neskatoties uz finanšu krīzes ietekmi gada pēdējā ceturksnī, 2008. gads bankā bija straujas izaugsmes
posms. Pieauga visi Emitenta nozīmīgākie finanšu rādītāji, Klientu un darbinieku skaits, kā arī būtiski
palielinājās Emitenta pakalpojumu un darījumu apjomi. Emitenta gada peļņa bija gandrīz 1,39 milj. EUR
(0,97 milj. LVL). Gada sākumā notika izmaiņas akcionāru sastāvā un akcionāru pilnsapulcē tika nolemts
palielināt pamatkapitālu par 2,85 milj. EUR (2 milj. LVL), kā rezultātā PAS bankai „Pivdennij” piederēja
91,18% Emitenta akciju. 2008. gada pirmajā pusē Emitents Klientiem sāka piedāvāt finanšu
instrumentu depozitāros un brokeru pakalpojumus un gada beigās Emitents kļuva par Latvijas Centrālā
depozitārija biedru.
2009. gada sākumā Emitents atvēra Klientiem ērtu un modernu Klientu apkalpošanas zāli Emitenta
ēkas pirmajā stāvā Rīgā, kā arī pārstāvniecību Kijevā, tādejādi paplašinot savu pārstāvniecību tīklu
Ukrainā. Emitents kļuva par starptautiskās maksājumu karšu organizācijas „MasterCard Worldwide”
pilntiesīgu biedru, un sāka piedāvāt Klientiem jaunu e-pakalpojumu – SMS banku.
2010. gadā Emitenta darbība bija piesardzīga un vairāk vērsta jau esošo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai. Pārskata gadā pieauga Klientu un darījumu skaits. 2010. gada 1. aprīlī Emitents kļuva par
NASDAQ OMX Baltijas fondu biržu biedru, tādējādi uzlabojot Klientu akciju un obligāciju darījumu
kvalitāti Baltijas biržās.
2011. gadā Emitents nosvinēja savas pastāvēšanas 10. gadskārtu. Par sekmīgu Emitenta izaugsmi
liecināja būtiskākie finanšu rādītāji. Emitenta aktīvi, salīdzinot ar 2010. gadu, pieauga par 35,23% un
2011. gada 31. decembrī sasniedza 337,33 milj. EUR (237,08 milj. LVL), noguldījumu portfelis
sasniedza savu vēsturisko rekordu – 296,64 milj. EUR (208,48 milj. LVL). Notika izmaiņas akcionāru
sastāvā, kā rezultātā Emitenta pamatkapitāls gada laikā tika palielināts par 1,316 milj. EUR un kļuva
15,83 milj. EUR (11,13 milj. LVL) apmērā.
2012. gads Emitentam bija pozitīvas izaugsmes un attīstības gads, ko apstiprina arī fakts –
2,19 milj. EUR (1,54 milj. LVL) lielā peļņa. Šajā gadā Emitenta aktīvi un noguldījumi palielinājās un
sasniedza augstākos rekordus uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Emitenta aktīvi 2012. gada
31. decembrī sasniedza 484,46 milj. EUR (340,48 milj. LVL) un tie pieauga par 43,6%. Emitenta
noguldījumu portfelis šajā periodā pieauga par 41,8% un 2012. gada 31. decembrī sasniedza
433,82 milj. EUR (304,89 milj. LVL).
2012. gadā kā viena no Emitenta prioritātēm tika izvirzīta kredītportfeļa kvalitātes uzlabošana, tāpēc
kredītportfeļa apjoms, salīdzinot ar 2011. gadu, samazinājās par 13,1% un 2012. gada 31. decembrī
bija 103,63 milj. EUR (72,83 milj. LVL). Notika izmaiņas Emitenta Padomē – mainījās Padomes sastāvs
un Padomē tika iecelti 5 padomes locekļi. Šajā periodā notika arī izmaiņas Emitenta akcionāru sastāvā,
turklāt par 16,5 milj. EUR (11,6 milj. LVL) tika palielināts Emitenta pamatkapitāls, un kopējais Emitenta
pamatkapitāls veidoja 32,33 milj. EUR (22,73 milj. LVL). Emitenta lielākais akcionārs – publiskā akciju
sabiedrība banka „Pivdennij”, kurai piederēja 81,85% akciju.
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2012. gadā Emitents sāka piedāvāt Klientiem jaunu pakalpojumu „e-Brokeris”, kas nodrošināja iespēju
bez bankas brokeru starpniecības slēgt darījumus ar NASDAQ OMX Rīgas, Tallinas un Viļņas fondu
biržās tirgoto uzņēmumu akcijām.
Emitenta peļņa 2013. gadā bija 0,95 milj. EUR (0,66 milj. LVL). Pozitīvie peļņas rādītāji tika sasniegti
neskatoties uz to, ka Emitents visa gada garumā veica apjomīgus uzkrājumus nedrošiem kredītiem,
kopsummā 8,37 milj. EUR (5,88 milj. LVL) apmērā. Kredītportfeļa apjoms 2013. gada 31. decembrī bija
69,85 milj. EUR (49,09 milj. LVL). Savukārt noguldījumu portfelis 2013. gada 31. decembrī bija
397,79 milj. EUR (279,57 milj. LVL) apmērā. Salīdzinot ar 2012. gada rezultātiem, Klientu skaits šajā
gadā pieauga par 19,4%. Emitents uzsāka vērienīgu korespondējošo banku tīkla paplašināšanu, un
gada laikā atvēra vairākus jaunus korespondējošos kontus Ķīnā, Turcijā un Krievijā. Paplašinot
korespondējošo banku tīklu, Emitents uzlaboja pārvedumu apkalpošanas kvalitāti – to novērtēja arī
mūsu Klienti, jo izejošo pārvedumu skaits 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, pieauga par 11,7%.
Salīdzinot ar 2012. gadu, 2013. gadā maksājumu karšu skaits pieauga par 17,1%, bet maksājumu
karšu apgrozījums 2013. gadā pieauga par 8% un bija 21,97 milj. EUR. Emitents pabeidza maksājumu
karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanu.
Sākot ar 2014. gadu, Emitents Klientiem sāka piedāvāt iespēju pieņemt MasterCard, Maestro, Visa un
Visa Electron maksājumu kartes Latvijā. Emitentam tika piešķirta arī MasterCard un VISA pārrobežu
licence par maksājumu karšu pieņemšanu internetā, kas atļauj šo pakalpojumu piedāvāt e-komercijas
tirgotājiem ne vien Latvijā, bet visā Eiropā.
Kopš 2014. gada sākuma Emitenta valsts ir Eirozonas valsts un saskaņā ar „Eiro ieviešanas kārtības”
likuma prasībām 2014. gada un turpmākajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas
nacionālajā valūtā – eiro (EUR). Salīdzinošie rādītāji 2013. gada 31. decembrī pārrēķināti no latiem uz
eiro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL un „Eiro
ieviešanas kārtības” likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
2014. gadā Emitenta peļņa pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa un izdevumiem uzkrājumiem kredītu
vērtības samazinājumam bija 6,2 milj. EUR. Tāpat šajā gadā tika izveidoti 7,5 milj. EUR uzkrājumi
nedrošiem kredītiem, kas kopsummā Emitentam radīja 1,9 milj. EUR zaudējumus. Neskatoties uz
zaudējumiem 2014. gadā Emitenta pārējie finanšu rādītāji turpināja sekmīgu attīstību, ko apliecina citu
būtiskāko finanšu rādītāju pieaugums.
Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā Emitenta noguldījumu portfelis pieauga par 36% un 2014.gada
31. decembrī bija 540,93 milj. EUR, savukārt aktīvu apjoms pieauga par 35,7% un 2014. gada
31. decembrī sasniedza 592,50 milj. EUR. Klientu skaits 2014. gadā pieauga par 21,22% un vislielākais
pieaugums bija vērojams ārvalstu Klientu – juridisko personu segmentā.
2014. gadā Emitenta kreditēšanas apjomi sāka pieaugt. Salīdzinot ar 2013. gada 31. decembri,
Emitenta kredītportfelis pieauga par 0,8% un bija 70,40 milj. EUR apmērā.
2014. gada beigās Emitenta vērtspapīru portfelis sasniedza 199,94 milj. EUR un tas bija būtiski
pieaudzis, salīdzinot ar 2013. gada 31. decembri, kad vērtspapīru portfelis bija tikai 23,56 milj. EUR.
Vērtspapīru portfeļa pieaugums tika nodrošināts pateicoties investīcijām augsta kredītreitinga valdību
īstermiņa obligācijās.
Emitents papildināja savu investīciju pakalpojumu klāstu un Klientiem nodrošina iespēju iegādāties
Franklin Templeton un East Capital ieguldījumu fondus.
Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā aktīvo maksājumu karšu skaits pieauga par 41,85%, bet
maksājumu karšu apgrozījums pieauga par 19,75% un 2014. gada 31. decembrī pārsniedza
26 milj. EUR.
Arī 2015. gada pirmajā pusgadā Emitents turpinājā aktīvu un noguldījuma pieauguma dinamiku.
Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gada 1. pusgadā Emitenta noguldījumu portfelis pieauga par 13% un
2015. gada 30. jūnijā bija 612 milj. EUR, savukārt aktīvu apjoms pieauga par 12% un 2015. gada 30.
jūnijā sasniedza 664 milj. EUR. Klientu skaits 2015. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2014. gada 1.
pusgadu, ir pieaudzis par 7,11%, kur vislielākais pieaugums ir ārvalstu Klientu segmentā, tieši juridisko
personu sektorā. Emitenta kredītportfelis, kas 2015. gada 30. jūnijā bija 72 milj. EUR, sāk pieaugt,
pateicoties Latvijas tirgū veiktajai finansēšanai, un šajā pusgadā Emitents ir izsniedzis jaunus kredītus
8,6 milj. EUR apmērā. 2015. gada pirmajā pusgadā Emitenta vērtspapīru portfelis bija 223,9 milj. EUR
un, salīdzinot ar 2014. gada beigām, tas ir pieaudzis par 12,28%, galvenokārt, gan jāatzīmē, ka
pieaugums galvenokārt notika valūtas kursu svārstību rezultātā.
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2015. gada janvārī Emitents Klientiem sāka piedāvāt iespēju iegādāties dārgmetālus gan kā finanšu
instrumentus, gan kā papildu valūtu norēķinu kontā vai arī fizisku dārgmetāla stieņus formā. Lai
dārgmetāla stieņu iegādi nodrošinātu pēc iespējas lielākam Klientu segmentam, zelta stieņu iegāde tiek
piedāvāta 20, 50, 100, 250, 500 un 1000 gramu nominālos. Turklāt Emitents piedāvā iegādāties ne
tikai zeltu, bet arī citus dārgmetālus - sudrabu, platīnu un pallādiju.
2015. gada 1. pusgadā ir izdevies piesaistīt jaunus Klientus, kuri izmanto Emitenta piedāvātos
dokumentāro operāciju pakalpojumus, kas pozitīvi ir ietekmējis Klientu portfeļa risku diversifikāciju.
Tāpēc neskatoties uz politisko un ekonomisko situāciju pasaulē, ar dokumentāro operāciju
pakalpojumiem Emitents ir nopelnījis vairāk kā 242 tūkst. EUR. Arī izsniegto garantiju portfelis,
salīdzinot ar 2014. gadu, ir pieaudzis par 62% un 2015. gada 30. jūnijā ir sasniedzis 7,6 milj. EUR.
Tāpat jāatzīmē, ka 2015. gada 30. jūnijā Emitenta likviditātes rādītājs saglabājās 2014.gada nogalē
uzrādītajā augstajā līmenī un bija 91,33%.

9.6. Ziņas par pēdējiem notikumiem Emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā
ietekmē Emitenta maksātspējas novērtējumu
Kopš pēdējā auditētā starpposma saīsinātā finanšu pārskata par 2015. gada pirmajiem sešiem
mēnešiem publicēšanas dienas Emitenta rīcībā nav informācijas par notikumiem, kas varētu
pārskatāmā nākotnē būtiski ietekmēt Emitenta maksātspēju.

9.7. Ieguldījumi
Kopš starpposma saīsinātā finanšu pārskata par 2015. gada pirmajiem sešiem mēnešiem publicēšanas
dienas Emitents nav veicis būtiskus ieguldījumus.
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10. Uzņēmējdarbības apskats
10.1. Emitenta galvenās darbības jomas
AS „Reģionālā investīciju banka” ir Latvijā dibināta universāla Eiropas banka ar vairāk nekā 14 gadu
pieredzi starptautisko finanšu jomā. Emitents piedāvā Klientiem pilnu bankas produktu un pakalpojumu
pilnu spektru.
Norēķina konta apkalpošana
Multivalūtu norēķinu konts dod iespēju veikt norēķinus ar visu veidu valūtām, kā arī:








izņemt un iemaksāt kontā skaidru naudu visās konvertējamās valūtās, turklāt iemaksāt skaidru
naudu euro vai ASV dolāros ir iespējams bez maksas;
veikt naudas līdzekļu maiņu pret cita nomināla naudaszīmēm, pārbaudīt banknošu
autentiskumu, apmainīt vecās, bojātās vai iezīmētās banknotes, kā arī veikt monētu apstrādi;
pārskaitīt naudu no konta un ieskaitīt kontā bezskaidras naudas līdzekļus. Pārvedumus
iespējams veikt jebkurā brīvi konvertējamā valūtā, t. sk. arī SEPA pārvedumus. Klientiem tiek
piedāvāta iespēja izvēlēties pārveduma ātrumu un komisijas apmaksas veidu;
veikt valūtas konvertāciju;
uzkrāt kontā naudas līdzekļus;
saņemt konta pārskatus par vēlamo laika periodu;
ātri, ērti un jebkurā laikā kontrolēt savu kontu un veikt nepieciešamās operācijas, izmantojot
attālinātas apkalpošanas sistēmas: Internetbanku un SMS-banku.

Maksājumu kartes
Emitents piedāvā gan juridiskām, gan fizikām personām starptautiskās maksājumu kartes - Maestro,
MasterCard Mass, Business, Gold, kā arī ekskluzīvo karti World Elite, ar kurām iespējams norēķināties
par pirkumiem vai pakalpojumiem, kā arī izņemt skaidru naudu jebkurā pasaules valstī.
Kredīti
Atbilstoši Klienta vajadzībām, uzņēmējdarbības specifikai un attīstības plāniem Emitents piedāvā saviem
Klientiem atbilstošus aizdevuma risinājumus:



Tirdzniecības finansēšanu – importa un eksporta darījumu kreditēšanu;
Īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus – īpašuma iegādei un biznesa attīstībai.

Dokumentārās operācijas
Klientu eksporta un importa darījumu drošības paaugstināšanai
dokumentāro operāciju pakalpojumus:
 akreditīvus;
 dokumentāros inkaso;
 bankas garantijas.

Emitents piedāvā izmantot

Individuālie seifi
Emitents piedāvā iespēju droši uzglabāt svarīgus dokumentus, vērtslietas, mākslas darbus, kā arī citas
materiālas vērtības bankas depozitārijā, kurā ir pieejami mūsdienīgi un ugunsdroši dažādu izmēru seifi.
Depozitārija telpa atrodas Emitenta telpās, tā tiek apsargāta visu diennakti un ir aprīkota ar
signalizāciju, kas atbilst jaunākajām nozares tendencēm.
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e-Commerce
Arvien vairāk Klientu preču un pakalpojumu apmaksai izvēlas internetu, tāpēc ērti un droši maksājumu
karšu norēķini internetā ir mūsdienu neatņemama sastāvdaļa.
Emitents piedāvā izmantot elektroniskās komercijas (E-COMMERCE) pakalpojumu, kas pircējiem ļaus
ātri un droši apmaksāt preces un pakalpojumus, izmantojot jebkuras bankas izdoto MasterCard,
Maestro, Visa un Visa Electron maksājumu karti.
Investīciju produkti:
Noguldījumi
Emitents piedāvā brīvos naudas līdzekļus noguldīt depozītos. Depozītā ir iespējams ieguldīt līdzekļus
EUR vai USD valūtās, saņemot nopelnītus procentus atkarībā no depozīta veida reizi mēnesī vai
noguldījuma termiņa beigās.
Investīcijas dārgmetālos
Mūsdienās investīcijas dārgmetālos ir kļuvis izplatīts veids, kā rūpēties par savas labklājības stabilitāti
un kā pasargāt sevi no straujām valūtas kursa svārstībām un inflācijas.
Klientiem tiek piedāvāts iegādāties augstākās klases dārgmetālus, kas atbilst LBMA (London Bullion
Market Association) un LPPM (London Platinum and Palladium Market Association) noteiktajiem
standartiem un noteikumiem.
Investīcijas ieguldījumu fondos
Emitents piedāvā iespēju ieguldīt naudas līdzekļus ieguldījumu fondos, kas ir vienkāršs un mūsdienīgs
finanšu sistēmas rīks, ar kuru iespējams efektīvi pārvaldīt finanšu līdzekļus un vairot kapitālu. Ar
Emitenta starpniecību tiek nodrošināta iespēja iegādāties Franklin Templton Investments un East
Capital fondu apliecības.
Finanšu instrumenti
Emitents piedāvā iespēju veikt finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas darījumus, kā arī slēgt
Reverse Repo un Repo darījumus ar šādiem finanšu instrumentu veidiem:
 kapitāla vērtspapīriem;
 parāda vērtspapīriem;
 regulētos tirgos tirgotus fondus (Exchange Traded Funds).
Tāpat Emitents piedāvā Klientiem slēgt sekojošus valūtas darījumus:
 valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu līdz otrai bankas darba dienai pēc darījuma
noslēgšanas datuma (Spot);
 nākotnes valūtas maiņas darījumi ar valutēšanas datumu, kas nav īsāks par trim bankas Darba
dienām pēc darījuma noslēgšanas datuma (Forward);
 valūtas mijmaiņas darījumi (Swap).
Emitentam ir tiesības sniegt rekomendācijas un konsultācijas par finanšu instrumentiem, to veidiem un
atbilstoši veiksmīgākajiem risinājumiem.
Brokera pakalpojumi
Emitents piedāvā bankas brokera pakalpojumus, kā arī iespēju pieslēgt pakalpojumu “e-Brokeris”.
„e-Brokeris” ir biržas NASDAQ OMX Riga administrēta programma, kas ar interneta starpniecību ļauj
klientam bez bankas brokeru starpniecības slēgt darījumus ar NASDAQ OMX Rīgas, Tallinas un Viļņas
fondu biržās tirgoto uzņēmumu akcijām.
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10.2. Emitenta galvenie tirgi
Emitenta galvenie tirgi ir Latvijas, Ukrainas, citu NVS un Austrumeiropas valstu, Eiropas Savienības
valstu tirgi. Bankas Klienti ir uzņēmumi un turīgas privātpersonas, kas ir augstākminēto reģionu
rezidenti.
Klientu ērtākai un ātrākai apkalpošanai bankai ir atvērtas pārstāvniecības Ukrainā: Kijevā, Odesā un
Dņepropetrovskā. Maskavā (Krievijā) Klientiem ir pieejams bankas pārstāvis, kas nodrošina klātienes
pakalpojuma pieejamību.
Eiropas Savienības Klientu ērtībām ir atvērta pārstāvniecība Briselē.
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11. Emitenta organizatoriskā struktūra
11.1. Emitents ietilpst Pivdennij bankas grupā.
11.2. Pivdennij bankas grupu veido PAS banka “Pivdennij” un AS „Reģionālā investīciju banka”, kurā
PAS banka “Pivdennij” kontrolē 52,164 % no kapitāla AS „Reģionālā investīciju banka”

44

AS „Reģionālā investīciju banka”

Obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

12. Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūras
12.1. Padomes sastāvs
Amats

Vārds, uzvārds

Padomes
Padomes
Padomes
Padomes
Padomes

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja vietnieks
locekle
loceklis
locekle

Jurijs Rodins
Marks Bekkers
Alla Vanecjanc
Dmitrijs Bekkers
Irina Buc

12.2. Valdes sastāvs
Amats
Valdes
Valdes
Valdes
Valdes

Vārds, uzvārds
priekšsēdētājs
locekle
loceklis
loceklis

Aleksandrs Kovaļskis
Daiga Muravska
Aleksandrs Jakovļevs
Gints Gritāns

Bankas Padomes un Valdes locekļiem nav interešu konflikta starp šo personu pienākumiem pret
Emitentu un viņu privātām interesēm. Emitents ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos
ierobežojumus attiecībā uz darījumiem ar padomes, valdes locekļiem un iekšējā audita dienesta
darbiniekiem.

12.3. Emitenta akcionāru struktūra
Emitenta kopējais akcionāru skaits ir 10, no tiem: 5 juridiskas personas un 5 fiziskas personas.
Emitenta galvenie akcionāri ir:
Akcionārs

Akcijas, %

PAS banka “Pivdennij”
Jurijs Rodins
Pārējie akcionāri

52,164
19,997
27,839

Jurijs Rodins ir Emitenta patiesā labuma guvējs un kontrolē Emitentu caur PAS “Pivdennij” banku.
Prospekta sagatavošanas brīdī ir saņemta LR Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Eiropas Centrālās
Bankas atļauja Latvijas rezidentam SIA „SKY Investment Holding” (Jurija Rodina kontrolēts uzņēmums)
iegādāties 37,4% akciju no PAS bankas “Pivdennij”. Darījumu ir plānots noslēgt līdz 2015.gada beigām.
Darījuma īstenošanās rezultātā Emitenta akcionāru struktūra būs šāda:
Akcionārs

Akcijas, %

SIA „SKY Investment Holding”
Jurijs Rodins
PAS banka “Pivdennij”
Pārējie akcionāri

37,404
19,997
14,761
27,838
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13. Informācija par tendencēm

Kopš pēdējā publicētā starpposma saīsinātā finanšu pārskata par 2015. gada pirmajiem sešiem
mēnešiem publicēšanas dienas Emitenta finanšu rādītāji nav būtiski mainījušies. Emitenta rīcībā nav
informācijas par notikumiem, kas pārskatāmā nākotnē varētu būtiski ietekmēt Emitentu.
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14. Peļņas prognozes vai novērtējums
Emitents izvēlas neiekļaut Pamatprospektā peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu.
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15. Finanšu informācija par Emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo
stāvokli, peļņu un zaudējumiem
15.1.Emitenta 2013. un 2014. darbības gadu finanšu informācija
15.1.1.Bilance

31.12.2014
tūkstošos
EUR

31.12.2013
tūkstošos
EUR

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku
Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti un avansi
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā
vai zaudējumos
Atvasinātie finanšu instrumenti
Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi
Nākamo periodu izdevumi
Atliktā nodokļa aktīvs
Kopā aktīvi

101 307
216 007
70 395

32 852
316 155
69 849

199 942
737
237
266
3 435
155
19
592 500

23 556
236
232
274
4 475
93
19
447 741

Saistības
Saistības pret citām kredītiestādēm
Noguldījumi
Atvasinātie finanšu instrumenti
Pārējās finanšu saistības
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi
Subordinētais aizņēmums
Kopā saistības

7
540 933
515
2 346
875
12 217
556 893

68
397 785
142
618
769
10 870
410 252

32 335
3 272

32 335
5 154

35 607

37 489

592 500

447 741

4 694
26 893

3 414
37 038

129 283

82 755

Kapitāls un rezerves
Akciju kapitāls
Nesadalītā peļņa
Kopā kapitāls un rezerves
Kopā pasīvi
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Aktīvi pārvaldīšanā
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15.1.2. Visaptverošais ienākumu pārskats par 2014. gadu un 2013. gadu
2014
tūkstošos
EUR

2013
tūkstošos
EUR

11 254
( 4 875)
6 379

18 803
(8 396)
10 407

Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam

(7 522)

(8 367)

Neto procentu ienākumi pēc uzkrājumiem kredītu
vērtības samazinājumam

(1 143)

2 040

7 267
(1 418)
5 849

6 806
(1 562)
5 244

133

24

(444)

(286)

128

157

2 520

1 132

(593)
138
(1 438)
(6 167)

(346)
569
(103)
(5 904)

(197)
(99)

(260)
(127)

(1 313)

2 140

(569)

(1 194)

Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa

(1 882)

946

Pārskata perioda visaptverošo (zaudējumu)/
ienākumu kopsumma, kas attiecināma uz
akcionāriem

(1 882)

946

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Neto procentu ienākumi

Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Neto komisijas naudas ienākumi
Neto peļņa no darījumiem ar tirdzniecības vērtspapīriem
Zaudējumi no vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Peļņa no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas
Neto peļņa no darījumiem ar ārvalstu valūtu
Zaudējumi no ārvalstu valūtas pārvērtēšanas
Citi pamatdarbības ienākumi
Zaudējumi no pārņemto nekustamo īpašumu realizācijas
Administratīvie izdevumi
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu
nolietojums
Citi pamatdarbības izdevumi
(Zaudējumi)/ peļņa pirms uzņēmumu ienākuma
nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
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15.1.3. Naudas plūsmu pārskats par 2014.gadu un 2013.gadu
2014
tūkstošos
EUR

2013
tūkstošos
EUR

8 415
(5 043)
7 267
(1 418)

16 247
(8 780)
6 806
(1 562)

133
2 520
1 386
(4 011)
(4 929)
(569)

24
1 132
569
(3 489)
(2 645)
(1 222)

3 751

7 080

(194 286)

(4 129)

41 040

(45 978)

(14 886)
979
194 183
4 652

26 330
(2 368)
(25 779)
(4 194)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

35 433

(49 038)

Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā
Nemateriālo aktīvu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde

(115)
(92)

(145)
(89)

Neto naudas plūsma investīciju darbības
rezultātā

(207)

(234)

Subordinētā aizņēmuma piesaiste

-

4 992

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības
rezultātā

-

4 992

(18 091)

(4 674)

Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums /
(samazinājums)

17 135

(48 954)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

274 092

323 046

291 227

274 092

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
Saņemtie procenti
Samaksātie procenti
Saņemtās komisijas naudas
Samaksātās komisijas naudas
Ieņēmumi no darījumiem ar tirdzniecības
vērtspapīriem
Ieņēmumi no operācijām ar ārvalstu valūtu
Pārējie saņemtie ieņēmumi pamatdarbības rezultātā
Darbinieku izdevumi
Administratīvie un citi pamatdarbības izdevumi
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms
izmaiņām aktīvos un saistībās
Izmaiņas operatīvos aktīvos un saistībās
Vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos palielinājums
Prasību pret kredītiestādēm samazinājums/
(palielinājums)
Kredītu un avansu neto (palielinājums)/
samazinājums
Pārējo aktīvu samazinājums/ (palielinājums)
Noguldījumu neto palielinājums / (samazinājums)
Pārējo saistību neto palielinājums / (samazinājums)

Naudas plūsma finansēšanas darbības
rezultātā

Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme uz
naudu un tās ekvivalentiem

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās
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15.2. Revidentu ziņojums par 2013. un 2014.gada finanšu pārskatu
Revidentu ziņojums par 2013. un 2014. gadu finanšu pārskatiem ir pievienots 1. un 2. pielikumā kopā
ar attiecīgajiem finanšu pārskatiem.

15.3. Finanšu pārskati
Emitenta finanšu pārskati par 2013. un 2014. gadu ir uzrādīti Pielikumos Nr. 1 un Nr. 2, attiecīgi.
Finanšu pārskatā par 2014. gadu ir veiktas sekojošas būtisku posteņu reklasifikācijas salīdzinot ar
finanšu pārskatu par 2013. gadu:
 Pārskatā par finanšu stāvokli pašu kapitāla ietvaros ir apvienotas rindiņas “Nesadalītā peļņa” un
“Pārskata gada visaptverošie (zaudējumi)/ienākumi”;
 Vispatverošo ienākumu pārskatā atsevišķā rindiņā ir izdalīti “Zaudējumi no pārņemto
nekustamo īpašumu realizācijas”, kas aprakstīti 2014. gada finanšu pārskata 34. pielikumā.

15.4. Starpposmu finanšu informācija
Emitents ir sagatavojis un Emitenta mājas lapā publicējis starpposma saīsināto finanšu pārskatu par 6
mēnešu periodu līdz 2015. gada 30.jūnijam, kura revīziju veica auditorsabiedrības
PricewaterhouseCoopers SIA revidenti.
Reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: 40003142793
Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67094400
Fakss: 67830055
Izsniegtā licence: Nr.5 (izsniegusi Latvijas zvērinātu revidentu asociācija)
Atbildīgais revidents par Starpposma saīsināto finanšu pārskatu par 6 mēnešu periodu līdz 2015. gada
30.jūnijam revīziju:
Zvērinātais revidents Juris Lapše,
sertifikāta Nr.116.

15.5. Tiesvedība un arbitrāža
Emitents nav iesaistīts tādos tiesas procesos, kas varētu būtiski iespaidot Emitenta finansiālo stāvokli
un rentabilitāti.

15.6. Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī
Kopš Emitenta gada pārskata par 2014. gadu un starpposma saīsinātā finanšu pārskata par 2015. gada
pirmajiem sešiem mēnešiem publicēšanas Emitenta finanšu rādītāji nav nozīmīgi mainījušies.
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16. Papildus informācija
16.1. Informācija par Emitenta pamatkapitālu
Emitenta parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls uz prospekta apstiprināšanas dienu
ir 22 725 000 LVL (kas atbilst 32 334 762 EUR), un sastāv no 22 725 000 akcijām ar vienas akcijas
nominālvērtību 1 LVL. Visas akcijas ir vienas kategorijas vārda akcijas ar vienādām balsstiesībām.
Uz šī Pamatprospekta apstiprināšanas dienu Emitents nebija atpircis un tam nepiederēja neviena no
paša akcijām.

16.2. Emitenta dibināšanas līgums un statūti
Emitents ir akciju sabiedrība.
Emitents darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Emitents reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2001. gada 28. septembrī.
Latvijas Republikas Komercreģistrā Emitents ierakstīts 2014. gada 16. aprīlī ar vienoto reģistrācijas
numuru 40003563375.
Emitenta juridiskā adrese: Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67359000, fakss: 67508988. epasts: bank@ribbank.com, interneta mājas lapa www.ribbank.com
FKTK Emitentam ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai (Licence Nr. 170 izsniegta 2001. gada
3. oktobrī).
Pēdējos trijos gados Emitentam nav bijuši tiesas procesi, kas varētu būtiski ietekmēt Emitenta darbību
un finanšu stāvokli.
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17. Nozīmīgi līgumi
Emitents nav noslēdzis nekādus nozīmīgus līgumus, kuri Emitentam uzliktu tādu pienākumu vai tādas
saistības, kas varētu ietekmēt Emitenta spēju izpildīt savas saistības pret ieguldītājiem sakarā ar
emitējamiem vērtspapīriem.
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18. Sabiedrībai pieejamie dokumenti
Ieguldītājiem, potenciālajiem ieguldītājiem un pārējai sabiedrībai ir iespējas iepazīties ar šādiem
dokumentiem:
 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: Rīgā, Pērses ielā 2 – ar Emitenta dibināšanas līgumu
un statūtiem;
 Emitenta mājas lapā – ar Emitenta finanšu pārskatiem un citu Emitenta finanšu informāciju.
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19. Pievienoto dokumentu saraksts
Pielikums Nr. 1: AS „Reģionālā investīciju banka” 2013. gada pārskats un revidentu ziņojums
Pielikums Nr. 2: AS „Reģionālā investīciju banka” 2014. gada pārskats un revidentu ziņojums
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Pielikums Nr.1

pwc
NEATКARiGU REVIDENТU ZINOJUМS

AS RegioniШi Investiciju banka akcionariem
Zh}.ojums par finansu parskatiem
Мёs

esam veikusi pievienota AS Regionala Investiciju banka 2013. gada piirskata ietverto finansu piirskatu, kas
no ю. lidz 58. lappusei (finansu piirskati), reviziju. Revidёtie finansu piirskati ietver piirskatu par
finansialo stavokli 2013. gada 31. decembri, visaptveroso ienakumu piirskatu, pasu kapitala izmaii}U parskatu
un naudas plйsmu piirskatu par gadu, kas noslёdziis 2013. gada 31. decembri, ka ari nozimigu gramatvedilias
uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojosu informaciju pielikuma.
atspogи1oti

Vadibas atЬildlba par finansu piirskatu sagatavosanu
Vadiba ir atЬildiga par so finansu piirskatu sagatavosanu un tajos sniegtas informacijas patiesu atspogulosanu
saskщii ar Eiropas Savieniba apstiprinatajiem Starptautiskajiem finansu piirskatu standartiem un par tadu
iekSёjo kontroli, kadu vadiba uzskata par nepieciesamu, lai nodrosinatu finansu piirskatu, kas nesatur ne
krapsanas, ne klйdu izraisitas bйtiskas neatЬilstilias, sagatavosanu.
Revidenta atbildiba
Мёs esam atЬildigi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mйsu veikto reviziju, izsakam par siem finansu
piirskatiem. Мёs veicam reviziju saskщa ar Starptautiskajiem revizijas standartiem. Sie standarti nosaka,. ka
mums jaievёro ёtikas prasilias un japliino un jiiveic revizija ta, lai iegйtu pietiekaцш piirlieciliu par to; ka
finansu parskatos nav bйtisku neatЬilsйbu.

Revizija ietver procedйras, kas tiek veiktas, lai iegйtu revizijas pieradijumus par finansu piirskatos uzraditajam
summam un atklato informaciju. Procedйras tiek izvёlёtas, pamatojoties uz revidenta profesioniilu vёrtёjumu,
ieskaitot krapsanas vai klйdu izraisitu bйtisku neatЬilstibu riska novёrtёjumu finansu piirskatos. Veicot so riska
novёrtёjumu, revidents l}em vёra iekSёjo kontroli, kas izveidota, lai nodrosinatu finansu piirskatu sagatavosanu
un tajos sniegtas informacijas patiesu atspogulosanu, ar mёrl}i noteikt apstaktiem piemёrotas revizijas
procedйras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. Revizija ietver ari pielietoto gramatvedilias
principu un nozimigu vadibas izdarito piel}ёmumu pamatotibas, ka ari finansu piirskatos sniegtas informacijas
vispiirёju izvёrtёjumu.

Uzskatam, ka mйsu iegйtie revizijas pieradijumi ir pietiekami un atЬilstosi mйsu revizijas atzinuma izteikSanai.
Atzinums
Mйsuprat, iepriekS minёtie finansu piirskati sniedz patiesu un skaidru priekSstatu par AS Regioniila Investiciju
banka finansiiilo stavokli 2013. gada 31. decembri, ka ari par tiis darbilias fihansu rezultiitiem un naudas
plйsmiim 2013. gada saskщa ar Eiropas Savieniliii apstipriniitajiem Starptautiskajiem finansu parskatu
standartiem.
ApstiЩu akcentёjums
Мёs vёrsam uzmaniliu uz finansu piirskatu 3 2. pielikumu. Nenoteiktiba, kas saistita ar turpmiiko situacijas
attistibu Ukraina, ietekmё un piirredzama niikotnё turpinas ietekmёt Bankas, ka ari citu UZI].ёmumu darЫbu
Ukrainii. Mйsu atzinums nav ar ieЬildi attiecilia uz so apstiikli.

PricewaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemiira iela 21-21, R!ga LV-1010, Latvija
Т: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv

pwc
ZЩojums

par citam normativo aktu prasiЬam

Мёs esam iepazinusies ari ar vadiЪas zi.Q.ojumu par
neesam atklajusi butiskas neatЬilstiЬas starp saja
atspoguloto finansu informaciju.

2013. gadu, kas atspogЩots no 3 . lidz 5. lappusei, un
vadiЪas zii}ojuma un 2013. gada finansu piirskatos

PricewaterhouseCoopers SIA
revidentu komercsaЬiedriba
Licence Nr. 5

Zvёrinatu

ч

Ilandra Lе]цш
Valdes locekle

Terёze

Labzova

AtЬildiga zvёrinata

Sertifikats Nr.
Riga, Latvija
gada 21. marta

2014.

2 of2
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AS "REQIONALA INVESTTCIJU BANKA"
2013. GADA FINANSU PARSKATS
Visaptverosais ienakumu parskats par 2013. gadu
2013
LVL

2012
LVL

5
5

13,214,738
{5,901,065}
7,313,673

14,191,474
{8,793,542}
5,397,932

11

{5,880,431}

{3,200,189}

1,433,242

2,197,743

4,783,147
{1 ,097,586}
3,685,561

3,997,785
{1,228,464}
2,769,321

16,740

120

(201 ,057)

553,4~1

110,4.19
795,665
(243,436)
399,929
(4,221,875)

(97,870)
762,104
65,887
589,261
(4,204,325)

(182,809)
(89,372)

1,503,007

(225,011)
(67,184)
26,475
2,370,002

(858,814)
20,521

(816,577)
(13,577)

Parskata gada pejl)a

664,714

1,539,848

Parskata perioda visaptveroso ienakumu
kopsumma, kas attiecinama uz akcionariem

664,714

1,539,848

Pielikums

Procentu ienakumi
Procentu izdevumi
Neto procentu ienakumi
lzdevumi uzkrajumiem kredтtu vёrtTbas
samazinajumam
Neto procentu ienakumi рее uzkrajumiem kreditu
vertibas samazinajumam

6
6
6

Komisijas naudas ienakumi
Komisijas naudas izdevumi
Neto komisijas naudas ienakumi
Neto pe!Qa no darTjumiem ar tirdzniecTbas
vёrtspapTriem

Pe!Qa/ (zaudёjumi) no vёrtspapTru рёс patiesas
vёrtTbas аг parvёrtёsanu pe!Qa vai zaudёjumos
parvёrtёsanas

Pe!Qa/ (zaudёjumi) no atvasinato finansu instrumentu
parvёrtёsanas

Neto pe!Qa no darTjumiem аг arvalstu valotu
Pe!Qa/ (zaudёjumi) no arvalstu vaiOtas parvёrtёsanas
Citi pamatdarЫbas ienakumi
Administratтvie izdevumi
Nematerialo aktтvu amortizacija un pamatiTdzek!u
nolietojums
Citi pamatdarЫbas izdevumi
Uzkrajumu samazinasanas ienakumi
Pe}l)a pirms uzl)emumu ienakuma nodokla
UzQёmumu

7
13, 14

8
8
8

ienakuma nodoklis

Arvalstтs ieturёtais nodoklis

Atliktais nodoklis

-

Finansu parskatus, kas atspogu!oti no 1О . ITdz 58. lappusei, ir apstiprinajusi Bankas Padome un Valde,
kuru varda to parakstтjusi :
--~~~~~----

Jurijs
Valdes Priekssёdёtajs,
Prezidents

RTga, 2014. gada

Rodi~

Padomes

priekssёdёtajs

~· marta

Pie/ikumi по 14. lfdz 58. lappusei ir so finansu parskatu neatl}emama sastavdaja.
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2013. GADA FINANSU PARSKATS
Parskats par finansu stavokli 2013. gada 31. decembrT
31.12.2013

31.12.2012

LVL

LVL

9
10
11

23,088,266
222,195,264
49,090,287

44,440,857
207,381 ,802
72,830,308

12
20
13
14

16,555,553
165,898
162,706
192,687
3,145,387
65,111
13,572

13,793;922
112,637
148,716
225,108
1,477,816
68,459

314,674,731

340,479,625

Pielikums
Aktтvi

Kase un prasTbas uz pieprasTjumu pret Latvijas Banku
PrasTbas pret kredтtiestadёm
Kredтti un avansi
Finansu aktтvi рёс patiesas vёrtтbas ar parvёrtёSanu pe!Qa
vai zaudёjumos
Atvasinatie finansu instrumenti
Nematerialie aktтvi
Pamat/Tdzekli
Parёjie aktтvi

Nakamo periodu izdevumi
Atlikta nodokla aktтvs
Uzl)ёmumu ienakuma nodoklis

19
30

Кора aktтvi

SaistTbas
Saistтbas

pret citam kredтtiestadёm
NoguldTjumi
Atvasinatie finansu instrumenti

16
15
20

47,705
279,564,913
100,06 1

1,690,733
304,888,231
157, 219

Parёjas finansu saistтbas
Nakamo periodu ienakumi un uzkratie izdevumi
Atlikta nodokla saistтbas

17
18
19
31

434,416
540,710

2,968,887
661 ,491
6,949
4,423,721
314,797,231

Subordinёtais aizl)ёmums
Кора

Kapitals un rezerves
Akciju kapitals
Nesadalтta pe!Qa
Parskata gada visaptverosie ienakumi
Кора kapitals un rezerves
Кора

7,639,818
288,327,623

saistTbas

21

22,725,000
2,957,394
664,714
26,347,108

pasTvi

22,725,000
1,417,546
1,539,848
25,682,394 ·.

314,674,731

340,479,625

2,399,357
26,030,282

6,016,694
19,170,535

Arpusbllances posteni
/espёjamas saistтbas

22
22

Arpusbl/ances saistтbas pret klientiem
Aktтvi

parvaldTsana

58,160,424

Finansu parskatus, kas atspoguloti no 1О. /Tdz 58. lappusei, ir apstiprinajusi Bankas Padome un Valde,
kuru varda to parakstтjusi :

~=
Haralds Abolil)s

Jurijs Rodins

Valdes Priekssёdёtajs ,
Prezidents

Padomes

RTga, 2014. gada

priekssёdёtajs

.а!_. marta

Pielikumi по 14. /Jdz 58. lappusei ir so finansu parskatu neatl)emama sastavdaja.
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2013. GADA FINANŠU PĀRSKATS
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats par 2013. gadu
Akciju kapitāls

Kopā

LVL

Nesadalītā
peļņa
LVL

2011. gada 31. decembrī

11,125,000

1,417,546

12,542,546

Akciju kapitāla palielinājums

11,600,000

-

11,600,000

-

1,539,848

1,539,848

22,725,000

2,957,394

25,682,394

-

664,714

664,714

22,725,000

3,622,108

26,347,108

Pārskata gada visaptverošie ienākumi
2012. gada 31. decembrī
Pārskata gada visaptverošie ienākumi
2013. gada 31. decembrī

Pielikumi no 14. līdz 58. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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2013. GADA FINANŠU PĀRSKATS
Naudas plūsmu pārskats par 2013. gadu

Pielikums
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
Saņemtie procenti
Samaksātie procenti
Saņemtās komisijas naudas
Samaksātās komisijas naudas
Ieņēmumi no darījumiem ar tirdzniecības
vērtspapīriem
Ieņēmumi no operācijām ar ārvalstu valūtu
Pārējie saņemtie ieņēmumi pamatdarbības rezultātā
Darbinieku izdevumi
Administratīvie un citi pamatdarbības izdevumi
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms
izmaiņām aktīvos un saistībās
Izmaiņas operatīvos aktīvos un saistībās
Vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos palielinājums
Prasību pret kredītiestādēm palielinājums
Kredītu un avansu neto samazinājums
Pārējo aktīvu palielinājums
Noguldījumu neto palielinājums / (samazinājums)
Pārējo saistību neto palielinājums / (samazinājums)
Neto nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības
rezultātā

Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā
Nemateriālo aktīvu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde
Neto nauda un tās ekvivalenti investīciju darbības
rezultātā
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Akciju emisija
Subordinētā aizņēmuma piesaiste
Subordinētā aizņēmuma atmaksa
Neto nauda un tās ekvivalenti finansēšanas
darbības rezultātā
Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu
un tās ekvivalentiem
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums /
(samazinājums)

2013
LVL

2012
LVL

11,418,462
(6,170,296)
4,783,147
(1,097,586)
16,740

12,526,015
(9,284,024)
3,997,785
(1,228,464)
120

795,665
399,929
(2,452,116)
(1,859,131)
(858,814)

762,104
589,261
(2,482,508)
(1,789,001)
(816,577)

4,976,000

2,274,711

(2,902,295)

(3,968,279)

(32,313,465)
18,504,948
(1,664,223)
(18,117,330)
(2,947,655)

(12,430,265)
7,979,277
(457,740)
96,416,340
1,877,054

(34,464,020)

91,691,098

(102,091)
(62,287)

(15,099)
(34,575)

(164,378)

(49,674)

3,508,500
3,508,500

11,600,000
7,587,000
(8,191,830)
10,995,170

(3,285,066)

(5,099,974)

(34,404,964)

97,536,620

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

23

227,037,573

129,500,953

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

23

192,632,609

227,037,573

Pielikumi no 14. līdz 58. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

13

AS "REGIONALA INVESTiCIJU ВАNКА"
2013. GADA FINANSU PARSКATS
FINANSU PARSКATU PIELIKUMI

1

DIBINASANA UN PAMATDARBIBA

AJS Regionala lnvestТciju banka (turpmak teksta - Banka) sniedz finansu pakalpojumus korporativajiem
klientiem un privatpersonam. 2005. gada Banka izveidoja savu parstavniecTbu Odesa un 2007. gada
parstavniecTbu Doepropetrovska, Ukraina. 2009. gada sakuma tika atvёrta Bankas parstavniecТЬa Kijeva,
Ukraina. Savukart 201 О. gada tika izveidota Bankas parstavniecТЬa Be!gijas galvaspilsёta Briselё. Bankai
nav citu filia!u vai meitas uzoёmumu , izoemot augstak minёtas.
Banka ir akciju sabledrTba, kas atrodas RTga, Latvijas RepuЫika , un ir registrёta Komercregistra
2001 . gada 28. septembrT.
Bankas juridiska pamatdarЫbas veiksanas vietas adrese ir:
J. Alunana iela 2
LV-1010, RTga
Latvija
Sos finansu parskatus

2

puЫicёsanai ir apstiprinajusi Bankas Padome un Valde 2014. gada ~~ .marta.

BANKAS OPERATIVAS DARBIBAS VIDE

Nestabllitate pasaules un Latvijas finansu tirgos un ekonomika
Lai arT paslaik Ьiezi Latvija tiek pieminёta ka veiksmes stasts un paraugs ekonomiskas krTzes
parvarёsana , jaatzTmё , ka pastav агт ievёrojami riski veiksmTgai ekonomikas izaugsmei агт turpmak. То
pamata ir stagnacija Eiropas SavienТЬa un Krievijas tautsaimniecТЬas izaugsmes tempu kritums, kas
negativu scenariju attTstТЬas gadTjuma var ievёrojami bremzёt eksportu, kurs pёckrTzes perioda Ьija valsts
ekonomikas izaugsmes pamata un nodrosinajis rOpniecTbas sektora sekmTgu attTstтbu . Lai.. агт
makroekonomiskas tendences gan ieksёja tirgO, gan Latvijas tirdzniecTbas partneru tirgos liecina par
salidzinosi mazu sada scenarija iestasanos varbOtTbu gan valsts sektoram, gan privatajam sektoram
jasaglaba mёrens optimisms un janodrosinas pret negativiem globalas ekonomikas attтstтbas scenarijiem.
Рёс pievienosanas Eirozonai Latvija ir nodevusi kontroli раг procentu likmju noteiksanu Eiropas Centralas
bankas rokas un saskaoa ar pёdёjam anaiTtils,u prognozёm EUR bazes likme tuvu nulles ITmenim varёtu
saglabaties visu 2014.gadu un lielako dalu 2015.gada. LTdz ar to maz iespёjams ir komercbanku
piesaistтto noguldTjuma izmaksu kapums tuvaka nakotnё. Savukart izsniegto kredTtu procentu likmes
nebOt nav savos vёsturiski zemakajos ITmeoos un bankam ir iespёjas sti mulёt klientu kreditёsanu ,
samazinot procentu likmes un kredтtu pieejamТЬas prasTbas.

letekme uz kreditoёmёjiem
Bankas kredтtoёmёju maksatspёju var ietekmёt to likviditates samazinasanas. Debltoru saimnieciskas
darЫbas apstak!u pasliktinasanas var ietekmёt vadTbas noteiktas nakotnes naudas piOsmu prognozes
un finansu un nefinansu aktivu vёгtТЬаs samazinasanas aplёses . VadTba ir balstтjusi savus spriedumus
par aktтvu atgOstamo vёrtTbu uz tai pieejamo informaciju un atspogu!ojusi parskatтtas nakotnes naudas
piOsmu prognozes aktтvu vёrtTbas samazinasanas izvёrtёjuma.
letekme uz nodrosinajumu
Uzkrajumu lielums nedrosiem aizdevumiem balstas uz vadТЬas veiktu aktтvu novёrtёjumu Ьilances
datuma, oemot vёra naudas piOsmas, kas rastos no ie~Тiata nodrosinajuma realizacijas, atskaitot
nodrosinajuma paroemsanas un pardosanas izmaksas. lespёjamas ekonomiskas lejupsiTdes dёf, faktiska
nodrosinajuma realizacijas vёrtTba var ats~i rties no vёгtТЬаs, kura tika izmantota naudas piOsmas
aprё~ina uzkrajuma noteiksanai.
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Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie 2013. un 2012. gada laikā konsekventi izmantotie uzskaites
principi:
(a)
Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta
Finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas latos (LVL), ja vien nav norādīts citādi.
(b)
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem (SFPS), balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Finanšu pārskata
sastādīšanā balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu vadība ir apsvērusi Bankas finanšu
stāvokli, finanšu resursu pieejamību un veikusi nesenās finanšu krīzes ietekmes uz Bankas nākotnes
darbību analīzi.
Finanšu pārskati ir sastādīti, saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu papildus pielietojot
pārvērtēšanu pēc patiesās vērtības finanšu aktīviem pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai
zaudējumos un atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē
finanšu pārskatā uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un iespējamo aktīvu un saistību atspoguļošanu, kā
arī pārskata gada ieņēmumus un izdevumus. Lai arī šādas aplēses ir balstītas uz vadībai pieejamo
ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm
aplēsēm.
Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas sagatavojot 2012. gada
finanšu pārskatus, 2013. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites
metodes nav mainītas, izņemot 3. pielikumā rindkopā (bb) Jauno vai pārskatīto standartu un interpretāciju
un jauno grāmatvedības paziņojumu piemērošana atspoguļotās izmaiņas.
(c)

Ienākumu un izdevumu atzīšana

Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā par visiem procentus
pelnošajiem instrumentiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
Procentu ienākumos ietilpst arī kuponi no tirdzniecības vērtspapīriem.
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 sagaidāmajā dzīves laikā vai, kur nepieciešams, īsākā laika periodā līdz finanšu
aktīva vai finanšu saistības neto bilances vērtībai.
Kad rodas šaubas par aizdevumu atgūšanu, tie tiek daļēji norakstīti līdz to atgūstamajām vērtībām.
Procentu ienākumi šiem kredītiem tiek atzīti, balstoties uz procentu likmi, kas tika izmantota, diskontējot
paredzamās atgūstamās nākotnes naudas plūsmas, lai noteiktu kredītu patreizējo atgūstamo vērtību.
Komisijas naudas ieņēmumi un izdevumi par finanšu aktīvu un resursu izveidi tiek atlikti un atzīti kā
koriģējums aktīvu vai resursu efektīvajai procentu likmei. Pārējie komisijas naudas ieņēmumi un
izdevumi, ieskaitot tos, kas attiecas uz uzticības operācijām tiek iegrāmatoti visaptverošajā ienākumu
pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī.
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(d)
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Uzskaites un pārskata valūta
Bankas finanšu pārskatā posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Banka darbojas
(„uzskaites valūta”). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (LVL), kas ir Bankas uzskaites un
pārskata valūta.
Darījumi un atlikumi
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā
ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc perioda
beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas
kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā kā peļņa vai
zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas.
Vieni no Bankas bilances sagatavošanā visvairāk izmantotajiem Latvijas Bankas noteiktajiem valūtas
maiņas kursiem (LVL pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi:
Pārskata perioda beigu datums

USD

EUR

UAH

2013. gada 31. decembris
2012. gada 31. decembris

0.515
0.531

0.702804
0.702804

0.0623
0.0660

(e)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek
aprēķināts no attiecīgajā nodokļu periodā iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem.
Atliktais ienākuma nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu
atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem.
Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota spēkā esošā nodokļa likme, kas ir sagaidāma periodos, kad
atliktais ienākuma nodokļa aktīvs tiks saņemts vai atliktās ienākuma nodokļa saistības nokārtotas.
Galvenās atšķirības rodas, izmantojot atšķirīgas grāmatvedības un nodokļu amortizācijas un nolietojuma
likmes nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem un darbinieku uzkrātām neizmantoto
atvaļinājumu izmaksām. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams
bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, ja ir droši sagaidāma tā atgūšana.
(f)
Nauda un tās ekvivalenti
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku un
citām kredītiestādēm, noguldījumus citās kredītiestādēs un saistības pret citām kredītiestādēm ar
sākotnējo termiņu līdz 3 mēnešiem.
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(g)
Aizdevumi un uzkrājumi nedrošiem parādiem
Prasības pret kredītiestādēm un izsniegtie kredīti tiek uzskaitīti kā aizdevumi un avansi. Aizdevumi un
avansi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kuriem ir fiksēti vai nosakāmi maksājumi, un kuri netiek kotēti aktīvā
tirgū.
Aizdevumi un avansi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā, pievienojot darījuma izmaksas, kas tieši
attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. Turpmāk aizdevumi un avansi klientiem tiek uzskaitīti amortizētajā
iegādes vērtībā lietojot efektīvās procentu likmes metodi. Visi aizdevumi un avansi tiek atzīti, kad nauda
tiek izmaksāta aizdevuma ņēmējiem un izņemti no bilances, kad tiek atmaksāti.
Banka katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi aizdevumu un avansu vērtības
samazinājumam. Ja pastāv šādi pierādījumi, zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar aizdevuma kvalitātes
pasliktināšanos tiek novērtēti kā starpība starp aktīva bilances vērtību un atgūstamo vērtību, kas ir
paredzamās naudas plūsmas tagadnes vērtība (izslēdzot nākotnes zaudējumus, kas aizdevumiem vēl
nav iestājušies), ieskaitot atgūstamās summas no garantijām un nodrošinājumiem, kas diskontētas pēc
sākotnējās spēkā esošās efektīvās procentu likmes. Banka neveic uzkrājumu novērtējumu aizdevumu
grupām, jo ņemot vērā izsniegto aizdevumu apjomu Banka var izvērtēt katru aizdevumu individuāli.
Galvenie faktori, kurus Banka ņem vērā nosakot, vai finanšu aktīvam ir iestājies vērtības samazinājums, ir
saņemamo maksājumu savlaicīgums un esošā nodrošinājuma, ja tāds ir, realizēšanas iespēja.
Pārējie faktori, kas arī tiek izmantoti, lai noteiktu, vai ir objektīvi pierādījumi kredītu vērtības
samazinājumam, ir šādi:
- maksājums ir kavēts un maksājuma kavējums nav radies maksājumu sistēmu noilguma rezultātā;
- aizņēmējs piedzīvo būtiskas finanšu grūtības, kam par pierādījumu kalpo aizņēmēja finanšu
informācija, ko Banka iegūst;
- aizņēmējam draud maksātnespēja vai finanšu reorganizācija;
- ir nelabvēlīgas izmaiņas aizņēmēja maksājumu stāvoklī, valsts vai vietējo ekonomisko apstākļu
rezultātā, kas ietekmē aizņēmēju; vai
- ķīlas vērtība būtiski samazinās tirgus situācijas pasliktināšanās rezultātā.
Aktīva bilances vērtība tiek samazināta par uzkrājumu summu un zaudējumi tiek iekļauti visaptverošajā
ienākumu pārskatā. Vērtības samazinājuma pierādījumi tiek novērtēti, kā arī uzkrājumu veidošana vai to
samazinājums tiek noteikts, izmantojot vadības vērtējumus un pieņēmumus. Vadības vērtējumi un
pieņēmumi balstās uz (taču neaprobežojas ar) sekojošiem faktoriem: problemātisko un augsta riska
aizdevumu identificēšana, Bankas iepriekšējo aizdevumu zaudējumu pieredze, zināmie un piemītošie
riski aizdevumiem, nelabvēlīgās situācijas, kas ietekmē aizdevuma ņēmēja spēju atmaksāt,
nodrošinājuma aprēķinātā vērtība un pašreizējie ekonomiskie apstākļi, kā arī citi būtiski faktori, kas
ietekmē aizdevumu un avansu atgūstamību un nodrošinājuma vērtību. Šie lēmumi un novērtējumi tiek
periodiski pārskatīti un iepriekšējo zaudējumu pieredze tiek labota, ņemot vērā uz doto brīdi pieejamo
informāciju, lai atspoguļotu to pašreizējo apstākļu ietekmi, kuri neietekmēja periodus uz kuriem attiecas
iepriekšējo zaudējumu pieredze, kā arī, lai izslēgtu to iepriekšējo periodu apstākļu ietekmi, kas šobrīd
vairs neeksistē. Bankas vadība ir veikusi zaudējumu aprēķinus, pamatojoties uz visiem tai zināmajiem
faktiem, objektīviem vērtības samazināšanās apliecinājumiem, un uzskata, ka tie aprēķini, kas atspoguļoti
finanšu pārskatos ir saprātīgi, ņemot vērā pieejamo informāciju. Tomēr, ņemot vērā esošās zināšanas, ir
iespējams, ka nākamā gada faktisko notikumu rezultātā, kuri būs atšķirīgi no pieņēmumiem, būs
nepieciešami būtiski attiecīgo aktīvu un saistību bilances vērtības labojumi.
Kad aizdevumi un avansi nevar tikt atgūti, tie tiek norakstīti un iegrāmatoti, samazinot esošos
uzkrājumus, kas paredzēti aizdevumu vērtības samazināšanās zaudējumiem. Tie netiek izslēgti no
bilances, kamēr netiek pabeigtas visas nepieciešamās juridiskās procedūras un noteikta galīgā
zaudējumu summa.
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(h)
Ārpusbilances saistības
Ikdienas uzņēmējdarbībā Banka ir iesaistīta ārpusbilances darījumos, kas saistīti ar neizmantotajām
kredītlīnijām, akreditīviem un finanšu garantijām. Finanšu garantijas ir neatsaucamas garantijas veikt
maksājumus gadījumā, ja klients nav spējīgs pildīt savas saistības pret trešajām pusēm. Finanšu
garantijām piemīt tāds pats kredītrisks kā kredītiem. Finanšu garantijas un saistības izsniegt kredītus
sākotnēji tiek atzītas to patiesajā vērtībā, kas parasti ir vienāda ar saņemto komisijas naudu. Dotā summa
tiek amortizēta pēc lineārās metodes saistību perioda laikā, izņemot saistības izsniegt kredītu, ja ir
sagaidāms, ka Banka noslēgs noteiktu kredīta līgumu un neplāno realizēt atbilstošo kredītu uzreiz pēc tā
piešķiršanas; tādas komisijas par kredīta piešķiršanu tiek atliktas un iekļautas kredīta bilances vērtībā.
Katrā bilances datumā saistības tiek novērtētas augstākajā no (i) sākotnēji atzītās vērtības atlikušajā
neamortizētajā summā vai (ii) precīzākajā izmaksu novērtējumā, kas nepieciešamas, lai nosegtu
saistības bilances datumā.
(i)
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos
Šī kategorija ietver divas apakš kategorijas: finanšu aktīvi tirdzniecībai un finanšu aktīvi pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos ietver parāda vērtspapīrus, kurus Banka tur tirdzniecības nolūkā. Tie tiek uzskaitīti
patiesajā vērtībā, visa pārvērtēšanas un tirdzniecības peļņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošajā
ienākumu pārskatā. Nopelnītie procenti, kas rodas, turot tirgojamos vērtspapīrus, tiek uzrādīti kā procentu
ieņēmumi.
Visi parastie darījumi, pērkot un pārdodot tirdzniecībai domātos finanšu aktīvus, tiek atzīti datumā, kad
Banka izlemj pirkt vai pārdot aktīvu.
Finanšu aktīvi tiek izslēgti, kad tiesības saņemt naudas plūsmas no šī finanšu aktīva ir beigušās vai
Banka ir pārnesusi visus būtiskos ar īpašuma tiesībām saistītos riskus un atdevi.
(j)
Aktīvu pārdošana ar atpirkšanu
Aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu darījumi tiek uzskaitīti kā finansēšanas darījumi. Ja Banka ir iesaistīta
šajos darījumos kā aktīvu pārvedējs, tad pārvestos aktīvus turpina uzrādīt Bankas bilancē, piemērojot
Bankas uzskaites principus. Pārvešanas rezultātā saņemtie līdzekļi tiek uzrādīti kā saistības pret
aizdevēju. Ja Banka ir iesaistīta aktīvu pārdošanas darījumā ar atpirkšanu kā aizdevējs, tad pārvestie
aktīvi netiek uzrādīti tās bilancē, bet darījuma rezultātā samaksātā iegādes cena tiek atspoguļota kā
prasība pret aktīvu pārvedēju. Šo darījumu rezultātā radušies procentu ieņēmumi vai izdevumi tiek atzīti
visaptverošajā ienākumu pārskatā attiecīgā līguma darbības laikā, pielietojot efektīvo procentu likmi.
(k)
Atvasinātie finanšu instrumenti
Atvasinātie finanšu instrumenti iekļauj valūtas maiņas darījumus, valūtas un procentu likmju mijmaiņas
darījumus, kurus Banka tur tirdzniecības nolūkā. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti tirdzniecības
datumā un iedalīti finanšu aktīvu kategorijā pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos.
Tie sākotnēji tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā un secīgi novērtēti to patiesajā vērtībā, visa pārvērtēšanas un
tirdzniecības peļņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā. Visi atvasinātie līgumi tiek
uzskaitīti kā finanšu aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā finanšu saistības, ja to patiesā vērtība ir
negatīva.
(l)
Prasības pret citām kredītiestādēm
Prasības pret kredītiestādēm tiek atzītas, kad Banka pārskaita naudu darījumā iesaistītajai kredītiestādei
bez nodoma pārdot no darījuma izrietošo nekotēto neatvasināto prasību, ko paredzēts atgūt fiksētos vai
noteiktos datumos. Prasības pret kredītiestādēm tiek uzskaitītas amortizētajā iegādes vērtībā.
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(m) Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības
Patiesā vērtība ir cena, kuru var saņemt par aktīva pārdošanu vai samaksāt par saistības nodošanu
parasta darījuma ietvaros starp tirgus dalībniekiem, patiesās vērtības noteikšanas datumā. Par labāko
patiesās vērtības pierādījumu kalpo cena aktīvā tirgū. Aktīvs tirgus ir tāds, kurā darījumi attiecībā uz
aktīviem vai saistībām notiek ar pietiekamu regularitāti un pietiekamā apjomā, lai nepārtraukti sniegtu
cenas noteikšanai nepieciešamo informāciju. Finanšu aktīvu un saistību, ieskaitot atvasinātos finanšu
instrumentus, patiesās vērtības tiek noteiktas, izmantojot aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas. Ja finanšu
aktīva vai saistības tirgus nav aktīvs (kā arī biržā nekotētām akcijām), Banka nosaka patieso vērtību,
izmantojot vērtēšanas modeļus, tajā skaitā diskontētās naudas plūsmas analīzi un nesen veiktus
salīdzināmus darījumus, un tajā tiek izmantoti vadības vērtējumi un pieņēmumi.
Gadījumā, ja vadība uzskata, ka finanšu aktīvu vai saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites
vērtības, šādas patiesās vērtības ir īpaši atklātas finanšu pārskatu pielikumos.
(n)
Finanšu aktīvu izslēgšana
Finanšu aktīvi tiek izslēgti, ja (i) aktīvi ir izpirkti vai tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgajiem aktīviem ir
izbeigušās vai (ii) Banka ir pārnesusi nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un
atlīdzības, vai (iii) Banka nav pārnesusi nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un
atlīdzībām, bet vairs nekontrolē aktīvus. Kontrole pār aktīviem tiek saglabāta, ja darījuma partnerim nav
praktiskas iespējas pilnībā realizēt aktīvus nesaistītai trešajai pusei bez papildus ierobežojumu
noteikšanas.
(o)
Nemateriālie ieguldījumi
Iegādātās datorprogrammu licences tiek atzītas kā nemateriālie aktīvi to iegādes izmaksās, ieskaitot
izmaksas, kas saistītas ar datorprogrammu sagatavošanu to paredzētajai izmantošanai. Nemateriālie
aktīvi tiek amortizēti visā to lietderīgās izmantošanas laikā, nepārsniedzot 5 gadus.
(p)
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas
izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi.
Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv
liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Bankā un šī posteņa
izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās
lietošanas periodā.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda
garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
Biroja iekārtas
Datori
Autotransports

10 gadi
3 gadi
5 gadi

Aktīvu atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas laiki tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā
koriģēti katrā pārskata datumā.
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no
kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.
Pamatlīdzekļi tiek periodiski pārskatīti, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Gadījumos, kad kāda
pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību un šīs vērtības izmaiņas nav
uzskatāmas par pārejošām, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai.
Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai
lietošanas vērtības.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ir iekļauti visaptverošajā ienākumu
pārskatā.
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(q)
Operatīvā noma - Banka ir nomnieks
Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi par nomu (atskaitot no iznomātāja saņemtos finansiālos
stimulus) tiek iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.
(r)
Noguldījumi
Noguldījumi ir neatvasinātās saistības pret privātpersonām, valsts vai korporatīvajiem klientiem un tiek
atzītas amortizētajā iegādes vērtībā.
(s)
Aizņēmumi
Aizņēmumi tiek sākotnēji atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot darījuma izmaksas. Aizņēmumi pēc tam tiek
atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, un jebkura starpība starp saņemto vērtību un dzēšanas vērtību
tiek atzīta visaptverošajā ienākumu pārskatā aizņēmumu periodā, izmantojot efektīvās procentu likmes
metodi.
(t)
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Bankai ir pašreizējas juridiskas vai konstruktīvas saistības iepriekšējo notikumu
rezultātā, un ir iespējams, ka būs nepieciešama Bankas resursu samazināšana šo saistību segšanai un
var tikt aprēķināta ticama saistību vērtība. Uzkrājumi tiek novērtēti izmantojot vadības vērtējumus un
pieņēmumus, kā, piemēram, resursu aizplūšanas varbūtība, resursu atgūšanas varbūtība no saistītiem
avotiem, ieskaitot nodrošinājumu vai apdrošināšanas līgumus, un šādu aizplūšanas vai atgūšanas
summas un laiku.
(u)
Dividendes
Dividendes tiek atzītas kapitāla sastāvā tajā periodā, kurā tās ir izsludinātas. Dividendes, kuras tiek
izsludinātas pēc pārskata gada beigām, bet pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas, tiek uzrādītas
pielikumā „Notikumi pēc pārskata gada beigām”. Peļņas sadalīšana un tās izlietošana tiek veikta saskaņā
ar Bankas finanšu pārskatiem. Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka peļņas sadalīšanas pamatā ir
nesadalītā peļņa.
(v)
Darbinieku materiālie labumi
Banka veic Valsts sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai un
valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu
iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru Bankai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi un tai nerodas
papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus maksājumus, ja valsts pensiju
apdrošināšanas sistēma vai valsts fondēto pensiju shēma nevar nokārtot savas saistības pret
darbiniekiem. Saskaņā ar Latvijas Ministru Kabineta noteikumiem 75,80% (2012: 76,20%) no sociālās
apdrošināšanas iemaksām tiek izmantotas, lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu.
Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, ieskaitot atalgojumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, prēmijas un apmaksāto atvaļinājumu pabalstus, tiek iekļauti administratīvajos izdevumos pēc
uzkrāšanas principa.
(w) Ārpusbilances finanšu darījumi
Finanšu darbības rezultātā Banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar kredītu
piešķiršanu, galvojumu izsniegšanu un akreditīvu noformēšanu. Šie finanšu darījumi tiek atspoguļoti
finanšu pārskatos attiecīgo līgumu noslēgšanas brīdī vai attiecīgo komisijas maksu saņemšanas vai
izmaksāšanas brīdī. Uzkrājumu veidošanas metodoloģija ārpusbilances finanšu darījumiem ir atbilstoša
3. pielikuma (t) rindkopas „Uzkrājumi” skaidrojumā aprakstītajiem principiem.
(x)
Uzticības operācijas
Privātpersonu, uzticības (trust) organizāciju un citu institūciju naudas līdzekļi, kurus Banka pārvalda vai
glabā to uzdevumā, netiek uzskatīti par Bankas aktīviem un tādēļ tiek iekļauti ārpusbilancē.
Trasta operāciju grāmatvedības uzskaite tiek atsevišķi nodalīta Bankas grāmatvedības uzskaites sistēmā,
lai nodrošinātu uzticības operāciju iekļaušanu atsevišķā uzticības operāciju (trust) bilancē, nodalot katra
klienta aktīvus, pēc klientiem un pārvaldīšanā nodoto aktīvu veidiem.
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(y)
Emitētie parāda vērtspapīri
Emitētie vērtspapīri ietver Bankas izlaistās obligācijas. Parāda vērtspapīri tiek uzrādīti amortizētajā
vērtībā. Gadījumā, ja Banka atpērk savus parāda vērtspapīrus, tie tiek izslēgti no bilances un starpība
starp saistību uzskaites vērtību un samaksāto atlīdzību tiek iekļauta ienākumos no parāda izslēgšanas.
(z)
Finanšu aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un bilancē uzrādīti neto vērtībā gadījumos, ja pastāv
juridiskas tiesības veikt šo posteņu ieskaitu vai posteņi tiks dzēsti to neto vērtībā, vai arī aktīvi tiks dzēsti
un saistības nokārtotas vienlaicīgi.
(aa) Būtiskas grāmatvedības aplēses
Aizdevumu un avansu novērtējums
Banka regulāri novērtē kredītu portfeli, vai nav noticis aizdevumu vērtības samazinājums. Lai noteiktu vai
zaudējumi no vērtības samazinājuma ir jāiekļauj visaptverošajā ienākumu pārskatā, Banka izmanto
vērtējumus un pieņēmumus, kas balstīti uz to vai ir pieejama vērā ņemama informācija, kas norāda uz
būtisku kopējo aizdevumu vērtības samazinājumu pirms to var attiecināt uz individuālu kopējo aizdevumu
grupā iekļautu aktīvu.
Šie pierādījumi var iekļaut vērā ņemamu informāciju, kas norāda uz nelabvēlīgām aizņēmumu ņēmēju
grupas maksāšanas statusa izmaiņām, vai uz nacionāliem vai vietējiem ekonomiskiem apstākļiem, kas ir
tieši saistīti ar saistību nepildīšanu konkrētā aizdevumu ņēmēju grupā. Vadības vērtējumi un pieņēmumi,
nosakot nākotnes naudas plūsmas, ir balstīti uz Bankas iepriekšējo zaudējumu pieredzi aizdevumiem ar
līdzīgām kredītrisku un vērtības samazinājumu pazīmēm. Metodes un pieņēmumi, kas tiek lietoti nosakot
nākotnes naudas plūsmu apjomu un laika periodu, kurā tas ir atgūstams, tiek regulāri pārskatīti, lai
samazinātu starpību starp vadības novērtētiem zaudējumiem un faktisko zaudējumu apjomu.
Banka izmanto stresa testus, lai noteiktu viena vai vairāku mainīgo lielumu, kurus izmanto uzkrājumu
kredītu vērtības samazināšanās noteikšanai, izmaiņu ietekmi uz finanšu rezultātu. Ja kavēto kredītu
īpatsvars kredītportfelī palielinātos par 1%, uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam tiktu palielināti par
LVL 141.2 tūkstošiem.
Vērtspapīri, kas novērtēti patiesajā vērtībā.
Banka ir izmantojusi kotētās tirgus cenas, lai novērtētu vērtspapīrus, kas bilancē atspoguļoti patiesajā
vērtībā, tiem vērtspapīriem, kuri vadības vērtējumā tiek tirgoti aktīvā tirgū. Vadība ir izvērtējusi vērtspapīru
tirgus aktivitāti un secinājusi, ka, lai arī tirgū ir vērojams būtisks aktivitātes kritums, tirgus ir uzskatāms par
aktīvu attiecībā uz Bankas īpašumā esošajiem vērtspapīriem, tāpēc patiesās vērtības noteikšanā
vērtspapīriem ir izmantotas emitentu valsts fondu biržās kotētās cenas.
Sākotnējā saistīto pušu darījumu atzīšana
Savas pamatdarbības ietvaros Banka veic darījumus ar saistītajām pusēm. 39. SGS nosaka sākotnējo
finanšu instrumentu atzīšanu to patiesajā vērtībā. Gadījumos, kad veiktajiem darījumiem nav aktīva
tirgus, tiek piemērots vadības vērtējums, nosakot darījumu procentu likmes atbilstību tirgus procentu
likmēm. Novērtējuma pamatā ir līdzīga veida darījumu ar nesaistītām pusēm likmes un efektīvās procentu
likmes analīze.
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(bb) Jauno vai pārskatīto standartu un interpretāciju un jauno grāmatvedības paziņojumu
piemērošana
Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušās spēkā 2013. gadā (apstiprināti Eiropas
Savienībā (ES)):
13. SFPS „Patiesās vērtības noteikšana” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk) - paredz uzlabotu atbilstību un samazinātu sarežģītību, ieviešot pārskatītu patiesās vērtības
definīciju, kā arī nosakot vienotus principus patiesās vērtības noteikšanas un atspoguļošanas prasībās
SFPS piemērošanā.
Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušās spēkā 2013. gadā, bet neattiecas uz Bankas
darbību un tiem nav ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem:
Ikgadējie uzlabojumi 2011. gadā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 1. SFPS „Pirmreizējā piemērošana” par valdību aizdevumiem (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 7. SFPS „Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija” par finanšu aktīvu un finanšu saistību
savstarpējo ieskaitu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 12. SGS „Uzņēmumu ienākuma nodoklis” attiecībā uz atlikto nodokli (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2012. gada 1. janvārī vai vēlāk, ieviests lietošanai ES pārskata periodiem kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 19. SGS „Darbinieku labumu uzskaite” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1.
janvārī vai vēlāk);
20. SFPIK „Atkritumu novākšanas izmaksu uzskaite ražošanas posmā atklātajos karjeros” (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 1. SGS „Atspoguļošana Finanšu pārskatos” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada
1. jūlijā vai vēlāk).
Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas
sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, un kuri neattiecas uz Bankas darbību vai arī nav apstiprināti
Eiropas Savienībā:
10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem sākot no 2014. gada 1. janvāra vai vēlāk);
11. SFPS „Vienošanās par sadarbību” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem sākot no 2014. gada 1. janvāra vai vēlāk);
12. SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem sākot no 2014. gada 1.
janvāra vai vēlāk);
Grozījumi 10., 11. un 12. SFPS pārejas nosacījumos (obligāti piemērojams pārskata periodiem, kas
sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, ātrāka piemērošana atļauta; apstiprināti lietošanai ES pārskata
periodiem sākot no 2014. gada 1. janvāra vai vēlāk);
14. SFPS „Regulēto atlikto saistību un aktīvu uzskaite” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada
1. janvārī vai vēlāk, vēl nav apstiprināti lietošanai ES);
27. SGS (pārskatīts 2011. gadā) „Atsevišķi finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013.
gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem kas sākas 2014. gada 1. janvārī
vai vēlāk);
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(bb) Jauno vai pārskatīto standartu un interpretāciju un jauno grāmatvedības paziņojumu
piemērošana (turpinājums)
28. SGS (pārskatīts 2011. gadā) „Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi” (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014.
gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 19. SGS „Darbinieku labumu uzskaite” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1.
jūlijā vai vēlāk, vēl nav apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 32. SGS „Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija” par finanšu aktīvu un finanšu saistību
savstarpējo ieskaitu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, vēl nav
apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS attiecībā uz ieguldījumu uzņēmumiem (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, vēl nav apstiprināti lietošanai ES);
9. SFPS „Finanšu instrumenti - Klasifikācija un novērtēšana” (spēkā stāšanās datums vēl nav noteikts,
vēl nav apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 36. SGS „Aktīvu vērtības samazināšanās” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1.
janvārī vai vēlāk,);
Grozījumi 39. SGS „Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana", attiecas uz jauninājumiem finanšu
instrumentos un riska ierobežošanas uzskaiti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī
vai vēlāk);
Ikgadējie uzlabojumi 2012 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai vēlāk, vēl nav
apstiprināti lietošanai ES);
Ikgadējie uzlabojumi 2013 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai vēlāk, vēl nav
apstiprināti lietošanai ES);
21. SFPIK „Nodevas" (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, vēl nav
apstiprināti lietošanai ES).
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Risku vadība
Risku pārvaldīšana ir viens no Bankas stratēģiskajiem uzdevumiem. Bankas risku pārvaldīšanai ir
izstrādāta Bankas risku pārvaldīšanas stratēģija, kas paredz Bankai būtisko risku, tai skaitā: kredītrisku
un atlikušo risku, operacionālo risku, tirgus risku, procentu likmju risku, ārvalstu valūtu risku, likviditātes
risku, darījumu koncentrācijas risku, valsts risku, un pārējo risku pārvaldīšanu.
Šo risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrādātas iekšējas risku vadības politikas un procedūras, kuras
apstiprina Bankas Padome un/vai Valde un īsteno atbilstošas Bankas struktūrvienības.
Bankas Valde atbild par risku pārvaldīšanas sistēmas izveidi un efektīvu funkcionēšanu, nodrošina
bankas risku identificēšanu un pārvaldīšanu, t.sk. mērīšanu, novērtēšanu, kontroli un risku pārskatu
sniegšanu, īstenojot Bankas Padomes noteiktās risku identificēšanas un pārvaldīšanas politikas, un citus
dokumentus, kas ir saistīti ar riska pārvaldīšanu.
Risku direktors atbild par risku kontroles funkcijas veikšanu bankā, uzrauga risku pārvaldīšanas sistēmu
un koordinē visu bankas struktūrvienību darbības, kuras saistītas ar risku pārvaldīšanu. Galvenā
struktūrvienība, kurai tiek uzlikti pienākumi veikt risku noteikšanu, novērtēšanu un kontroli ir Risku
vadības daļa, kas ir neatkarīga struktūrvienība un tās funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību
funkcijām.
Riska vadības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un Bankas
darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos, šā procesa regulāro kontroli veic Iekšējā audita daļa.
(a)
Kredītrisks
Kredītrisks ir zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja Bankas aizņēmējs (parādnieks, debitors) vai darījuma
partneris nespēs vai atteiksies pildīt saistības pret Banku atbilstoši līguma noteikumiem. Kredītrisks
sastopams Bankas operācijās, kuras Bankai izveido prasības pret otro personu un kuras tiek
atspoguļotas Bankas bilancē un ārpusbilancē.
Bankas principi kredītriska novērtēšanā, uzraudzībā un pieņemšanā ir aprakstīti un apstiprināti ar
Kredītpolitiku, Darījuma partnera politiku un Investīciju politiku.
Banka iedala un kontrolē savu kredītrisku, nosakot dažāda veida un griezuma limitus: limitus
pieņemamajam riskam katram aizņēmējam, saistītu aizņēmēju grupām, ģeogrāfiskajiem reģioniem,
uzņēmējdarbību nozarēm, nodrošinājumu veidiem un apmēriem, valūtām, termiņiem un starptautisko
aģentūru piešķirtiem reitingiem. Kredītrisks tiek regulāri uzraudzīts arī individuāli katram aizņēmējam,
novērtējot aizņēmēju spēju atmaksāt pamatsummu un procentu daļu, kā arī nepieciešamības gadījumos,
mainot noteiktos limitus. Bankas pakļaušana kredītriskam tiek arī uzraudzīta un mazināta, nodrošinot
kredītiem atbilstošu ķīlu un garantiju reģistrēšanu Bankas vārdā. Šo garantiju un ķīlu patiesās vērtības
tiek regulāri pārskatītas.
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Nākamā tabula atspoguļo bilances aktīvu un ārpusbilances posteņu pakļautību kredītriskam:

Bilances aktīvi, kas pakļauti kredītriskam, ir:
Prasības pret kredītiestādēm
Izsniegtie kredīti
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai
zaudējumos
Pārējie aktīvi
Kopā
Ārpusbilances posteņi, kas pakļauti kredītriskam, ir:
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Kopā

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

222,195,264
49,090,287

207,381,802
72,830,308

16,555,553

13,793,922

3,145,387
290,986,491

1,477,816
295,483,848

2,399,357
26,030,282
28,429,639

6,016,694
19,170,535
25,187,229

(b)
Tirgus risks
Bankas darbība ir pakļauta tirgus riskam, kas veidojas no ieguldījumiem procentu likmju un valūtas
produktu pozīcijās. Visi šie produkti ir pakļauti kopējām un specifiskām tirgus svārstībām.
Banka kontrolē tirgus risku, diversificējot finanšu instrumentu portfeli, nosakot ierobežojumus dažādu
veidu finanšu instrumentiem un veicot jūtīguma analīzi, kura atspoguļo noteikto risku ietekmi uz Bankas
aktīviem un pašu kapitālu.
(c)
Valūtu risks
Bankas darbība ir pakļauta valūtu kursu maiņas riskam, kas ietekmē gan Bankas finanšu rezultātu, gan
naudas plūsmu. Banka kontrolē ārvalstu valūtu aktīvus un saistības, lai izvairītos no nesamērīga valūtu
riska. Valde nosaka Bankas atvērto pozīciju limitus, kuri tiek uzraudzīti katru dienu. Latvijas banku
regulējošā likumdošana nosaka, ka kredītiestādes ārvalstu valūtu atklātā pozīcija katrā atsevišķā valūtā
nedrīkst pārsniegt 10% no kredītiestādes pašu kapitāla, bet kopējā ārvalstu valūtu atklātā pozīcija
nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla. 2013. gada laikā Bankai nav bijuši šo noteikto limitu
pārsniegumi (skat. 25. pielikumu).
Bankas ārvalstu valūtu riska novērtēšana balstās uz šādiem pamatprincipiem:
- tiek novērtēts, kā mainās Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu vērtība valūtu kursu izmaiņu
rezultātā;
- kā mainās Bankas ienākumi/izdevumi līdz ar valūtu kursu izmaiņām;
- tiek veikti valūtas riska stresa testi.
Valūtu riska pārvaldīšanas pamatelementi:
- valūtu riska novērtēšana;
- limitu un ierobežojumu noteikšana;
- noteikto limitu ievērošanas kontrole;
- valūtu stresa testu veikšana un iegūto rezultātu analīze;
- nepieciešamības gadījumā riska ierobežošanas operāciju veikšana.
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Jūtīguma analīze
Dotā tabula parāda peļņas/zaudējumu un pašu kapitāla jūtīgumu pret valūtu kursu izmaiņām pārskata
gada beigās, nemainot citus nosacījumus:
31.12.2013.

USD
EUR
LVL
citas
Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
-320
-127
234
-213

320
127
-234
213

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
41
2
1
44

-41
-2
-1
-44

31.12.2012.

USD
EUR
LVL
citas
Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
233
-9
201
-41

233
9
-201
41

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
-12
16
1
5

12
-16
-1
-5

Dotā tabula parāda peļņas/zaudējumu un pašu kapitāla vidējo gada jūtīgumu pret valūtu kursu izmaiņām,
nemainot citus nosacījumus:
31.12.2013.

Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
2

-2

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
-7

7

31.12.2012.

Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
-164

164

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
17

-17

(d)
Procentu likmju risks
Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Bankas finansiālo stāvokli. Ikdienā Bankas
darbība ir saistīta ar procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ieņēmumiem un izdevumiem saistīto
aktīvu un saistību atmaksas termiņi vai procentu likmju pārskatīšanas datumi. Šo risku kontrolē Bankas
Aktīvu un Pasīvu komiteja, nosakot procentu likmju saskaņošanas limitus un novērtējot procentu likmju
risku, kuru Banka ir uzņēmusies (skat. 27. pielikumu).
Procentu likmju riska novērtēšanai tiek novērtēta procentu likmju izmaiņu ietekme uz Bankas ekonomisko
vērtību, t.sk. procentu likmju riska novērtēšana no ienākumu perspektīvas un procentu likmju riska
novērtēšana no ekonomiskās vērtības perspektīvas. Bez tam, tiek veikta procentu likmju riska stresa
testēšana.
Procentu likmju riska pārvaldīšanas pamatelementi:
- procentu likmju riska jūtīguma novērtēšana;
- iekšējo limitu noteikšana (limits samazinājumam ekonomiskajā vērtībā un vērtspapīru portfeļa kopējam
termiņam);
- noteikto iekšējo limitu ievērošanas kontrole;
- procentu likmju stresa testu veikšana un iegūto rezultātu analīze;
- nepieciešamības gadījumā riska ierobežošanas operāciju veikšana.
Jūtīguma analīzei tiek piemērotas sekojošās procentu likmju izmaiņas: visām pozīcijām, izņemot
noguldījumus, tiek piemērota likmju izmaiņa +/-100 bāzes punktu apmērā, noguldījumiem tiek piemērota
likmju izmaiņa +/-50 bāzes punktu apmērā.
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Dotā tabula parāda peļņas/zaudējumu un pašu kapitāla jūtīgumu pret procentu likmju izmaiņām pārskata
gada beigās, nemainot citus nosacījumus:
31.12.2013.

USD
EUR
LVL
citas
Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
-172
-38
-220
-430

172
38
220
430

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
1 619
329
-14
34
1 968

-1 619
-329
14
-34
- 1 968

31.12.2012.

USD
EUR
LVL
citas
Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
-141
-133
-166
-441

141
133
166
441

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
1 404
21
93
24
1 542

- 1404
-21
-93
-24
-1 542

Dotā tabula parāda peļņas/zaudējumu un pašu kapitāla vidējo gada jūtīgumu pret procentu likmju
izmaiņām, nemainot citus nosacījumus:
31.12.2013.

Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
-448

448

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
1 805

-1 805

31.12.2012.

Kopā

Ietekme uz
pašu kapitālu
+100
-100
bps
bps
-403

403

Ietekme uz
peļņu/zaudējumiem
+100
-100
bps
bps
1 460

-1 460

(e)
Likviditātes risks
Banka ir pakļauta ikdienas riskam, ka tai būtu nepieciešams izmantot pieejamos naudas līdzekļus un
īstermiņa likvīdos aktīvus īstermiņa saistību izpildei. Aktīvu un pasīvu, kā arī ārpusbilances posteņu
termiņu attiecība ir saistīta ar likviditātes risku un norāda, cik lielā apmērā būtu nepieciešami naudas
līdzekļi, lai izpildītu esošās saistības.
Banka neuztur skaidras naudas rezerves, lai varētu apmierināt visas šīs saistības, jo pieredze rāda, ka
minimālo aizvietojošo investīciju daudzumu līdzekļiem, kuriem tuvojas atmaksas datums, var noteikt ļoti
precīzi. Valde nosaka minimālo naudas limitu atbilstošā proporcijā no līdzekļiem ar tuvu atmaksas
termiņu, kam jābūt pieejamam, lai izpildītu šādu pieprasījumu un minimālo daudzumu iekšbankas un citu
aizņēmumu iespējām, kurām jābūt pieejamām, lai nosegtu tādus līdzekļu pieprasījumus, kas pārsniedz
sākotnēji prognozētos apjomus.
Bankām pilnīga saskaņotība ir vērojama reti, jo noslēgtie dažāda veida darījumi bieži ir ar nenoteiktu
termiņu (skat. arī 26. pielikumu). Pozīcijas nesaskaņotība iespējams uzlabo ienesīgumu, bet arī
paaugstina zaudējumu risku.
Aktīvu un saistību termiņi un iespējas par pieņemamām izmaksām aizstāt procentus radošās saistības,
kurām iestājies atmaksas termiņš, ir būtiskie faktori, lai noteiktu Bankas likviditāti un tās pakļautību
izmaiņām procentu likmēs un valūtas kursos ietekmei.
Šāda aktīvu un saistību saskaņošana un saskaņotības kontrolēšana ir viena no būtiskākajām Bankas
ikdienas vadības kontrolēm.
Likviditātes riska mērīšanā Banka izmanto sekojošas metodes:
- termiņstruktūras pārskata sastādīšana (gan kopā visās valūtās, gan atsevišķu valūtu griezumā);
- likviditātes rādītāja aprēķins, likviditātes rādītāja normatīva izpildes kontrole;
- stresa testi.
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(e)
Likviditātes risks (turpinājums)
Likviditātes riska pārvaldīšanas pamatelementi ir sekojoši:
- likviditātes rādītāja normatīva izpilde;
- likviditātes neto pozīciju limitu noteikšana;
- noguldījumu piesaistīšanas ierobežojumu noteikšana;
- likviditātes noteikto limitu ievērošanas kontrole;
- likviditātes stresa testu veikšana un iegūto rezultātu analīze;
- priekšlikumu izvirzīšana likviditātes problēmu risināšanai.
Atbilstoši FKTK individuālām prasībām, Banka uztur likvīdus aktīvus saistību izpildei pietiekamā apjomā,
kas ir ne mazāks par 60% no Bankas pašreizējo saistību apjoma.
(f)
Kapitāla pietiekamība
Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret
kredīta un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem.
Lai aprēķinātu kapitāla apjomu riskiem, kuru segšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir
izvirzījusi minimālā kapitāla prasības, tiek izmantotas šādas pieejas un metodes:
- kredītriska kapitāla prasības tiek aprēķinātas, izmantojot standartizēto pieeju;
- „finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode” tiek izmantota, lai samazinātu kredītisku;
- ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības, preču riska kapitāla prasības, pašu kapitāla un parāda
vērtspapīru pozīciju risku kapitāla prasības tiek aprēķinātas, pielietojot standartizēto pieeju;
- parāda vērtspapīru vispārējā riska kapitāla prasības tiek aprēķinātas, izmantojot dzēšanas un atlikušā
termiņa metodi;
- pamatdarbības riska kapitāla prasības tiek aprēķinātas, izmantojot pamatrādītāja pieeju.
Banka arī novērtē, vai atbilstība minimālām kapitāla prasībām nodrošina, ka Bankas kapitāls ir
pietiekams, lai segtu visus iespējamos zaudējumus, kas saistīti ar augstāk minētajiem riskiem.
Turklāt, Banka ir izstrādājusi iekšējo dokumentāciju un noteikumus, saskaņā ar kuriem Banka nosaka
nepieciešamā kapitāla summu būtiskiem riskiem, kuriem nav noteiktas minimālā kapitāla prasības (t.i.
procentu likmju risks, likviditātes risks, koncentrācijas risks un pārējie bankas darbības riski).
Atbilstoši FKTK prasībām aprēķinātais Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2013. gada 31. decembrī
bija 21.64% (2012. gada 31. decembrī 22,13%), kas pārsniedz FKTK 2007. gadā noteikto minimumu, ka
pašu kapitāla attiecībai pret riska svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem, pamatojoties uz FKTK
izdotajiem aprēķināšanas noteikumiem, jābūt vismaz 8% (skat. arī 24. pielikumu). 2013. gada septembrī
Finanšu un kapitāla tirgus komisija Bankai pārrēķināja Bankai individuālo kapitāla prasību un noteica to
13,9% apmērā. Banka ievēro un pilda šo individuālo kapitāla prasību.
(g)
Operacionālais risks
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus neadekvātu vai neveiksmīgu Bankas iekšējo procesu
norises rezultātā, cilvēku un sistēmas darbības, vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ. Ar operacionālo risku
saprot risku, ka var samazināties Bankas ienākumi/rasties papildus izdevumi (un rezultātā samazināties
pašu kapitāla apmērs) kļūdu darījumos ar Klientiem/darījumu partneriem, informācijas apstrādē,
neefektīvu lēmumu pieņemšanas, nepietiekamu cilvēkresursu, vai nepietiekamas ārējo apstākļu ietekmes
plānošanas dēļ.
Bankā tiek izveidota un uzturēta operacionālā riska notikumu un zaudējumu datu bāze, kurā tiek savākti,
apkopoti un klasificēti iekšējie dati par operacionālā riska notikumiem un saistītajiem zaudējumiem.
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(g)
Operacionālais risks (turpinājums)
Operacionālā riska pārvaldīšanas pamatelementi:
- operacionālā riska monitorings;
- operacionālā riska kontrole un minimizācija:
- iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde, kas izslēdz/samazina operacionālā notikuma iespēju;
- pienākumu dalīšanas principa ievērošanai;
- iekšējo limitu izpildes kontrole;
- noteiktas kārtības ievērošana IT un citu bankas resursu lietošanā;
- darbinieku atbilstoša apmācība;
- regulāra darījumu un kontu dokumentu pārbaude.
(h)
Koncentrācijas risks
Darījumu koncentrācijas risks ir jebkurš riska darījums vai riska darījumu grupa, kuru dēļ Bankai varētu
rasties tādi zaudējumi, kas var apdraudēt Bankas maksātspēju vai spēju turpināt darbību. Koncentrācijas
risks rodas no liela apmēra riska darījumiem ar klientiem vai savstarpēji saistītu klientu grupām, vai riska
darījumiem ar klientiem, kuru kredītspēju nosaka viens kopīgs riska faktors (piemēram, tautsaimniecības
nozare, ģeogrāfiskais reģions, valūta, kredītriska mazināšanas instruments (vienveidīgs nodrošinājums
vai viens nodrošinājuma devējs u.tml.)).
Darījumu koncentrācijas riska ierobežošanai Banka nosaka limitus ieguldījumiem dažāda veida aktīvos,
instrumentos un tirgos, utml. Limits ir skaitlisks ierobežojums, kas tiek piemērots dažādiem ieguldījumu
veidiem un darbojas kā riska ierobežošanas un kontroles instruments.
Valsts risks ir viens no būtiskiem darījumu koncentrācijas riskiem. Valstu risks – valstu partnera risks – ir
iespēja ciest zaudējumus, ja Bankas aktīvi ir izvietoti valstī, kuras ekonomisko un politisko faktoru izmaiņu
rezultātā Bankai var rasties problēmas atgūt savus aktīvus paredzētajā laikā un apjomā. Partneru un
emitentu saistību nepildīšanu cēloņi galvenokārt ir valūtas devalvācija, nelabvēlīgas izmaiņas
likumdošanā, jaunu ierobežojumu un barjeru radīšana un citi, tai skaitā ”force majeure”, faktori.
Koncentrācijas riska ierobežošanai Banka ir ieviesusi sekojošus limitus:
- valstu riska limitus;
- kredītreitingu grupu limitus;
- finanšu tirgu operāciju riska limitus;
- atvērto valūtas pozīciju un kases limitus, pieļaujamo zaudējumu limitus valūtu tirdzniecībai;
- pieļaujamo zaudējumu limitus vērtspapīru tirdzniecības portfeļa instrumentiem;
- lielo riska darījumu ierobežojumu limitus;
- ar mātes banku ierobežojošus limitus;
- kreditēšanas programmu limitus.
Tiek veikta šo limitu izpildes kontrole, analīze un pārskatīšana.
Valstu riska analīzei tiek izmantota starptautisko reitingu aģentūru informācija (t.sk. kredītreitingi, to
dinamika); valstu ekonomiskie rādītāji un cita saistīta informācija.
Riska kontroles pamatelementi:
- iekšējo limitu noteikšana pa reģioniem, valstīm, un pa darījumu veidiem atsevišķās valstīs;
- iekšējo limitu izpildes kontrole;
- valstu riska analīze un monitorings;
- iekšējo limitu pārskatīšana.
Aktīvu, pasīvu un ārpusbilances valsts risks attiecināms uz to valsti, kuru var uzskatīt par klienta
uzņēmējdarbības veikšanas pamata valsti. Ja kredīts ir izsniegts citas valsts rezidentam pret ķīlu, un šī
ķīla fiziski atrodas citā valstī nekā juridiskās personas rezidences valsts, tad valsts risks tiek pārnests uz
valsti, kur kredīta ķīla faktiski atrodas.

29

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2013. GADA FINANŠU PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
5

PROCENTU IENĀKUMI UN IZDEVUMI
2013
LVL

2012
LVL

Procentu ienākumi
Kredīti un avansi juridiskajām personām
Kredīti un avansi fiziskajām personām
Prasības pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turēti parāda vērtspapīri
Procentu ienākumi kopā

3,973,269
196,488
8,291,178
753,803
13,214,738

5,544,157
220,373
7,867,724
559,220
14,191,474

Procentu izdevumi
Fizisko personu noguldījumi
Juridisko personu noguldījumi
Subordinētais aizņēmums
Pārējās saistības
Procentu izdevumi kopā

(768,252)
(3,986,230)
(495,079)
(651,504)
(5,901,065)

(1,009,416)
(6,369,898)
(472,652)
(941,576)
(8,793,542)

7,313,673

5,397,932

2013
LVL

2012
LVL

3,335,428
1,860
27,253
404,389
372,583
41,014
26,869
61,143
30,011
92,791
116,360
140,232
133,214
4,783,147

2,758,535
611
315,908
320,928
34,034
15,563
56,024
23,737
73,759
104,242
179,678
114,766
3,997,785

Komisijas naudas izdevumi
Naudas pārskaitījumi
Pārējie izdevumi
Komisijas naudas izdevumi kopā

(1,076,682)
(20,904)
1,097,586

(1,178,500)
(49,964)
(1,228,464)

Neto komisijas naudas ienākumi

3,685,561

2,769,321

Neto procentu ienākumi

6

KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI UN IZDEVUMI

Komisijas naudas ienākumi
Naudas pārvedumi
Kredītu izsniegšana
Komisijas par aktīvu pārvaldīšanu
Kontu apkalpošana
Komisijas par akreditīviem
Komisija par darījumiem ar vērtspapīriem
Komisijas naudas ieņēmumi no darījumu konta apkalpošanas
Ieņēmumi no vispārīgiem pakalpojumiem
Pārējās komisijas (DIGIPAS)
Starpbanku komisijas ienākumi
Komisija par darījumiem ar kartēm
Valūtas konvertācijas ieņēmumi
Pārējās komisijas
Komisijas naudas ienākumi kopā
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ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Atalgojums darbiniekiem
Izdevumi operatīvai nomai
Telpu un iekārtu apkalpošana
Atalgojums Padomei un Valdei
Apsardze
Komunālie pakalpojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Sakaru izmaksas
Konsultācijas un profesionālie pakalpojumi
Informācijas sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas
Komandējuma izdevumi
Kredītkaršu apkalpošanas izdevumi
Transporta izdevumi
Veselības apdrošināšana
Reklāma un mārketings
Soda naudas
Citi administratīvie izdevumi

2013
LVL

2012
LVL

1,777,134
283,931
73,926
213,281
1,935
36,897
479,559
222,777
424,747
77,061
76,602
20,631
37,297
19,875
4,378
471,844
4,221,875

1,790,469
306,226
75,590
221,373
15,292
36,703
469,935
214,919
463,115
77,250
76,730
41,563
18,765
2,010
208
394,177
4,204,325

Vidējais Bankas darbinieku skaits 2013. gadā bija 130 darbinieki (2012. gadā: 127).
8

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis
Ārvalstīs ieturētais nodoklis
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas (skat. 19.
pielikumu)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis kopā

858,814

816,577

(20,521)
838,293

13,577
830,154

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja Bankas
peļņai pirms nodokļiem piemērotu 15% likmi (skatīt zemāk):
Peļņa pirms nodokļiem
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15%
Zaudējumi no vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Pārējie izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo
ienākumu, neto
Ārvalstīs ieturētais nodoklis
Nodokļa izdevumi

1,503,007

2,370,002

225,451

355,500

(30,219)

(97,750)

(215,753)
858,814
838,293

(244,173)
816,577
830,154

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme, kas pielietota Bankas peļņai, sastāda 15%.
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KASE UN PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET LATVIJAS BANKU

Kase
Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

796,892
22,291,374
23,088,266

687,627
43,753,230
44,440,857

Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku atspoguļo Bankas korespondentkonta atlikumu, par kuru
procenti tiek maksāti obligāto rezervju prasību apjomā.
Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku ietver obligātās rezerves, kas tiek turētas saskaņā ar
Latvijas Bankas noteikumiem. Noteikumi nosaka minimālo līmeni Bankas vidējam korespondējošā konta
atlikumam mēnesī, tomēr katrā konkrētajā dienā līdzekļi kontā var tikt izmantoti neierobežoti. Minimālais
līmenis Bankas vidējam korespondējošā konta atlikumam laika periodā no 2013. gada 24. decembra līdz
2013. gada 31. decembrim bija noteikts 11,519,940 LVL apmērā.
Pārskata gada laikā Banka bija izpildījusi Latvijas Bankas noteikto rezervju prasību.
10

PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM

Prasības pret Latvijas Republikas kredītiestādēm
Prasības pret ne-OECD kredītiestādēm
Prasības pret OECD kredītiestādēm

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

26,775,482
101,307,192
94,112,590
222,195,264

8,490,321
145,223,130
53,668,351
207,381,802

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm pēc prasību veida:
Prasības uz pieprasījuma
Prasības ar termiņu 3 mēneši un mazāk
Pārējās prasības

98,331,654
71,260,394
52,603,216
222,195,264

180,118,610
4,168,839
23,094,353
207,381,802

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm pēc to reitingiem 2013. gada 31. decembrī un
2012. gada 31. decembrī:
31.12.2013.
31.12.2012.
Prasības pret
Prasības pret
kredītiestādēm
kredītiestādēm
Reitinga grupa
LVL
%
LVL
%
Aaa līdz Aa3
A1 līdz A3
Baa1 līdz Baa3
Ba1 līdz Ba3
B1 līdz B3
Zem B3

244,498
84,954,076
22,849,278
11,112,315
12,154,834
46,515,679
177,830,680

0,11%
38,23%
10,28%
5,00%
5,47%
20,93%
80,02%

58
52,523,410
5,508,003
475,230
11,327,240
114,911,275
184,745,216

0,00%
25,33%
2,65%
0,23%
5,46%
55,41%
89,08%

Bez reitinga

44,364,584
222,195,264

19,98%
100,00%

22,636,586
207,381,802

10,92%
100,00%
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KREDĪTI UN AVANSI

Kredītu sadalījums pa klientu un kredītu veidiem

Kredīti juridiskām personām
Kredīti fiziskām personām, izslēdzot hipotekāros kredītus
Hipotekārie kredīti
Pirkšanas ar atpārdošanu līgumi (reversais repo)
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Kredīti un avansi kopā

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

60,143,422
1,226,850
1,565,839
(13,845,824)
49,090,287

77,091,807
1,490,031
2,268,765
2,291,143
(10,311,438)
72,830,308

2013. gada laikā ir notikušas sekojošas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam:

Kredīti
juridiskām
personām

Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2013. gada 1. janvārī
9,549,584
Uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam 5,072,210
palielinājums pārskata gadā
Kredītu norakstīšana
(2,007,714)
Valūtas kursa svārstību ietekme
(338,331)
Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2013. gada 31. decembrī

12,275,749

Kredīti
fiziskām
personām,
Hipotekārie
izslēdzot
kredīti
hipotekāros
kredītus

553,249
592,354

208,605

Kopā

10,311,438
5,880,431

-

215,867
-

(2,007,714)
(338,331)

1,145,603

424,472

13,845,824

2012. gada laikā ir notikušas sekojošas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam:
Kredīti
juridiskām
personām

Uzkrājumi kredītu vērtības
8,600,593
samazinājumam 2012. gada 1. janvārī
Uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam 2,970,282
palielinājums pārskata gadā
Kredītu norakstīšana
(1,915,473
)
Valūtas kursa svārstību ietekme
(105,818)
Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2012. gada 31. decembrī
9,549,584

Kredīti
fiziskām
personām, Hipotekārie
kredīti
izslēdzot
hipotekāros
kredītus

330,762

9,281,790

229,907

350,435
-

3,200,189

-

(149,264)

(2,064,737)

(7,420)

7,434

(105,804)

553,249

208,605

10,311,438

2012
LVL
32,249,466
3,758,796
5,011,642

%
38,79
4,52
6,03

16,569,359
11,808,650
3,953,200

19,93
14,20
4,75

1,912,167
4,240,886
3,637,580

2,30
5,10
4,38

83,141,746

100.00

Risku koncentrācija kredītu portfelī pēc ekonomikas nozarēm ir šāda:
2013
LVL
%
Tirdzniecība un komercdarbība
20,363,630
32.36
Fiziskās personas
2,792,689
4.44
Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība
3,215,040
5.11
Būvniecība un darījumi ar nekustamo
īpašumu
15,349,918
24.39
Transporta un sakaru nozare
9,114,011
14.48
Rūpniecība
4,332,313
6.88
Tūrisma un viesnīcu pakalpojumi,
restorānu bizness
938,683
1.49
Finanšu pakalpojumi
3,147,361
5.00
Pārējās
3,682,466
5.85
Kredīti un avansi kopā (pirms
uzkrājumiem vērtības samazinājumam)
62,936,111 100.00
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Kopējā kredītu vērtība 2013. gada 31. decembrī 10 lielākajiem aizņēmējiem ir 26,511,145 LVL (2012.
gadā 29,283,581 LVL), kas ir 42.12% no kopējās portfeļa vērtības (2012. gadā: 35.22%). 2012. gada 31.
decembrī 10 lielākajiem aizņēmējiem kredīti un avansi klientiem, kas nodrošināti ar depozītiem ir
5,215,845LVL .
Zemāk ir atspoguļota informācija par ķīlas nodrošinājumu 2013. gada 31. decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Nenodrošināti kredīti
Kredītu nodrošinājums:
- dzīvojamie nekustamā
īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma
objekti
- tirgojamie vērtspapīri
- noguldījumi
- citi aktīvi
Kredīti un avansi kopā
(pirms uzkrājumiem
vērtības samazinājumam)

Kredīti
Kredīti
fiziskām
fiziskām
personām, personām –
izslēdzot
privātiem
hipotekāros uzņēmējiem
kredītus
1,221,323
5,027,940

Hipotekārie
kredīti

Kopā

208,385

6,457,648

1,445,792

-

-

724,853

2,170,645

31,555,126
6,437,324
15,677,240

5,527
-

-

632,601
-

32,187,727
6,442,851
15,677,240

60,143,422

1,226,850

-

1,565,839

62,936,111

Zemāk ir atspoguļota informācija par ķīlas nodrošinājumu 2012. gada 31. decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Nenodrošināti kredīti
Kredītu nodrošinājums:
- dzīvojamie nekustamā
īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma
objekti
- tirgojamie vērtspapīri
- noguldījumi
- citi aktīvi
Kredīti un avansi kopā
(pirms uzkrājumiem
vērtības samazinājumam)

Kredīti
Kredīti Hipotekārie
fiziskām
fiziskām
kredīti
personām, personām –
izslēdzot
privātiem
hipotekāros uzņēmējiem
kredītus
3,547,089
168,089
209,587

3,924,765

3,521,115

-

-

827,043

4,348,158

44,010,931
3,345,478
6,480,920
18,477,417

1,321,793
149
-

-

1,232,135
-

46,564,859
3,345,478
6,481,069
18,477,417

79,382,950

1,490,031

-

2,268,765

83,141,746
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Zemāk ir atspoguļota kredītu analīze pēc to kvalitātes 2013. gada 31. decembrī:
Kredīti
Kredīti
Kredīti
Hipotekārie
juridiskām
fiziskām
fiziskām
kredīti
personām personām, personām –
izslēdzot
privātiem
hipotekāros uzņēmējiem
kredītus
Kredīti, kas nav kavēti un
kuriem nav vērtības
samazināšanās pazīmes
- Standarta kredīti
- Uzraugāmie kredīti
- Zem standarta kredīti

31,644,408
203,624
-

Kredīti, kas nav kavēti un
kuriem nav vērtības
samazināšanās pazīmes

31,848,032

Kavētie kredīti, kuriem nav
vērtības samazināšanās
pazīmes
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām

3,009,285
1,857,326
1,522,474

Kopā kavētie kredīti, kuriem
nav vērtības samazināšanās
pazīmes

75,842
-

-

75,842

-

6,389,085

-

-

32,329,747
203,624
-

609,497
-

-

609,497

32,533,371

3,009,285
1,857,326
1,522,474

-

-

Kopā

-

6,389,085

Kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies (kopējā
summa)
- bez atmaksas kavējumiem
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām
- kavēti no 181 līdz 360 dienām
- kavēti vairāk kā 360 dienas

9,855,473
-

7,418
13,580

-

799,088
1,723,392
9,528,352

454
1,129,556

-

Kopā kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies (kopējā
summa)

21,906,305

1,151,008

-

(12,275,749)

(1,145,603)

-

(424,472) (13,845,824)

47,867,673

81,247

-

1,141,367

Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam

Kredīti un avansi, neto

719,557
236,785

956,342

9,862,891
13,580
719,557
799,088
1,723,846
10,894,693

24,013,655

49,090,287

Kavētie kredīti bez vērtības samazināšanās pazīmēm iekļauj kredītu kopējo summu. Kavētās summas
2013. gada 31. decembrī sastādīja 4,180,116LVL.
Kavētie kredīti un kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies, iekļauj kredītu kopējo summu. Kavētās summas
2013. gada 31. decembrī sastādīja 12,005,641LVL.
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Zemāk ir atspoguļota kredītu analīze pēc to kvalitātes 2012. gada 31. decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Kredīti, kas nav kavēti un
kuriem nav vērtības
samazināšanās pazīmes
- Standarta kredīti
- Uzraugāmie kredīti
- Zem standarta kredīti

55,345,447
203,670
-

Kredīti, kas nav kavēti un
kuriem nav vērtības
samazināšanās pazīmes
Kavētie kredīti, kuriem nav
vērtības samazināšanās
pazīmes
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām
- kavēti no 181 līdz 360
dienām
- kavēti vairāk kā 360 dienas
Kopā kavētie kredīti, kuriem
nav vērtības samazināšanās
pazīmes

Kredīti
Kredīti
fiziskām
fiziskām
personām, personām –
izslēdzot
privātiem
hipotekāros uzņēmējiem
kredītus

Hipotekārie
kredīti

Kopā

-

-

828,351
-

56,310,705
203,670
-

55,549,116

136,907

-

828,351

56,514,374

53,391
5,510,074
523,526

2,796

-

-

53,391
5,510,074
526,322

62,367
-

-

-

308,532
895,203

370,899
895,203

136,907

6,149,358

2,796

-

1,203,735

7,355,889

Kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies (kopējā
summa)
- bez atmaksas kavējumiem
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām
- kavēti no 181 līdz 360
dienām
- kavēti vairāk kā 360 dienas

6,088,803
2
3,427,722

12,424
16,115
3,622

-

103,909

6,101,227
16,115
2
3,535,253

8,167,949

1,318,167

-

132,770

9,618,886

Kopā kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies (kopējā
summa)

17,684,476

1,350,328

-

236,679

19,271,483

Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam

(9,549,584)

(553,249)

-

(208,605) (10,311,438)

Galvenie faktori, kurus Banka ņem vērā, nosakot, vai kredītam ir vērtības samazinājums, ir tā kavējumu
statuss un ķīlas, ja tāda ir pieejama, realizācijas iespējamība.
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Zemāk ir atspoguļota kavēto kredītu bez vērtības samazinājuma un kredītu, kuru vērtība ir
samazinājusies, nodrošinājuma patiesā vērtība 2013. gada 31. decembrī:

Nodrošinājuma patiesā vērtība – kavētie kredīti bez
vērtības samazinājuma
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- citi aktīvi
Nodrošinājuma patiesā vērtība – kredīti, kuru vērtība
ir samazinājusies
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- pārējie aktīvi
Kopā

Kredīti
juridiskām
personām

Kredīti
fiziskām
personām,
izslēdzot
hipotekāros

Hipotekārie
kredīti

20,000
6,127,192
4,932,430

-

-

904,395
18,471,030
103,000
5,936,790
36,494,837

-

115,356
1,044,937
1,160,293

Zemāk ir atspoguļota kavēto kredītu bez vērtības samazinājuma un kredītu, kuru vērtība ir
samazinājusies, nodrošinājuma patiesā vērtība 2012. gada 31. decembrī:

Nodrošinājuma patiesā vērtība – kavētie kredīti bez
vērtības samazinājuma
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- citi aktīvi
Nodrošinājuma patiesā vērtība – kredīti, kuru vērtība
ir samazinājusies
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- pārējie aktīvi
Kopā

Kredīti
juridiskām
personām

Kredīti
fiziskām
personām,
izslēdzot
hipotekāros

Hipotekārie
kredīti

5,283,734
7,098,977

-

2,481,388
-

2,663,375
15,634,361
26,550
5,450,407
36,157,404

1,809,900
1,022,211
2,832,111

28,400
2,509,788

Bankas politika paredz, ka kredīts tiek iekļauts kredītu bez vērtības samazinājuma grupā līdz tam brīdim,
kad Banka iegūst objektīvus pierādījumus kredītu vērtības samazinājumam.
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Nodrošinājuma finansiālais efekts ir atspoguļots uzrādot atsevišķi (i) tiem aktīviem, kuriem nodrošinājums
vai citi kredīta kvalitātes paaugstināšanas mehānismi ir vienādi vai lielāki par aktīvu bilances vērtību
("Aktīvi ar nodrošinājumu, kura vērtība pārsniedz kredīta atlikumu"), un (ii) tiem aktīviem, kuriem
nodrošinājums vai citi kredīta kvalitātes paaugstināšanas mehānismi ir zemāki par aktīvu bilances vērtību
("Aktīvi ar nepietiekamu nodrošinājumu").
Nodrošinājuma efekts 2013. gada 31. decembrī:
Aktīvi ar nodrošinājumu, kura
vērtība pārsniedz kredīta atlikumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
Ls
Ls
Kredīti juridiskām
personām
Kredīti fiziskām
personām- patēriņa
kredīti
Hipotekārie kredīti
Kopā

Aktīvi ar nepietiekamu
nodrošinājumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
Ls
Ls

51,068,911

123,382,271

9,074,511

4,046,571

4,909
1,329,054
52,402,874

25,975
2,173,054
125,581,300

1,221,941
236,785
10,533,237

618
28,400
4,075,589

Nodrošinājuma efekts 2012. gada 31. decembrī:
Aktīvi ar nodrošinājumu, kura
vērtība pārsniedz kredīta atlikumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
Ls
Ls
Kredīti juridiskām
personām
Kredīti fiziskām
personām- patēriņa
kredīti
Hipotekārie kredīti
Pirkšanas ar atpārdošanu
līgumi (reversais repo)
Kopā

Aktīvi ar nepietiekamu
nodrošinājumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
Ls
Ls

69,249,057

142,873,992

7,842,750

4,284,809

1,314,935
1,863,895

3,081,211
4,128,361

175,096
404,870

7,006
195,284

2,291,143
74,719,030

2,408,945
152,492,509

8,422,716

4,487,099

2013. gadā notika no kredītlīguma izrietošo prasījumu tiesību cesija 2,157,898 LVL apmērā. Prasījuma
tiesības tika cedētas par summu 515,000 LVL, kas Bankai radīja parāda norakstīšanas zaudējumus
1,642,898 LVL apmērā.
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FINANŠU AKTĪVI PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS AR PĀRVĒRTĒŠANU PEĻŅĀ VAI
ZAUDĒJUMOS
31.12.2013.
LVL
9,935,967
2,034,899
4,578,857
4,604
1,226
16,555,553

Latvijas valdības obligācijas
Ne-OECD valstu valdību obligācijas
Ne-OECD reģionu korporatīvās obligācijas
Biržā nekotētas akcijas
Biržā kotētas akcijas

31.12.2012.
LVL
11,120,491
2,312,350
355,507
4,748
826
13,793,922

Zemāk ir atspoguļota vērtspapīru analīze pēc to izdevēja reitinga 2013. gada 31. decembrī un 2012. gada
31. decembrī:

Reitings
No A1 līdz A3
No Baa1 līdz Baa3
No Ba1 līdz Ba3
No B1 līdz B3
Zem B3

31.12.2013.

31.12.2012.

Vērtspapīri
LVL
%
9,935,966
60,02%
4,172,559
25,20%
11,978
0,07%
2,421,903
14,63%
16,542,406
99,92%

Vērtspapīri
LVL
%
0,00%
11,120,491
80,62%
0,00%
2,324,374
16,85%
306,588
2,22%
13,751,453
99,69%

Bez reitinga

13

13,147

0,08%

42,469

0,31%

16,555,553

100%

13,793,922

100%

NEMATERIĀLIE AKTĪVI

2013. un 2012. gadā notikušas sekojošas izmaiņas nemateriālo aktīvu sastāvā.
Datorprogrammas
2013
LVL

Datorprogrammas
2012
LVL

Iegādes vērtība
Gada sākumā
Iegādāts
Gada beigās

866,019
102,091
968,110

850,920
15,099
866,019

Amortizācija
Uzkrātā amortizācija gada sākumā
Aprēķināts par gadu
Uzkrātā amortizācija gada beigās

717,303
88,101
805,404

591,374
125,929
717,303

Atlikusī bilances vērtība gada sākumā
Atlikusī bilances vērtība gada beigās

148,716
162,706

259,546
148,716

39

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2013. GADA FINANŠU PĀRSKATS

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)

14

PAMATLĪDZEKĻI

2013. gadā notikušas sekojošas izmaiņas Bankas pamatlīdzekļu sastāvā:

LVL

LVL

LVL

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos
pamatlīdzekļos
LVL

Iegādes vērtība
31.12.2012.
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2013.

16,750
26,441
43,191

497,040
27,983
(24,953)
500,070

408,906
8,434
(550)
416,790

70,932
70,932

993,628
62,858
(25,503)
1,030,983

Nolietojums
31.12.2012.
Par norakstīto
Aprēķināts par 2013. gadu
31.12.2013

16,750
881
17,631

445,784
(24,625)
33,480
454,639

288,790
(307)
56,049
344,532

17,196
4,298
21,494

768,520
(24,932)
94,708
838,296

-

51,256

120,116

53,736

225,108

25,560

45,431

72,258

49,438

192,687

Kopā

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2012.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2013.

Autotransports

Datori

Biroja
iekārtas

2012. gadā notikušas sekojošas izmaiņas Bankas pamatlīdzekļu sastāvā:
AutoDatori
Biroja
transports
iekārtas

Kopā

LVL

LVL

LVL

LVL

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos
pamatlīdzekļos
LVL

Iegādes vērtība
31.12.2011.
Norakstīts
Iegādāts
31.12.2012.

16,750
16,750

485,888
(13,851)
25,003
497,040

401,095
(1,881)
9,692
408,906

70,932
70,932

974,665
(15,732)
34,695
993,628

Nolietojums
31.12.2011
Par norakstīto
Aprēķināts par 2012. gadu
31.12.2012

15,354
1,396
16,750

422,917
(13,731)
36,598
445,784

233,882
(1,881)
56,789
288,790

12,897
4,299
17,196

685,050
(15,612)
99,082
768,520

1,396

62,971

167,213

58,035

289,615

-

51,256

120,116

53,736

225,108

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2011.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2012.
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(a)

NOGULDĪJUMI
Noguldījumu analīze pēc klienta grupām
31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

Juridiskās personas:
- pieprasījuma / norēķinu konti
- termiņdepozīti

241,655,527
10,226,661

259,628,920
13,532,642

Fiziskās personas
- pieprasījuma / norēķinu konti
- termiņdepozīti

10,650,390
17,032,335

6,896,214
24,830,455

Noguldījumi kopā:

279,564,913

304,888,231

Sektors:
Privātuzņēmumi
Privātpersonas
Finanšu institūcijas
Bezpeļņas institūcijas
Latvijas valdība
Noguldījumi kopā:

251,702,114
27,682,725
167,424
4,368
8,282
279,564,913

271,834,977
31,726,669
1,224,784
98,522
3,279
304,888,231

20,340,483
259,224,430
279,564,913

24,864,343
280,023,888
304,888,231

(b)

Noguldījumu analīze pēc noguldītāju atrašanās vietas

Rezidenti
Nerezidenti
Noguldījumi kopā:

2013. gadā vidējā procentu likme termiņnoguldījumiem bija 4.39% (2012: 4.20%) un vidējā procentu
likme pieprasījuma noguldījumiem bija 0.48% (2012: no 0,73%). Visiem noguldījumiem ir fiksēta procentu
likme.
Noguldījumi sadalījumā pa ekonomikas nozarēm ir atspoguļoti zemāk:
2013
LVL
Rūpniecība
Celtniecība un nekustamais īpašums
Tirdzniecība un komercdarbība
Finanšu un apdrošināšanas
pakalpojumi
Transports un sakari
Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība
Fiziskās personas
Citi

7,043,111
4,064,885
103,920,933

Noguldījumi kopā

279,564,913

82,546,836
45,599,923
1,201,222
27,682,725
7,505,278
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2012
%

LVL

%

2.52
16,201,229
1.45
14,029,662
37.17 123,090,266

5,31
4,60
40,37

29.53
16.31
0.43
9.90
2.69

61,034,823
35,880,644
2,067,015
31,726,669
20,857,923

20,02
11,77
0,68
10,41
6,84

100,0 304,888,231

100,0
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SAISTĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM

AB „Pivdenny” bankas pieprasījuma noguldījums
Citi starpbanku darījumi

17

3,440
44,265
47,705

3,440
1,687,293
1,690,733

347,271
11,656
22,725
52,764
434,416

2,808,226
11,656
74,820
74,185
2,968,887

NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI UN UZKRĀTIE IZDEVUMI

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrājumi garantijas fondam un FKTK finansējumam
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārskaitīšanai
Uzkrātās komisijas naudas izmaksas
Citas uzkrātās izmaksas

19

31.12.2012.
LVL

PĀRĒJĀS FINANŠU SAISTĪBAS

Pasīvi noskaidrošanā
Norēķini slēgtas bankas labā
Nauda ceļā
Norēķini ar kreditoriem

18

31.12.2013.
LVL

140,765
162,974
36,054
128,278
72,639
540,710

140,511
257,110
35,415
149,913
78,542
661,491

2013
LVL

2012
LVL

6,949
(20,521)
(13,572)

(6,628)
13,577
6,949

ATLIKTAIS NODOKLIS

Kopējā atliktā nodokļa kustība ir šāda:

Atliktā nodokļa (aktīvs) / saistības pārskata gada sākumā
Atliktā nodokļa izmaiņas pārskata gada laikā (skat. 8. pielikumu)
Atliktā nodokļa saistības / (aktīvs) pārskata gada beigās

Banka veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga
veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais
nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju.
Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances
vērtībām un to vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:
31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

Atliktā nodokļa saistības:
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība

12,951

33,256

Atliktā nodokļa aktīvi:
Uzkrājumu atvaļinājumiem pagaidu atšķirība

(26,523)

(26,307)

Atliktā nodokļa saistības / (aktīvs)

(13,572)

6,949
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ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI

Banka izmanto sekojošus atvasinātos finanšu instrumentus: valūtas nākotnes līgumi (currency forwards) līgumi par valūtas pirkšanu nākotnē, valūtas mijmaiņas līgumi (currency swaps) – līgumi par valūtas
apmaiņu.
Bankas kredītrisks ir potenciālie nākotnes līgumu aizvietošanas izdevumi, ja darījumu partneri nepildīs
savas saistības. Lai kontrolētu kredītriska līmeni, Banka novērtē darījumu partneru risku pēc tās pašas
metodes, kā vērtējot kreditēšanas darījumus.
Finanšu instrumentu līgumu nosacītā pamatvērtība nosaka salīdzināšanas bāzi ar instrumentiem, kas tiek
atzīti bilancē, bet ne vienmēr norāda uz nākotnes naudas plūsmas apjomiem vai instrumenta patieso
vērtību, tādēļ nevar tikt izmantota, lai noteiktu, kādā līmenī Banka ir pakļauta kredītriskam vai tirgus
riskam. Atvasinātie finanšu instrumenti kļūst izdevīgi vai neizdevīgi atkarībā no tirgus procentu likmju vai
valūtas kursu svārstībām.

Bankas atvasināto finanšu instrumentu nosacītās līgumu pamatvērtības un patiesās vērtības ir
atspoguļotas nākamajā tabulā.
31.12.2013.
Nosacītā
līguma
pamatvērtība
Valūtas mijmaiņas
līgumi
Valūtas nākotnes līgumi
Kopā

9,525,093
3,793,324

31.12.2012.

Aktīvi

Saistības

Nosacītā
līguma
pamatvērtība

Aktīvi

Saistības

146,767
19,131
165,898

(90,982)
(9,079)
(100,061)

26,582,699 110,680
2,934,947
1,957
112,637

(150,636)
(6,583)
(157,219)

Patiesā vērtība

Patiesā vērtība

Nākamā tabula atspoguļo Bankas atvasināto finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas
termiņstruktūru 2013. gada 31. decembrī:

Atvasinātie finanšu instrumenti ar
savstarpējiem norēķiniem par bruto
summām
Ārvalstu valūtu atvasinātie finanšu
instrumenti
Ienākošā naudas plūsma
Izejošā naudas plūsma

Līdz 1 mēn.

1 - 3 mēn.

LVL

LVL

Vairāk par 3
mēnešiem
LVL

13,452,719

-

-

13,452,719

(13,387,000)

-

-

(13,387,000)
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Nākamā tabula atspoguļo Bankas atvasināto finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas
termiņstruktūru 2012. gada 31. decembrī:

Atvasinātie finanšu instrumenti ar
savstarpējiem norēķiniem par bruto
summām
Ārvalstu valūtu atvasinātie finanšu
instrumenti
Ienākošā naudas plūsma
Izejošā naudas plūsma

21

Līdz 1 mēn.

1 - 3 mēn.

Kopā

LVL

Vairāk par 3
mēnešiem
LVL

LVL

29,135,716

-

527,103

29,662,819

(29,196,938)

-

(510,556)

(29,707,494)

LVL

AKCIJU KAPITĀLS

Emitētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls 2013. gada 31. decembrī bija LVL 22,725,000 (2012.
gada 31. decembrī bija LVL 22,725,000)
2013. gada 06. novembrī Bankas akcionārs Oleksandrs Tambovcevs pārdeva visas sev piederošās 200
000 akcijas Drawnex Universal S.A.
2013. gada 31. decembrī apmaksāto pamatkapitālu veido 22,725,000 reģistrētās parastās vārda akcijas
ar vienas akcijas nominālvērtību LVL 1, no kurām 22,725,000 akcijas ir ar balsstiesībām ar kopējo
nominālvērtību LVL 22,725,000.
2013. gada 31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī Bankas akcionāri bija:

31.12.2013.
Apmaksātais
% no visa
akciju
apmaksātā
kapitāls
pamatkapitāla

AB „Pivdenny” banka
Jurijs Rodins
DrawNex Universal S.A
Aztin corporation
Olegs Atayants
Vitālijs Medvedčuks
Oleksandrs Tambovcevs
Irina Veseluha
Haralds Āboliņš
Daiga Muravska

31.12.2012.
Apmaksātais
% no visa
akciju
apmaksātā
kapitāls
pamatkapitāla

LVL

%

LVL

%

18,599,670
2,100,000
1,100,000
500,000
200,000
200,000
25,000
220
110
22,725,000

81.85
9.24
4.84
2.20
0.88
0.88
0.11
100.00

18,599,670
2,100,000
900,000
500,000
200,000
200,000
200,000
25,000
220
110
22,725,000

81.85
9.24
3.96
2.20
0.88
0.88
0.88
0.11
100.00
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ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Iespējamās saistības
Dotā tabula atspoguļo Bankas iespējamās saistības:

Galvojumi

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

2,399,357
2,399,357

6,016,694
6,016,694

Banka ir izsniegusi klientiem galvojumus 2,399,357 LVL apjomā. Šie galvojumi ir nodrošināti ar Bankā
izvietotu depozītu vai naudas līdzekļiem saistību nodrošinājuma kontos vai apdrošināšanas kompānijas
izsniegtu apdrošināšanas polisi.
Finanšu saistības
Nākamā tabula atspoguļo kredītu līgumos paredzētās summas, kuras Bankai vēl ir jāizmaksā.

Akreditīvi
Saistības par komercčekiem
Kredīti

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

939,181
226,078
24,865,023
26,030,282

1,073,834
325,996
17,770,705
19,170,535

No tām, Bankas saistības, kas saistītas ar kreditēšanu, bija šādas:
Kreditēšanas saistības
Neizlietotās kredītlīnijas
Kreditēšanas saistības kopā

24,139,721
725,302
24,865,023

17,075,558
695,147
17,770,705

Neizlietoto kredītlīniju, akreditīvu un garantiju kopējā summa atbilstoši līgumiem nenorāda naudas
līdzekļu nepieciešamību nākotnē, jo šādu finanšu instrumentu darbības termiņš var beigties bez reālas
finansēšanas.
Kreditēšanas saistības izteiktas šādās valūtās:

USD
EUR
LVL
Kopā
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31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

13,722,517
8,057,992
2,359,212
24,139,721

12,588,045
1,504,969
3,677,691
17,770,705

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2013. GADA FINANŠU PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
22

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI (turpinājums)

Operatīvās nomas saistības
Banka ir noslēgusi operatīvās nomas līgumus par ofisa telpām. Līguma darbības termiņš beidzas 2025.
gada jūnijā. Neatceļamās viena gada laikā maksājamās nomas saistības sastāda 308,344 LVL.
Gadījumos, kur Banka ir nomnieks, nākotnes nomas maksājumi, saskaņā ar noslēgtā līguma
nosacījumiem, ir šādi:
31.12.2013.
31.12.2012.
LVL
LVL
Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Virs 5 gadiem
Operatīvās nomas saistības

251,307
1,290,595
1,746,562
3,288,465

296,670
1,662,863
2,710,821
4,670,354

Ieķīlātie un ierobežotie aktīvi
Ieķīlātie un ierobežotie aktīvi 2013. un 2012. gados, bija šādi:
2013
Ieķīlātie
Attiecīgās
aktīvi
saistības
Prasības pret kredītiestādēm
Pārējie aktīvi
Kopā

23

1,832,682
1,907,304
3,739,986

-

2012
Ieķīlātie
Attiecīgās
aktīvi
saistības
2,840,850
2,840,850

-

NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku
Prasības pret citām kredītiestādēm ar sākotnējo atmaksas
termiņu 3 mēneši vai mazāk
Saistības pret citām kredītiestādēm ar sākotnējo atmaksas
termiņu 3 mēneši vai mazāk
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31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

23,088,266

44,440,857

169,592,048

184,287,449

(47,705)
192,632,609

(1,690,733)
227,037,573
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KAPITĀLA PIETIEKAMĪBA

Bankas kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām
2013. gada 31. decembrī ir atspoguļots tabulā zemāk:
31.12.2013.
LVL

Apraksts
Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi
- apmaksātais kapitāls
- revidētā nesadalītā peļņa
- pārskata gada peļņa
- nemateriālie aktīvi

22,725,000
2,957,394
664,714
(162,706)

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā

26,184,402

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi
- subordinētais kapitāls
Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā

7,429,390
7,429,390

Pašu kapitāls kopā

33,613,792

Kredītriska un darījuma partnera kredītriska kapitāla prasību kopsumma
- standartizētā pieeja (SP)

10,358,775

Pozīcijas un ārvalstu valūtas risku kapitāla prasību kopsumma
Operacionālā riska kapitāla prasība
Pamatrādītāja pieeja

998,921

1,069,517
21,186,579

Kapitāla pārpalikums
Kapitāla prasību kopsumma

12,427,213

Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) ([Pašu kapitāls] : [Kapitāla prasība] x 8%)
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21.64%
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AKTĪVU UN SAISTĪBU ANALĪZE PĒC VALŪTAS

Nākamā tabula atspoguļo Bankas 2013. gada 31. decembra aktīvus, saistības, kapitālu un rezerves, kā
arī ārpusbilances posteņus pa valūtām:
USD
EUR
LVL
Citas
Kopā
valūtas
LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
Aktīvi
Kase un prasības pret
Latvijas Banku
150,382
6,537,915
16,399,854
115
23,088,266
Prasības pret
kredītiestādēm
Kredīti un avansi
Finanšu aktīvi pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos
Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Atliktā nodokļa aktīvs
Pārējie aktīvi

Aktīvi kopā
Saistības un kapitāls un
rezerves
Saistības pret
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās saistības
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Subordinētais aizņēmums
Kapitāls un rezerves
Saistības un kapitāls un
rezerves kopā
Neto garā / (īsā) bilances
pozīcija
No valūtas maiņas
darījumiem izrietošās
ārpusbilances prasības
No valūtas maiņas
darījumiem izrietošās
ārpusbilances prasības
No valūtas maiņas
darījumiem izrietošās
ārpusbilances saistības
Neto garā / (īsā) ārvalstu
valūtas maiņas pozīcija
Neto garā / (īsā) pozīcija
2012. gada 31. decembrī
Aktīvi kopā
Saistības un kapitāls un
rezerves kopā
Neto garā / (īsā) bilances
pozīcija

187,496,602
29,386,772

30,955,049
13,899,129

55,739
5,804,386

3,687,874
-

222,195,264
49,090,287

8,162,555
2,524,322

366,268
230,895

8,026,730
162,706
192,687
13,572
126,283

494,896

16,555,553
162,706
192,687
13,572
3,376,396

227,720,633

51,989,256

30,781,957

4,182,885

314,674,731

44,265
221,769,018
517,692

50,129,138
62,119

3,440
4,232,034
368,852

3,434,723
26,463

47,705
279,564,913
975,126

7,639,818
-

-

100,061
26,347,108

-

100,061
7,639,818
26,347,108

229,970,793

50,191,257

31,051,495

3,461,186

314,674,731

(2,250,160)

1,797,999

(269,538)

721,699

-

8,069,365

5,332,326

-

51,029

13,452,720

5,321,998

8,065,012

-

-

13,387,010

2,747,367
497,207

(2,732,686)
(934,687)

(269,538)

51,029
772,728

65,710
65,710

237,306,041

69,397,779

30,274,077

3,501,728

340,479,625

250,980,577

54,862,134

32,473,669

2,163,245

340,479,625

(13,674,536)

14,535,645

(2,199,592)

1,338,483

-
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AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC TO ATLIKUŠĀ ATMAKSAS UN DZĒŠANAS
TERMIŅA
Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu un saistību sadalījumu 2013. gada 31. decembrī pēc to atlikušā
atmaksas un dzēšanas termiņa .
Termiņš
nokavēts

LVL
Aktīvi
Kase un prasības
pret Latvijas
Banku
Prasības pret
kredītiestādēm
Kredīti un avansi
Finanšu aktīvi
pēc patiesās
vērtības ar
pārvērtēšanu
peļņā vai
zaudējumos
Nemateriālie
aktīvi
Pamatlīdzekļi
Atvasinātie
finanšu
instrumenti
Nākamo periodu
izdevumi
Atliktā nodokļa
aktīvs
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

-

1 mēn.

1–3
mēn.

3–6
mēn.

6 –12
mēn.

1–5
gadi

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

23,088,266

173,762,157
6,033,815
1,296,140

-

Saistības un
kapitāls un
rezerves kopā
Likviditāte

LVL

23,088,266

-

-

14,468,403 10,616,257 22,215,447

1,133,000

-

15,586,374

489,563

222,195,264
49,090,287

3,994,120 17,985,241

-

16,555,553

-

-

-

-

-

16,555,553

-

-

-

-

-

162,706

-

162,706

-

165,898

-

-

-

-

192,687
-

192,687
165,898

-

-

-

-

65,111

-

-

65,111

-

-

-

-

13,572

-

-

13,572

-

1,238,083

-

-

1,505,878

-

401,426

3,145,387

6,033,815 216,106,097 18,173,437 14,610,377 41,785,249

16,882,080

Saistības un
kapitāls un
rezerves
Saistības pret
47,705
kredītiestādēm
Noguldījumi
- 243,401,042 5,361,093 3,362,761 16,978,488
Atvasinātie
100,061
finanšu
instrumenti
Nākamo periodu
428,118
42,096
69,857
639
ienākumi un
uzkrātie izdevumi
434,416
Pārējās saistības
Subordinētais
4,428
aizņēmums
Kapitāls un
rezerves
Saistības un
kapitāls un
244,415,770 5,403,189 3,432,618 16,979,127
rezerves kopā
Likviditāte
6,033,815 (28,309,673) 12,770,248 11,177,759 24,806,122
2012. gada 31. decembrī
Aktīvi kopā

Kopā

-

3,705,034

-

Vairāk nekā
5 gadi
un bez
datuma
LVL

10,289,279
-

1,083,676 314,674,731

-

47,705

172,250 279,564,913
100,061
-

-

-

540,710

1,030,000

6,605,390

434,416
7,639,818

-

26,347,108

26,347,108

11,319,279
5,562,801

33,124,748 314,674,731
(32,041,072)

-

-

254,962,396

4,675,470 25,344,856 30,836,850

24,001,557

658,496 340,479,625

-

262,156,784

6,161,215

5,349,559 17,224,087

19,484,480

30,103,500 340,479,625

(7,194,388) (1,485,745) 19,995,297 13,612,763

4,517,077
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Nākamā tabula atspoguļo Bankas finanšu saistību nediskontētās naudas plūsmas termiņanalīzi 2013.
gada 31. decembrī:
Termiņš
nokavēts

1 mēn.

1-3 mēn.

3-6 mēn.

6-12 mēn.

1-5 gadi

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

-

282,243

67,751

104,497

-

243,563,086

5,485,692

-

434,416

-

Saistības pret
citām
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās
saistības
Subordinētais
aizņēmums
Saistības
kopā

Kopā

LVL

Vairāk
nekā 5
gadi un
bez
datuma
LVL

211,291

1,677,697

904,909

3,248,388

3,490,200

17,362,332

10,816,030

182,232

280,899,571

-

-

-

-

-

434,416

59,151

120,188

118,063

192,805

1,224,456

6,613,358

8,328,021

244,339,076

5,673,631

3,712,760

17,766,428

13,718,183

7,700,499

292,910,576

LVL

Nākamā tabula atspoguļo Bankas finanšu saistību nediskontētās naudas plūsmas termiņanalīzi 2012.
gada 31. decembrī:
Termiņš
nokavēts

Saistības pret
citām
kredītiestādē
m
Noguldījumi
Pārējās
saistības
Subordinētais
aizņēmums
Saistības
kopā

1 mēn.

1-3 mēn.

3-6 mēn.

6-12 mēn.

1-5 gadi

Kopā

LVL

Vairāk
nekā 5
gadi un
bez
datuma
LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

-

1,707,100

24,603

37,947

76,727

609,233

410,325

2,865,935

-

256,946,482
2,975,836

6,438,393
-

5,797,751
-

17,924,577
-

20,637,954
-

70,623
-

307,815,780
2,975,836

-

12,793

20,355

30,532

61,065

488,520

4,616,189

5,229,454

-

261,642,211

6,483,351

5,866,230

18,062,369

21,735,707

5,097,137

318,887,005
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AKTĪVU UN SAISTĪBU TERMIŅANALĪZE, PAMATOJOTIES UZ PROCENTU LIKMJU
IZMAIŅĀM

Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu un saistību sadalījumu 2013. gada 31. decembrī pēc atlikušā
laika no atskaites datuma līdz tuvākajam no diviem datumiem – dzēšanas datumam vai procentu likmju
pārskatīšanas datumam:
1 mēn.

1–3
mēn.

3–6
mēn.

6–12
mēn.

1–5
gadi

Vairāk
nekā 5
gadi

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

LVL

-

-

-

-

-

-

Prasības pret
176,087,082
kredītiestādēm
Kredīti un avansi
7,912,954
Finanšu aktīvi
pēc patiesas
vērtības ar
pārvērtēšanu
peļņā vai
zaudējumos
Nemateriālie
aktīvi
Pamatlīdzekļi
Atliktā nodokļa
aktīvs
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
184,000,036

11,845,000

9,270,000

15,450,000

-

4,757,417
-

7,638,930
5,003,925

17,111,492
-

-

-

-

Aktīvi
Kase un
prasības pret
Latvijas Banku

Saistības un
kapitāls un
rezerves
Saistības pret
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās
saistības
Subordinētais
aizņēmums
Saistības kopā

Pozīcijas,
kas nav
jūtīgas pret
procentu
likmju risku
LVL

Kopā

-

23,088,266
9,543,182

23,088,266
222,195,264

11,103,539
10,645,146

485,037
900,652

80,918
5,830

49,090,287
16,555,553

-

-

-

162,706

162,706

-

-

-

-

192,687
13,572

192,687
13,572

16,602,417

21,912,855

32,561,492

21,748,685

1,385,689

3,376,396
36,463,557

3,376,396
314,674,731

-

-

-

-

-

-

47,705

47,705

40,819,025
-

2,643,065
-

2,037,096
-

10,072,292
-

9,102,503
-

171,585
-

214,454,544
1,344,418

279,300,110
1,344,418

-

-

-

-

1,030,000

6,605,390

-

7,635,390

40,819,025

2,643,065

2,037,096

10,072,292

10,132,503

6,776,975

215,846,667

288,327,623

26,347,108

26,347,108

242,193,775

314,674,731

(5,391,286) (205,730,218)

-

Kapitāls un
rezerves
Saistības un
40,819,025
kapitāls un
rezerves kopā
Bilances
143,181,011
procentu riska
jūtīguma
analīze
2012. gada 31. decembrī
Aktīvi kopā
145,534,080
Saistības un
kapitāls un
45,859,531
rezerves kopā
Bilances
procentu riska
99,674,549
jutīguma
analīze

2,643,065

2,037,096

10,072,292

10,132,503

13,959,352

19,875,759

22,489,200

11,616,182

10,421,549

29,485,624

21,903,048

24,505,786

1,178,486

107,451,052

340,479,625

4,525,572

4,117,146

9,032,803

15,626,425

4,421,106

256,897,042

340,479,625

5,895,977

25,368,478

12,870,245

8,879,361

(3,242,620) (149,445,990)

-
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DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

Puses tiek uzskatītas par saistītām, ja viena no tām spēj kontrolēt otru, tās atrodas zem kopējas kontroles
vai vienai pusei ir būtiska ietekme pār otru pusi finansiālu vai saimniecisku lēmumu pieņemšanā.
Par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, Uzraudzības padomes un Valdes locekļi, vadošie Bankas
darbinieki, viņu tuvi radinieki, kā arī viņu kontrolē esošās uzņēmējsabiedrības, un ar Banku saistītie
uzņēmumi.
2013. gada 31. decembrī prasības un saistības darījumos ar saistītajām pusēm bija šādas:

Neizlietotās kredītlīnijas
Līdzekļi pārvaldīšanā

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

52
2,883,611

24,336
-

Kredīti, kas izsniegti un ko atmaksājušas saistītās puses 2013. gada laikā:
Akcionāri ar būtisku
līdzdalību
Izdots saistītām pusēm
Saņemts no saistītām pusēm

11,252,824,307
11,296,624,272

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses
148,738
162,872

178,092
173,518

Darījumu summas ar saistītajām pusēm uz 2013. gada 31. decembri bija šādas:

Kopējā kredītu un avansu
summa (procentu likme pēc
līguma: 5,7-24%)
Korespondējošais konts
Noguldījumi (procentu likme
pēc līguma: 0,10– 5,0%)
Subordinētais aizņēmums
Vostro konts

Akcionāri ar būtisku
līdzdalību

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

39,636,951
1,613,295

1,789,385
-

6,321
-

5,062,687
3,440

14,626,555
515,100
-

1,353,500
-

Ienākumi un izdevumi no darījumiem ar saistītām pusēm 2013. gadā bija šādi:

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Administratīvās un citas
operatīvās izmaksas

Akcionāri ar būtisku
līdzdalību

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

4,267,211
(299,165)
(4,820)

148,918
(648,017)
1,432
-

1,402
(60,998)
666
-

(14,171)

-

-
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2012. gada 31. decembrī prasības un saistības darījumos ar saistītajām pusēm bija šādas:
Saistītām personām
piederošie uzņēmumi
53
53

Neizlietotās kredītlīnijas

Citas saistītās
puses
5,414
5,414

Kredīti, kas izsniegti un ko atmaksājušas saistītās puses 2012. gada laikā:
Akcionāri ar būtisku
līdzdalību
Izdots saistītām pusēm
Saņemts no saistītām pusēm

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

14,973,544,949
14,913,600,363

-

Citas saistītās
puses
82,258
85,341

Darījumu summas ar saistītajām pusēm uz 2012. gada 31. decembri bija šādas:

Kopējā kredītu un avansu
summa (procentu likme pēc
līguma: 2-24%)
Korespondējošais konts
Noguldījumi (procentu likme
pēc līguma: 3,65 – 8,5%)
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Subordinētais aizņēmums
Vostro konts

Akcionāri ar būtisku
līdzdalību

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

83,609,478
2,699,528

1,844,719
-

20,576
-

-

13,185,884

1,373,238

1,343
1,766,523
3,440

-

-

-

-

Ienākumi un izdevumi no darījumiem ar saistītām pusēm 2012. gadā bija šādi:

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Administratīvās un citas
operatīvās izmaksas

Akcionāri ar būtisku
līdzdalību

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

6,000,315
(286,764)
(6,156)

154,966
(422,339)
541
-

1,226
(60,422)
601
-

(15,819)

-

-
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Zemāk atspoguļotas atalgojuma summas Bankas vadībai:

Īstermiņa labumi:
- darba alga
Pensijas:
- Izdevumi valsts pensiju fondam
Kopā

29

2013
LVL

2012
LVL

208,599

209,249

49,366
257,965

50,029
259,278

FINANŠU AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀ VĒRTĪBA

Finanšu instrumentu patiesā vērtība ir tas naudas līdzekļu daudzums, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots
vai saistība varētu tikt dzēsta starp divām savstarpēji nesaistītām, neatkarīgām personām, pamatojoties
uz vispārpieņemtiem principiem. 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 Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos galvenokārt tiek novērtēta balstoties uz publiski kotētu cenu (bid cenu). Gadījumos,
kad dažiem no augstākminētajiem aktīviem šāda cena nav novērojama, patiesā vērtība tiek noteikta
balstoties uz novērojamu cenu mazāk aktīvos tirgos – šāda pieeja tiek piemērota atsevišķiem parāda
vērtspapīriem.
Visbeidzot, banka piemēro dažādas vērtēšanas metodes tiem finanšu aktīviem, kuri netiek kotēti tirgū un
kuriem nav pieejamas līdzīgu finanšu aktīvu cenu kotācijas tirgū. Nosakot patieso vērtību, šiem aktīviem
tiek izmantoti vērtības noteikšanas modeļi, kas balstīti uz pieņēmumiem un aplēsēm par investīciju
objekta iespējamiem nākotnes finanšu rādītājiem, nozarei, kurā savu darbību attīsta investīciju objekts,
piemītošiem riskiem, kā arī ģeogrāfiskajam reģionam, kur darbojas investīciju objekts.
Patiesā vērtība atvasinātajiem instrumentiem ir noteikta balstoties uz diskontētās naudas plūsmas
metodi, kur visi parametri ir novērojami tirgū.
Pārējiem aktīviem un saistībām, par kuriem ir jāuzrāda patiesā vērtība, izņemot izsniegtajiem kredītiem,
banka pieņem, ka patiesā vērtība ir tuva uzskaites vērtībai. Šis pieņēmums attiecas arī uz 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.
Zemāk ir atspoguļota aktīvu pēc patiesās vērtības bilances vērtība un patiesā vērtība 2013. gada 31.
decembrī un 2012. gada 31. decembrī:

Aktīvi patiesā vērtībā
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Finanšu aktīvi pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos
Kopā aktīvi patiesā vērtībā
Saistības patiesā vērtībā
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Kopā saistības patiesā
vērtībā

Bilances
vērtība
LVL

31.12.2013.
Patiesā
vērtība
LVL

Bilances
vērtība
LVL

31.12.2012.
Patiesā
vērtība
LVL

165,898

165,898

112,637

112,637

16,555,553

16,555,553

13,793,922

13,793,922

16,721,451

16,721,451

86,736,868

93,606,086

100,061

100,061

157,219

157,219

100,061

100,061

157,219

157,219
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Zemāk ir atspoguļota aktīvu, kas tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā bilances vērtība un patiesā
vērtība 2013. gada 31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī:

Aktīvi amortizētajā iegādes
vērtībā
Kase un prasības uz
pieprasījumu pret Latvijas
Banku
Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti
Kopā aktīvi amortizētajā
iegādes vērtībā
Saistības amortizētajā
iegādes vērtībā
Saistības pret citām
kredītiestādēm
Noguldījumi
Subordinētais aizņēmums
Kopā saistības amortizētajā
iegādes vērtībā

Bilances
vērtība
LVL

31.12.2013.
Patiesā
vērtība
LVL

Bilances
vērtība
LVL

23,088,266

23,088,266

44,440,857

31.12.2012.
Patiesā
vērtība
LVL

44,440,857
222,195,264
49,090,287
294,373,817

222,195,264
53,672,069
298,955,599

207,381,802
72,830,309
324,652,968

207,381,802
79,699,527
331,522,186

47,705
279,564,913
7,639,818
287,252,436

47,705
279,564,913
7,639,818
287,252,436

1,690,733
304,888,231
4,423,721
311,002,685

1,690,733
304,888,231
4,423,721
311,002,685

Banka, nosakot aktīvu un saistību patieso vērtību, izmanto vairākus patiesās vērtības noteikšanas
avotus, kas tiek iedalīti trīs kategorijās, atbilstoši šādai hierarhijai:
1. kategorija: publiskotās cenu kotācijas aktīvā tirgū;
2. kategorija: patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti dati, kas būtiski ietekmē patieso
vērtību un tiek novēroti tirgū;
3. kategorija: citas patiesās vērtības noteikšanas metodes, kurās tiek izmantoti dati, kas ietekmē patieso
vērtību, bet netiek novēroti tirgū.
Pirmās kategorijas instrumentos var ietilpt likvīdi aktīvi un biržās tirgotie standartizētie atvasinātie finanšu
instrumenti.
Otrās kategorijas instrumentos var ietilpt aktīvi, kam neeksistē aktīvs tirgus ārpusbiržas (OTC) atvasinātie
finanšu instrumenti un valūtu mijmaiņas darījumi.
Trešās kategorijas instrumentos var ietilpt pārējie aktīvi un saistības, kā arī kredīti.
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Zemāk ir atspoguļota analīze pēc kategorijām 2013. gada 31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī (pēc
to uzskaites vērtībām):

31.12.2013.
1.kategorija 2.kategorija 3.kategorija
Aktīvi patiesā vērtībā
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Finanšu aktīvi pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos
Kopā aktīvi patiesā
vērtībā
Aktīvi amortizētajā
iegādes vērtībā
Kase un prasības uz
pieprasījumu pret Latvijas
Banku
Prasības pret
kredītiestādēm
Kredīti
Kopā aktīvi amortizētajā
iegādes vērtībā

-

1.kategorija

2.kategorija

31.12.2012.
3.kategorija

165,898

-

16,555,553

-

-

13,793,922

-

-

16,555,553

165,898

-

13,793,922

112,637

-

23,088,266

-

-

44,440,857

-

-

222,195,264

-

-

207,381,802

-

-

245,283,530

- 49,090,287
-

49,090,287

-

100,061

-

-

100,061

-

112,637

-

- 72,830,309
-

72,830,309

-

157,219

-

-

157,219

-

251,822,659

Saistības patiesā vērtībā
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Kopā saistības patiesā
vērtībā
Saistības amortizētajā
iegādes vērtībā
Saistības pret citām
kredītiestādēm
Noguldījumi

47,705

-

-

1,690,733

-

-

279,564,913

-

-

304,888,231

-

-

Subordinētais aizņēmums

7,639,818

-

-

4,423,721

-

-

287,252,436

-

-

311,002,685

-

-

Kopā saistības
amortizētajā iegādes
vērtībā
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NODOKĻI

Uzņēmumu ienākuma nodoklis*
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
(Pārmaksa)
Parāds

Bilances
vērtība
31.12.2012
.
LVL
-

Aprēķinā
ts par
2013.
gadu
LVL
858,814
616,254

Atgriez
ts no
budžet
a
LVL
-

Samaksā
ts 2013.
gadā

(1,787)
(44,264)
(46,051)
-

356,261
(9,548)

64,867

(356,843)
(22,961)

LVL
(858,814)
(616,254)

Bilances
vērtība
31.12.201
3.
LVL
(2,369)
(11,906)
(14,275)
-

*Aprēķinātais un samaksātais UIN iekļauj ārvalstīs ieturēto nodokli LVL 858,814.
Nodokļu institūcijas ir tiesīgas veikt nodokļu aprēķinu revīziju par pēdējiem trīs taksācijas gadiem. Bankas
vadībai nav zināmi nekādi apstākļi, kas varētu radīt iespējamas būtiskas saistības nākotnē.
31

SUBORDINĒTAIS AIZŅĒMUMS

2011. gada 23. augustā Banka noslēdza līgumu ar Venture Resource Investments LTD par subordinētā
kredīta saņemšanu USD 2,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2019. gadam. 2013. gada
31. decembrī subordinētā kredīta procentu likme bija 8%.
2011. gada 9. decembrī Banka noslēdza līgumu ar Alekseju Fedoričevu par subordinētā kredīta
saņemšanu USD 2,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2018. gadam. 2013. gada 31.
decembrī subordinētā kredīta procentu likme bija 7%.
2012. gada 8. jūnijā Banka noslēdza līgumu ar Fortum Trade Services LTD par subordinētā kredīta
saņemšanu USD 1,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2019. gadam. 2013. gada 31.
decembrī subordinētā kredīta procentu likme bija 7%.
2012. gada 20. jūnijā Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 2,000,000 apmērā, 15. augustā par subordinētā kredīta saņemšanu USD 5,000,000 apmērā un 7.
septembrī par subordinētā kredīta saņemšanu USD 5,500,000 apmērā. 2012. gada 11. decembrī, pēc
FKTK atļaujas saņemšanas, USD 2,000,000, USD 5,000,000 un USD 2,174,000 (daļa no USD
5,500,000) līgumi tika pārtraukti un līdzekļi konvertēti bankas pamatkapitāla palielināšanai LVL 5,000,000
apmērā. 2013. gada 31. decembrī ar banku Pivdenny subordinētā kredīta atlikums ir USD 3,326,000.
Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2020. gadam. 2013. gada 31. decembrī subordinētā kredīta procentu
likme bija 8,5%.
2013. gada 30. aprīlī Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 1,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2021. gadam. 2013. gada 31. decembrī
subordinētā kredīta procentu likme bija 8,0%.
2013. gada 22. maijā Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 1,500,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2021. gadam. 2013. gada 31. decembrī
subordinētā kredīta procentu likme bija 8,0%.
2013. gada 05. jūnijā Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 4,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2021. gadam. 2013. gada 31. decembrī
subordinētā kredīta procentu likme bija 8,0%.
2013. gada 31. decembrī subordinētie aizņēmumi bija ekvivalenti 7,639,818 LVL (2012. gada 31.
decembrī: 4,423,721 LVL).
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NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM

2014. gada pirmajā ceturksnī Ukrainas politiskā un ekonomiskā situācija pasliktinājās un piesaistīja visas
pasaules uzmanību. 2013. gada 21. novembrī Ukrainas Prezidents paziņoja, ka neparakstīs Asociācijas
Līgumu ar Eiropas Savienību. Šis paziņojums izraisīja plašus Ukrainas iedzīvotāju protestus, kuru
rezultātā sākās iedzīvotāju nemieri Kijevā. Situāciju vēl vairāk saasināja protestu ignorēšana, varas
pielietošana pret protestētājiem, kā arī Ukrainas valdības paziņojums par darījumu ar Krievijas Federāciju
par Ukrainas valdības obligāciju iegādi 15 miljardu USD apmērā. 2014. gada janvāra beigās Ukrainas
prezidents piekrita premjerministra maiņai, bet pēc neilga laika pameta valsti, līdz ar ko zaudēja Ministru
Kabineta uzticību.
2014. gada 26. februārī jaunizveidotā Parlamenta vairākuma koalīcija ievēlēja jaunu premjerministru un
valdību. Jaunā valdība aicināja uz tūlītēju dialogu Starptautisko Valūtas fondu, lai vienotos par
finansējuma piešķiršanu un izvairītos no valsts iespējamās saistību neizpildes, kā arī uzsāka darbu pie
Asociācijas Līguma parakstīšanas procesa. Pēc jaunās Ukrainas valdības izveidošanas, Krievijas valdība
pārtrauca finansiālu atbalstu Ukrainai un Moody’s samazināja Ukrainas valdības obligāciju reitingu no
Caa1 uz Caa2 ar negatīvu perspektīvu. 2014. gada pirmajos divos mēnešos Ukrainas grivna piedzīvoja
ievērojamu vērtības kritumu un Ukrainas Centrālā Banka ierobežoja ārvalstu valūtas pirkšanas darījumus
Ukrainas bankās.
2014. gada marta sākumā Ukrainas politiskās un ekonomiskās krīzes sekas uz Bankas turpmāko
attīstību ir grūti prognozēt, jo nav skaidra Ukrainas turpmākā politiskā un ekonomiskā attīstība, turklāt
situācijas stabilizāciju pašlaik kavē arī notikumi Krimā.
Nākamā tabula parāda Bankas kopējo pozīciju Ukrainā 2013. gada 31. decembrī un 2014. gada
28. februārī:

Bilances aktīvi, kas pakļauti valsts riskam, ir:
Prasības pret kredītiestādēm
Izsniegtie kredīti
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai
zaudējumos
Kopā

Ārpusbilances posteņi, kas pakļauti valsts riskam, ir:
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Kopā

58

31.12.2013.
tūkst. EUR

28.02.2014.
tūkst. EUR

98,645
38,232

87,518
38,141

2,895
140,021

125,659

31.12.2013.
tūkst. EUR

28.02.2014.
tūkst. EUR

13,179
13,179

16,372
16,372

Pielikums Nr.2
Revidentu ziņojums

8

Revidentu ziņojums
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Visaptverošais ienākumu pārskats par 2014.gadu
Pielikums

2014
EUR

2013
EUR

5
5

11,254,166
(4,875,161)
6,379,005

18,802,877
(8,396,459)
10,406,418

11

(7,521,689)

(8,367,100)

(1,142,684)

2,039,318

7,267,083
(1,418,179)
5,848,904

6,805,805
(1,561,724)
5,244,081

133,319

23,819

(443,761)
127,511
2,519,502
(592,512)
138,056

(286,078)
157,112
1,132,129
(346,378)
569,048

(1,438,130)
(6,166,695)

(102,910)
(5,904,278)

(197,330)
(98,930)

(260,114)
(127,165)

(1,312,750)

2,138,584

(569,490)

(1,192,783)

Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa

(1,882,240)

945,801

Pārskata perioda visaptverošo (zaudējumu)/
ienākumu kopsumma, kas attiecināma uz
akcionāriem

(1,882,240)

945,801

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Neto procentu ienākumi
Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības
samazinājumam
Neto procentu ienākumi pēc uzkrājumiem kredītu
vērtības samazinājumam
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Neto komisijas naudas ienākumi

6
6
6

Neto peļņa no darījumiem ar tirdzniecības
vērtspapīriem
Zaudējumi no vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Peļņa no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas
Neto peļņa no darījumiem ar ārvalstu valūtu
Zaudējumi no ārvalstu valūtas pārvērtēšanas
Citi pamatdarbības ienākumi
Zaudējumi no pārņemto nekustamo īpašumu
realizācijas
Administratīvie izdevumi
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu
nolietojums
Citi pamatdarbības izdevumi
(Zaudējumi)/ peļņa pirms uzņēmumu ienākuma
nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

34
7
13, 14

8

Finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 10. līdz 60. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas Padome un Valde,
kuru vārdā to parakstījuši:

Pielikumi no 14. līdz 60. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
Pārskats par finanšu stāvokli 2014.gada 31.decembrī
Pielikums

31.12.2014
EUR

31.12.2013
EUR

9
10
11

101,306,508
216,007,335
70,395,363

32,851,642
316,155,378
69,849,186

12
20
13
14
32

199,941,747
736,612
237,079
266,168
3,434,550
154,824
19,163
592,499,349

23,556,430
236,052
231,510
274,167
4,475,484
92,645
19,311
447,741,805

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku
Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti un avansi
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā
vai zaudējumos
Atvasinātie finanšu instrumenti
Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi
Nākamo periodu izdevumi
Atliktā nodokļa aktīvs
Kopā aktīvi

19

Saistības
Saistības pret citām kredītiestādēm
Noguldījumi
Atvasinātie finanšu instrumenti
Pārējās finanšu saistības
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi
Subordinētais aizņēmums
Kopā saistības

16
15
20
17
18
31

7,365
540,933,163
515,424
2,345,540
874,774
12,216,760
556,893,026

67,878
397,785,034
142,374
618,113
769,361
10,870,482
410,253,242

Kapitāls un rezerves
Akciju kapitāls
Nesadalītā peļņa

21

32,334,762
3,271,561

32,334,762
5,153,801

35,606,323

37,488,563

592,499,349

447,741,805

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

22
22

4,694,429
26,892,521

3,413,977
37,037,754

Aktīvi pārvaldīšanā

33

129,283,269

82,754,828

Finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 10. līdz 60. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas Padome un Valde,
kuru vārdā to parakstījuši:

Pielikumi no 14. līdz 60. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

11

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats par 2014.gadu
Akciju kapitāls

2012. gada 31. decembrī

Kopā

EUR

Nesadalītā
peļņa
EUR

32,334,762

4,208,000

36,542,762

-

945,801

945,801

32,334,762

5,153,801

37,488,563

-

(1,882,240)

(1,882,240)

32,334,762

3,271,561

35,606,323

Pārskata gada visaptverošie ienākumi
2013. gada 31. decembrī
Pārskata perioda visaptverošie
zaudējumi
2014. gada 31. decembrī

Pielikumi no 14. līdz 60. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
Naudas plūsmu pārskats par 2014.gadu

Pielikums
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
Saņemtie procenti
Samaksātie procenti
Saņemtās komisijas naudas
Samaksātās komisijas naudas
Ieņēmumi no darījumiem ar tirdzniecības
vērtspapīriem
Ieņēmumi no operācijām ar ārvalstu valūtu
Pārējie saņemtie ieņēmumi pamatdarbības rezultātā
Darbinieku izdevumi
Administratīvie un citi pamatdarbības izdevumi
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms
izmaiņām aktīvos un saistībās
Izmaiņas operatīvos aktīvos un saistībās
Vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos palielinājums
Prasību pret kredītiestādēm samazinājums/
(palielinājums)
Kredītu un avansu neto (palielinājums)/
samazinājums
Pārējo aktīvu samazinājums/ (palielinājums)
Noguldījumu neto palielinājums / (samazinājums)
Pārējo saistību neto palielinājums / (samazinājums)

2014
EUR

2013
EUR

8,415,570
(5,043,382)
7,267,083
(1,418,179)

16,247,008
(8,779,540)
6,805,805
(1,561,724)

133,319
2,519,502
1,386,344
(4,010,604)
(4,929,433)
(569,342)

23,819
1,132,129
569,048
(3,489,047)
(2,645,305)
(1,221,982)

3,750,878

7,080,211

(194,286,458)

(4,129,594)

41,040,813

(45,977,918)

(14,886,407)

26,330,169

978,754
194,183,341
4,652,016

(2,367,976)
(25,778,638)
(4,194,135)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

35,432,937

(49,037,881)

Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā
Nemateriālo aktīvu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde

(115,011)
(91,894)

(145,262)
(88,626)

Neto naudas plūsma investīciju darbības rezultātā

(206,905)

(233,888)

Subordinētā aizņēmuma piesaiste

-

4,992,146

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības
rezultātā

-

4,992,146

(18,091,335)

(4,674,228)

17,134,697

(48,953,851)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu
un tās ekvivalentiem
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums /
(samazinājums)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

23

274,091,509

323,045,360

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

23

291,226,206

274,091,509

Pielikumi no 14. līdz 60. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

1

DIBINĀŠANA UN PAMATDARBĪBA

A/S Reģionālā Investīciju banka (turpmāk tekstā – Banka) sniedz finanšu pakalpojumus korporatīvajiem
klientiem un privātpersonām. 2005. gadā Banka izveidoja savu pārstāvniecību Odesā un 2007. gadā
pārstāvniecību Dņepropetrovskā, Ukrainā. 2009. gada sākumā tika atvērta Bankas pārstāvniecība Kijevā,
Ukrainā. Savukārt 2010. gadā tika izveidota Bankas pārstāvniecība Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Bankai
nav citu filiāļu vai meitas uzņēmumu, izņemot augstāk minētās.
Banka ir akciju sabiedrība, kas atrodas Rīgā, Latvijas Republikā, un ir reģistrēta Komercreģistrā
2001. gada 28. septembrī.
Bankas juridiskā pamatdarbības veikšanas vietas adrese ir:
J. Alunāna iela 2
LV-1010, Rīga
Latvija
Šos finanšu pārskatus publicēšanai ir apstiprinājusi Bankas Padome un Valde 2015.gada 25.martā.
2

BANKAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS VIDE

Bankas darbību ietekmē tendences Ukrainas tirgū, jo Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas publiskā
akciju sabiedrība banka „Pivdennij”, kā arī būtiska daļa no Bankas kredītiem ir izsniegti uzņēmumiem,
kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar Ukrainu.
Nākamā tabula parāda Bankas kopējo pozīciju Ukrainā 2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31.
decembrī:
31.12.2014
31.12.2013.
tūkst. EUR
tūkst. EUR
Bilances aktīvi, kas pakļauti valsts riskam, ir:
Prasības pret kredītiestādēm
8,009
98,645
Izsniegtie kredīti
22,772
38,232
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai
zaudējumos
30
2,895
30,811
Kopā
140,021
Ārpusbilances posteņi, kas pakļauti valsts riskam, ir:
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Kopā

7,265
7,265

13,179
13,179

Ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju Ukrainā, ir grūti salīdzināt un raksturot Ukrainas ekonomisko un
politisko situāciju 2014. gadā, tāpat ir arī grūti prognozēt ekonomikas attīstības tendences īsā un vidējā
termiņā. Ukrainas IKP 2014. gadā piedzīvoja ievērojamu kritumu un, saskaņā ar Ukrainas statistikas
komitejas datiem, 4.cet. bija par 15.2% zemāks nekā gadu iepriekš.
Esošajos apstākļos Ukrainas tautsaimniecības veselības stāvoklis pašlaik ir grūti nosakāms un
ekonomikas pieauguma raksturojošo rādītāju apkopošana ietver lielu kļūdas varbūtību, taču acīmredzami,
ka valstij jāpārvar vēl daudzi šķēršļi pirms tās ekonomikā atgriezīsies pozitīvas tendences. Kā galvenie
pasākumi jāmin nacionālās valūtas kursa stabilizācija, kas attiecībā pret ASV dolāru 2014. gada laikā
piedzīvoja kritumu no 8.25 gada sākumā līdz 15.8 gada nogalē. Cenu stabilitātes iestāšanās prognozes ir
grūti izteikt, jo inflācija valstī, kas ir pie 25% atzīmes, neveicina ekonomikas prognozējamību.
Visas lielākās kredītreitinga aģentūras 2014. gadā ir samazinājušas valsts kredītreitingu, norādot
uz negatīvajām IKP attīstības tendencēm, centrālās valdības parāda pieaugumu un augsto inflāciju.
Globālie finanšu tirgi valstij ir slēgti, tāpēc valsts parāda restrukturizēšana un pagarināšana būs sarežģīts
process un tā veikšanai būs jālūdz Starptautiskā Valūtas Fonda palīdzība.
Ukrainas finanšu sektors, tāpat kā valsts ekonomika kopumā, piedzīvo grūtus laikus. Banku
aktīvu kvalitāte ir zema un grūti novērtējama. Valūtas kursa kritums atstāj negatīvu ietekmi uz kapitāla
pietiekamības rādītājiem. Sākoties militārajiem un politiskajiem konfliktam, finanšu sistēma saskārās ar
klientu vēlmi izņemt noguldījumus no bankām un naudas līdzekļi sāka aizplūst no valsts finanšu sektora.
Vairākas Ukrainas komercbankas nespēj pildīt savas saistības un ir spiestas uzsākt maksātnespējas
procesu.
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FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
2

BANKAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS VIDE (turpinājums)

2015.gada februārī Ukrainā ir noslēgts jau otrais trauslais un nepilnīgi ievērotais pamiers, bet
ekonomiskā situācija turpina pasliktināties, ko atspoguļo nesenie valūtas vērtības kritumi. Pozitīvi
vērtējams fakts, ka Starptautiskais valūtas fonds Ukrainai ir piešķīris jaunu aizdevumu, kura nosacījums ir
reformu veikšana. Valsts valūtas rezerves bija samazinājušās līdz viena mēneša importa apjomam,
kamēr stabilitātei nepieciešamais minimums būtu trīs mēneši. Līdz ar to valūtas kurss nokritās zem 30
grivnām par eiro. Lai reformas novestu pie noturīga ekonomikas pieauguma, būs nepieciešams ilgs laiks.
Neskatoties uz makroekonomisko rādītāju negatīvajām attīstības tendencēm, uz Ukrainas valsts
ekonomikas transformācijas procesu kopumā var raudzīties ar optimismu, jo Ukrainai jau sen bija
nepieciešams transformēt savu ekonomiku. Turklāt pateicoties ASV un Rietumeiropas finansiālajam un
nemateriālajam atbalstam, varam sagaidīt Ukrainas valsts tautsaimniecības atdzimšanu jaunā kvalitātē,
kas spēs nodrošināt sabalansētu, ilgtspējīgu un stabilu izaugsmi.
Ietekme uz kredītņēmējiem
Bankas kredītņēmēju maksātspēju var ietekmēt to likviditātes samazināšanās. Debitoru saimnieciskās
darbības apstākļu pasliktināšanās var ietekmēt vadības noteiktās nākotnes naudas plūsmu prognozes
un finanšu un nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās aplēses. Vadība ir balstījusi savus spriedumus
par aktīvu atgūstamo vērtību uz tai pieejamo informāciju un atspoguļojusi pārskatītās nākotnes naudas
plūsmu prognozes aktīvu vērtības samazināšanās izvērtējumā.
Ietekme uz nodrošinājumu
Uzkrājumu lielums nedrošiem aizdevumiem balstās uz vadības veiktu aktīvu novērtējumu bilances
datumā, ņemot vērā naudas plūsmas, kas rastos no ieķīlātā nodrošinājuma realizācijas, atskaitot
nodrošinājuma pārņemšanas un pārdošanas izmaksas. Iespējamās ekonomiskās lejupslīdes dēļ, faktiskā
nodrošinājuma realizācijas vērtība var atšķirties no vērtības, kura tika izmantota naudas plūsmas
aprēķinā uzkrājuma noteikšanai.
3

NOZĪMĪGĀKO GRĀMATVEDĪBAS PRINCIPU KOPSAVILKUMS

Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie 2014. un 2013. gada laikā konsekventi izmantotie uzskaites
principi:
(a)
Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta
Finanšu pārskati ir sastādīti euro (EUR), ja vien nav norādīts citādi.
(b)
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem (SFPS), balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Finanšu pārskatu
sastādīšanā balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu vadība ir apsvērusi Bankas finanšu
stāvokli, finanšu resursu pieejamību un veikusi nesenās finanšu krīzes ietekmes uz Bankas nākotnes
darbību analīzi.
Finanšu pārskati ir sastādīti, saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu papildus pielietojot
pārvērtēšanu pēc patiesās vērtības finanšu aktīviem pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai
zaudējumos un atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē
finanšu pārskatā uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un iespējamo aktīvu un saistību atspoguļošanu, kā
arī pārskata gada ieņēmumus un izdevumus. Lai arī šādas aplēses ir balstītas uz vadībai pieejamo
ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm
aplēsēm.
Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas sagatavojot 2013. gada
finanšu pārskatus, 2014. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites
metodes nav mainītas, izņemot 3. pielikumā rindkopā (bb) Jauno vai pārskatīto standartu un interpretāciju
un jauno grāmatvedības paziņojumu piemērošana atspoguļotās izmaiņas.
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3 NOZĪMĪGĀKO GRĀMATVEDĪBAS PRINCIPU KOPSAVILKUMS (turpinājums)
(c)
Ienākumu un izdevumu atzīšana
Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā par visiem procentus
pelnošajiem instrumentiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
Procentu ienākumos ietilpst arī kuponi no tirdzniecības vērtspapīriem.
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 sagaidāmajā dzīves laikā vai, kur nepieciešams, īsākā laika periodā līdz finanšu
aktīva vai finanšu saistības neto bilances vērtībai.
Kad rodas šaubas par aizdevumu atgūšanu, tie tiek daļēji norakstīti līdz to atgūstamajām vērtībām.
Procentu ienākumi šiem kredītiem tiek atzīti, balstoties uz procentu likmi, kas tika izmantota, diskontējot
paredzamās atgūstamās nākotnes naudas plūsmas, lai noteiktu kredītu patreizējo atgūstamo vērtību.
Komisijas naudas ieņēmumi un izdevumi par finanšu aktīvu un resursu izveidi tiek atlikti un atzīti kā
koriģējums aktīvu vai resursu efektīvajai procentu likmei. Pārējie komisijas naudas ieņēmumi un
izdevumi, ieskaitot tos, kas attiecas uz uzticības operācijām tiek iegrāmatoti visaptverošajā ienākumu
pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī.
(d)
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Uzskaites un pārskata valūta
Bankas finanšu pārskatā posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Banka darbojas
(„uzskaites valūta”). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti euro (EUR), kas ir Bankas uzskaites un pārskata
valūta.
Saskaņā ar „Eiro ieviešanas kārtības” likuma prasībām, šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir
izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – eiro (EUR). Finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji 2013. gada 31.
decembrī pārrēķināti no latiem uz eiro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu 1
EUR = 0.702804 LVL un „Eiro ieviešanas kārtības” likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
Darījumi un atlikumi
Darījumi ārvalstu valūtās līdz 2013. gada 31. decembrim tika pārrēķināti latos pēc darījuma dienā spēkā
esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, darījumi ārvalstu
valūtās tika pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa, kuru nosaka pamatojoties uz Eiropas
Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek publicēts Eiropas
Centrālās bankas interneta vietnē. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi
tiek iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju
pārvērtēšanas.
Bankas bilances sagatavošanā visvairāk izmantotie valūtas maiņas kursi (EUR pret ārvalstu valūtas
vienību) bija šādi:
Pārskata perioda beigu datums
2014. gada 31. decembris
2013. gada 31. decembris

USD

*UAH

1.2141
1.3791

19.2349
11.2810

*Sakarā ar to, ka ECB nepublicē savā mājaslapā EUR/UAH valūtas kursu, Banka izmanto Bloomberg
L.P. publicēto valūtas kursu datus.
(e)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek
aprēķināts no attiecīgajā nodokļu periodā iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem.
Atliktais ienākuma nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu
atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem.
Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota spēkā esošā nodokļa likme, kas ir sagaidāma periodos, kad
atliktais ienākuma nodokļa aktīvs tiks saņemts vai atliktās ienākuma nodokļa saistības nokārtotas.
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(e)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (turpinājums)
Galvenās atšķirības rodas, izmantojot atšķirīgas grāmatvedības un nodokļu amortizācijas un nolietojuma
likmes nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem un darbinieku uzkrātām neizmantoto
atvaļinājumu izmaksām. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams
bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, ja ir droši sagaidāma tā atgūšana.
(f)
Nauda un tās ekvivalenti
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku un
citām kredītiestādēm, noguldījumus citās kredītiestādēs un saistības pret citām kredītiestādēm ar
sākotnējo termiņu līdz 3 mēnešiem.
(g)
Aizdevumi un uzkrājumi nedrošiem parādiem
Prasības pret kredītiestādēm un izsniegtie kredīti tiek uzskaitīti kā aizdevumi un avansi. Aizdevumi un
avansi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kuriem ir fiksēti vai nosakāmi maksājumi, un kuri netiek kotēti aktīvā
tirgū.
Aizdevumi un avansi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā, pievienojot darījuma izmaksas, kas tieši
attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. Turpmāk aizdevumi un avansi klientiem tiek uzskaitīti amortizētajā
iegādes vērtībā lietojot efektīvās procentu likmes metodi. Visi aizdevumi un avansi tiek atzīti, kad nauda
tiek izmaksāta aizdevuma ņēmējiem un izņemti no bilances, kad tiek atmaksāti.
Banka katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi aizdevumu un avansu vērtības
samazinājumam. Ja pastāv šādi pierādījumi, zaudējumi, kas ir radušies saistībā ar aizdevuma kvalitātes
pasliktināšanos tiek novērtēti kā starpība starp aktīva bilances vērtību un atgūstamo vērtību, kas ir
paredzamās naudas plūsmas tagadnes vērtība (izslēdzot nākotnes zaudējumus, kas aizdevumiem vēl
nav iestājušies), ieskaitot atgūstamās summas no garantijām un nodrošinājumiem, kas diskontētas pēc
sākotnējās spēkā esošās efektīvās procentu likmes. Banka neveic uzkrājumu novērtējumu aizdevumu
grupām, jo ņemot vērā izsniegto aizdevumu apjomu Banka var izvērtēt katru aizdevumu individuāli.
Galvenie faktori, kurus Banka ņem vērā nosakot, vai finanšu aktīvam ir iestājies vērtības samazinājums, ir
saņemamo maksājumu savlaicīgums un esošā nodrošinājuma, ja tāds ir, realizēšanas iespēja.
Pārējie faktori, kas arī tiek izmantoti, lai noteiktu, vai ir objektīvi pierādījumi kredītu vērtības
samazinājumam, ir šādi:
- maksājums ir kavēts un maksājuma kavējums nav radies maksājumu sistēmu noilguma rezultātā;
- aizņēmējs piedzīvo būtiskas finanšu grūtības, kam par pierādījumu kalpo aizņēmēja finanšu
informācija, ko Banka iegūst;
- aizņēmējam draud maksātnespēja vai finanšu reorganizācija;
- ir nelabvēlīgas izmaiņas aizņēmēja maksājumu stāvoklī, valsts vai vietējo ekonomisko apstākļu
rezultātā, kas ietekmē aizņēmēju; vai
- ķīlas vērtība būtiski samazinās tirgus situācijas pasliktināšanās rezultātā.
Aktīva bilances vērtība tiek samazināta par uzkrājumu summu un zaudējumi tiek iekļauti visaptverošajā
ienākumu pārskatā. Vērtības samazinājuma pierādījumi tiek novērtēti, kā arī uzkrājumu veidošana vai to
samazinājums tiek noteikts, izmantojot vadības vērtējumus un pieņēmumus. Vadības vērtējumi un
pieņēmumi balstās uz (taču neaprobežojas ar) sekojošiem faktoriem: problemātisko un augsta riska
aizdevumu identificēšana, Bankas iepriekšējo aizdevumu zaudējumu pieredze, zināmie un piemītošie
riski aizdevumiem, nelabvēlīgās situācijas, kas ietekmē aizdevuma ņēmēja spēju atmaksāt,
nodrošinājuma aprēķinātā vērtība un pašreizējie ekonomiskie apstākļi, kā arī citi būtiski faktori, kas
ietekmē aizdevumu un avansu atgūstamību un nodrošinājuma vērtību. Šie lēmumi un novērtējumi tiek
periodiski pārskatīti un iepriekšējo zaudējumu pieredze tiek labota, ņemot vērā uz doto brīdi pieejamo
informāciju, lai atspoguļotu to pašreizējo apstākļu ietekmi, kuri neietekmēja periodus uz kuriem attiecas
iepriekšējo zaudējumu pieredze, kā arī, lai izslēgtu to iepriekšējo periodu apstākļu ietekmi, kas šobrīd
vairs neeksistē. Bankas vadība ir veikusi zaudējumu aprēķinus, pamatojoties uz visiem tai zināmajiem
faktiem, objektīviem vērtības samazināšanās apliecinājumiem, un uzskata, ka tie aprēķini, kas atspoguļoti
finanšu pārskatos ir saprātīgi, ņemot vērā pieejamo informāciju. Tomēr, ņemot vērā esošās zināšanas, ir
iespējams, ka nākamā gada faktisko notikumu rezultātā, kuri būs atšķirīgi no pieņēmumiem, būs
nepieciešami būtiski attiecīgo aktīvu un saistību bilances vērtības labojumi.
Kad aizdevumi un avansi nevar tikt atgūti, tie tiek norakstīti un iegrāmatoti, samazinot esošos
uzkrājumus, kas paredzēti aizdevumu vērtības samazināšanās zaudējumiem. Tie netiek izslēgti no
bilances, kamēr netiek pabeigtas visas nepieciešamās juridiskās procedūras un noteikta galīgā
zaudējumu summa.
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(h)
Ārpusbilances saistības
Ikdienas uzņēmējdarbībā Banka ir iesaistīta ārpusbilances darījumos, kas saistīti ar neizmantotajām
kredītlīnijām, akreditīviem un finanšu garantijām. Finanšu garantijas ir neatsaucamas garantijas veikt
maksājumus gadījumā, ja klients nav spējīgs pildīt savas saistības pret trešajām pusēm. Finanšu
garantijām piemīt tāds pats kredītrisks kā kredītiem. Finanšu garantijas un saistības izsniegt kredītus
sākotnēji tiek atzītas to patiesajā vērtībā, kas parasti ir vienāda ar saņemto komisijas naudu. Dotā summa
tiek amortizēta pēc lineārās metodes saistību perioda laikā, izņemot saistības izsniegt kredītu, ja ir
sagaidāms, ka Banka noslēgs noteiktu kredīta līgumu un neplāno realizēt atbilstošo kredītu uzreiz pēc tā
piešķiršanas; tādas komisijas par kredīta piešķiršanu tiek atliktas un iekļautas kredīta bilances vērtībā.
Katrā bilances datumā saistības tiek novērtētas augstākajā no (i) sākotnēji atzītās vērtības atlikušajā
neamortizētajā summā vai (ii) precīzākajā izmaksu novērtējumā, kas nepieciešamas, lai nosegtu
saistības bilances datumā.
(i)
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos
Šī kategorija ietver divas apakš kategorijas: finanšu aktīvi tirdzniecībai un finanšu aktīvi pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos ietver parāda vērtspapīrus, kurus Banka tur tirdzniecības nolūkā. Tie tiek uzskaitīti
patiesajā vērtībā, visa pārvērtēšanas un tirdzniecības peļņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošajā
ienākumu pārskatā. Nopelnītie procenti, kas rodas, turot tirgojamos vērtspapīrus, tiek uzrādīti kā procentu
ieņēmumi.
Visi parastie darījumi, pērkot un pārdodot tirdzniecībai domātos finanšu aktīvus, tiek atzīti datumā, kad
Banka izlemj pirkt vai pārdot aktīvu.
Finanšu aktīvi tiek izslēgti, kad tiesības saņemt naudas plūsmas no šī finanšu aktīva ir beigušās vai
Banka ir pārnesusi visus būtiskos ar īpašuma tiesībām saistītos riskus un atdevi.
(j)
Aktīvu pārdošana ar atpirkšanu
Aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu darījumi tiek uzskaitīti kā finansēšanas darījumi. Ja Banka ir iesaistīta
šajos darījumos kā aktīvu pārvedējs, tad pārvestos aktīvus turpina uzrādīt Bankas bilancē, piemērojot
Bankas uzskaites principus. Pārvešanas rezultātā saņemtie līdzekļi tiek uzrādīti kā saistības pret
aizdevēju. Ja Banka ir iesaistīta aktīvu pārdošanas darījumā ar atpirkšanu kā aizdevējs, tad pārvestie
aktīvi netiek uzrādīti tās bilancē, bet darījuma rezultātā samaksātā iegādes cena tiek atspoguļota kā
prasība pret aktīvu pārvedēju. Šo darījumu rezultātā radušies procentu ieņēmumi vai izdevumi tiek atzīti
visaptverošajā ienākumu pārskatā attiecīgā līguma darbības laikā, pielietojot efektīvo procentu likmi.
(k)
Atvasinātie finanšu instrumenti
Atvasinātie finanšu instrumenti iekļauj valūtas maiņas darījumus, valūtas un procentu likmju mijmaiņas
darījumus, kurus Banka tur tirdzniecības nolūkā. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti tirdzniecības
datumā un iedalīti finanšu aktīvu kategorijā pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos.
Tie sākotnēji tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā un secīgi novērtēti to patiesajā vērtībā, visa pārvērtēšanas un
tirdzniecības peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu pārskatā. Visi atvasinātie līgumi tiek
uzskaitīti kā finanšu aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā finanšu saistības, ja to patiesā vērtība ir
negatīva.
(l)
Prasības pret citām kredītiestādēm
Prasības pret kredītiestādēm tiek atzītas, kad Banka pārskaita naudu darījumā iesaistītajai kredītiestādei
bez nodoma pārdot no darījuma izrietošo nekotēto neatvasināto prasību, ko paredzēts atgūt fiksētos vai
noteiktos datumos. Prasības pret kredītiestādēm tiek uzskaitītas amortizētajā iegādes vērtībā.
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(m) Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības
Patiesā vērtība ir cena, kuru var saņemt par aktīva pārdošanu vai samaksāt par saistības nodošanu
parasta darījuma ietvaros starp tirgus dalībniekiem, patiesās vērtības noteikšanas datumā. Par labāko
patiesās vērtības pierādījumu kalpo cena aktīvā tirgū. Aktīvs tirgus ir tāds, kurā darījumi attiecībā uz
aktīviem vai saistībām notiek ar pietiekamu regularitāti un pietiekamā apjomā, lai nepārtraukti sniegtu
cenas noteikšanai nepieciešamo informāciju. Finanšu aktīvu un saistību, ieskaitot atvasinātos finanšu
instrumentus, patiesās vērtības tiek noteiktas, izmantojot aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas. Ja finanšu
aktīva vai saistības tirgus nav aktīvs (kā arī biržā nekotētām akcijām), Banka nosaka patieso vērtību,
izmantojot vērtēšanas modeļus, tajā skaitā diskontētās naudas plūsmas analīzi un nesen veiktus
salīdzināmus darījumus, un tajā tiek izmantoti vadības vērtējumi un pieņēmumi.
Gadījumā, ja vadība uzskata, ka finanšu aktīvu vai saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites
vērtības, šādas patiesās vērtības ir īpaši atklātas finanšu pārskatu pielikumos.
(n)
Finanšu aktīvu izslēgšana
Finanšu aktīvi tiek izslēgti, ja (i) aktīvi ir izpirkti vai tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgajiem aktīviem ir
izbeigušās vai (ii) Banka ir pārnesusi nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un
atlīdzības, vai (iii) Banka nav pārnesusi nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un
atlīdzībām, bet vairs nekontrolē aktīvus. Kontrole pār aktīviem tiek saglabāta, ja darījuma partnerim nav
praktiskas iespējas pilnībā realizēt aktīvus nesaistītai trešajai pusei bez papildus ierobežojumu
noteikšanas.
(o)
Nemateriālie ieguldījumi
Iegādātās datorprogrammu licences tiek atzītas kā nemateriālie aktīvi to iegādes izmaksās, ieskaitot
izmaksas, kas saistītas ar datorprogrammu sagatavošanu to paredzētajai izmantošanai. Nemateriālie
aktīvi tiek amortizēti visā to lietderīgās izmantošanas laikā, nepārsniedzot 5 gadus.
(p)
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas
izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi.
Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv
liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Bankā un šī posteņa
izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās
lietošanas periodā.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda
garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
Biroja iekārtas
Datori
Autotransports

10 gadi
3 gadi
5 gadi

Aktīvu atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas laiki tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā
koriģēti katrā pārskata datumā.
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no
kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.
Pamatlīdzekļi tiek periodiski pārskatīti, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Gadījumos, kad kāda
pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību un šīs vērtības izmaiņas nav
uzskatāmas par pārejošām, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai.
Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā aktīva patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai
lietošanas vērtības.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ir iekļauti visaptverošajā ienākumu
pārskatā.
19

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
3

NOZĪMĪGĀKO GRĀMATVEDĪBAS PRINCIPU KOPSAVILKUMS (turpinājums)

(q)
Operatīvā noma - Banka ir nomnieks
Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi par nomu (atskaitot no iznomātāja saņemtos finansiālos
stimulus) tiek iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.
(r)
Noguldījumi
Noguldījumi ir neatvasinātās saistības pret privātpersonām, valsts vai korporatīvajiem klientiem un tiek
atzītas amortizētajā iegādes vērtībā.
(s)
Aizņēmumi
Aizņēmumi tiek sākotnēji atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot darījuma izmaksas. Aizņēmumi pēc tam tiek
atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, un jebkura starpība starp saņemto vērtību un dzēšanas vērtību
tiek atzīta visaptverošajā ienākumu pārskatā aizņēmumu periodā, izmantojot efektīvās procentu likmes
metodi.
(t)
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Bankai ir pašreizējas juridiskas vai konstruktīvas saistības iepriekšējo notikumu
rezultātā, un ir iespējams, ka būs nepieciešama Bankas resursu samazināšana šo saistību segšanai un
var tikt aprēķināta ticama saistību vērtība. Uzkrājumi tiek novērtēti izmantojot vadības vērtējumus un
pieņēmumus, kā, piemēram, resursu aizplūšanas varbūtība, resursu atgūšanas varbūtība no saistītiem
avotiem, ieskaitot nodrošinājumu vai apdrošināšanas līgumus, un šādu aizplūšanas vai atgūšanas
summas un laiku.
(u)
Dividendes
Dividendes tiek atzītas kapitāla sastāvā tajā periodā, kurā tās ir izsludinātas. Dividendes, kuras tiek
izsludinātas pēc pārskata gada beigām, bet pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas, tiek uzrādītas
pielikumā „Notikumi pēc pārskata gada beigām”. Peļņas sadalīšana un tās izlietošana tiek veikta saskaņā
ar Bankas finanšu pārskatiem. Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka peļņas sadalīšanas pamatā ir
nesadalītā peļņa.
(v)
Darbinieku materiālie labumi
Banka veic Valsts sociālās apdrošināšanas obligātos maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai un
valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu
iemaksu pensiju plāns, saskaņā ar kuru Bankai jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi un tai nerodas
papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus maksājumus, ja valsts pensiju
apdrošināšanas sistēma vai valsts fondēto pensiju shēma nevar nokārtot savas saistības pret
darbiniekiem. Saskaņā ar Latvijas Ministru Kabineta noteikumiem 73,80% (2013: 75,80%) no sociālās
apdrošināšanas iemaksām tiek izmantotas, lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu.
Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, ieskaitot atalgojumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, prēmijas un apmaksāto atvaļinājumu pabalstus, tiek iekļauti administratīvajos izdevumos pēc
uzkrāšanas principa.
(w) Ārpusbilances finanšu darījumi
Finanšu darbības rezultātā Banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar kredītu
piešķiršanu, galvojumu izsniegšanu un akreditīvu noformēšanu. Šie finanšu darījumi tiek atspoguļoti
finanšu pārskatos attiecīgo līgumu noslēgšanas brīdī vai attiecīgo komisijas maksu saņemšanas vai
izmaksāšanas brīdī. Uzkrājumu veidošanas metodoloģija ārpusbilances finanšu darījumiem ir atbilstoša
3. pielikuma (t) rindkopas „Uzkrājumi” skaidrojumā aprakstītajiem principiem.
(x)
Uzticības operācijas
Privātpersonu, uzticības (trust) organizāciju un citu institūciju naudas līdzekļi, kurus Banka pārvalda vai
glabā to uzdevumā, netiek uzskatīti par Bankas aktīviem un tādēļ tiek iekļauti ārpusbilancē.
Trasta operāciju grāmatvedības uzskaite tiek atsevišķi nodalīta Bankas grāmatvedības uzskaites sistēmā,
lai nodrošinātu uzticības operāciju iekļaušanu atsevišķā uzticības operāciju (trust) bilancē, nodalot katra
klienta aktīvus, pēc klientiem un pārvaldīšanā nodoto aktīvu veidiem.
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(y)
Finanšu aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un bilancē uzrādīti neto vērtībā gadījumos, ja pastāv
juridiskas tiesības veikt šo posteņu ieskaitu vai posteņi tiks dzēsti to neto vērtībā, vai arī aktīvi tiks dzēsti
un saistības nokārtotas vienlaicīgi.
(aa) Būtiskas grāmatvedības aplēses
Aizdevumu un avansu novērtējums
Banka regulāri novērtē kredītu portfeli, vai nav noticis aizdevumu vērtības samazinājums. Lai noteiktu vai
zaudējumi no vērtības samazinājuma ir jāiekļauj visaptverošajā ienākumu pārskatā, Banka izmanto
vērtējumus un pieņēmumus, kas balstīti uz to vai ir pieejama vērā ņemama informācija, kas norāda uz
būtisku kopējo aizdevumu vērtības samazinājumu pirms to var attiecināt uz individuālu kopējo aizdevumu
grupā iekļautu aktīvu.
Šie pierādījumi var iekļaut vērā ņemamu informāciju, kas norāda uz nelabvēlīgām aizņēmumu ņēmēju
grupas maksāšanas statusa izmaiņām, vai uz nacionāliem vai vietējiem ekonomiskiem apstākļiem, kas ir
tieši saistīti ar saistību nepildīšanu konkrētā aizdevumu ņēmēju grupā. Vadības vērtējumi un pieņēmumi,
nosakot nākotnes naudas plūsmas, ir balstīti uz Bankas iepriekšējo zaudējumu pieredzi aizdevumiem ar
līdzīgām kredītrisku un vērtības samazinājumu pazīmēm. Metodes un pieņēmumi, kas tiek lietoti nosakot
nākotnes naudas plūsmu apjomu un laika periodu, kurā tas ir atgūstams, tiek regulāri pārskatīti, lai
samazinātu starpību starp vadības novērtētiem zaudējumiem un faktisko zaudējumu apjomu.
Banka izmanto stresa testus, lai noteiktu viena vai vairāku mainīgo lielumu, kurus izmanto uzkrājumu
kredītu vērtības samazināšanās noteikšanai, izmaiņu ietekmi uz finanšu rezultātu. Ja kavēto kredītu
īpatsvars kredītportfelī palielinātos par 1%, uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam tiktu palielināti par
EUR 261 tūkstošiem (2013. gadā: EUR 200.9 tūkstošiem).
Vērtspapīri, kas novērtēti patiesajā vērtībā
Banka ir izmantojusi kotētās tirgus cenas, lai novērtētu vērtspapīrus, kas bilancē atspoguļoti patiesajā
vērtībā, tiem vērtspapīriem, kuri vadības vērtējumā tiek tirgoti aktīvā tirgū. Vadība ir izvērtējusi vērtspapīru
tirgus aktivitāti un secinājusi, ka, lai arī tirgū ir vērojams būtisks aktivitātes kritums, tirgus ir uzskatāms par
aktīvu attiecībā uz Bankas īpašumā esošajiem vērtspapīriem, tāpēc patiesās vērtības noteikšanā
vērtspapīriem ir izmantotas emitentu valsts fondu biržās kotētās cenas.
Sākotnējā saistīto pušu darījumu atzīšana
Savas pamatdarbības ietvaros Banka veic darījumus ar saistītajām pusēm. 39. SGS nosaka sākotnējo
finanšu instrumentu atzīšanu to patiesajā vērtībā. Gadījumos, kad veiktajiem darījumiem nav aktīva
tirgus, tiek piemērots vadības vērtējums, nosakot darījumu procentu likmes atbilstību tirgus procentu
likmēm. Novērtējuma pamatā ir līdzīga veida darījumu ar nesaistītām pusēm likmes un efektīvās procentu
likmes analīze.
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(bb) Jauno vai pārskatīto standartu un interpretāciju un jauno grāmatvedības paziņojumu
piemērošana
Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušās spēkā 2014. gadā, bet neattiecas uz Bankas
darbību un tiem nav ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem:
10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk);
11. SFPS „Vienošanās par sadarbību” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk);
12. SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1.
janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 10., 11. un 12. SFPS pārejas nosacījumos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1.
janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai
vēlāk);
27. SGS (pārskatīts 2011. gadā) „Atsevišķie finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1.
janvārī vai vēlāk);
28. SGS (pārskatīts 2011. gadā) „Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi” (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2014.
gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS attiecībā uz konsolidāciju ieguldījumu uzņēmumiem (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 32. SGS „Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija” par finanšu aktīvu un finanšu saistību
savstarpējo ieskaitu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk);
Grozījumi 36. SGS „Aktīvu vērtības samazināšanās” par atklājamo informāciju par atgūstamo vērtību
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvāri vai vēlāk);
Grozījumi 39. SGS „Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana” par atvasināto finanšu instrumentu
atjauninājumiem un riska ierobežošanas uzskaiti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1.
janvārī vai vēlāk);
21. SFPIK „Nodevas” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, taču tie stājas spēkā finanšu periodos, kas
sākas pēc 2014. gada 1. janvāra, vai arī nav apstiprināti Eiropas Savienībā:
Grozījumi 19. SGS „Darbinieku labumu uzskaite” attiecībā uz noteikta labuma plāniem (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
Ikgadējie uzlabojumi 2012 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai vēlāk, nav
apstiprināti lietošanai ES). Šie grozījumi ietver izmaiņas 7 standartos;
Ikgadējie uzlabojumi 2013 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai vēlāk, nav
apstiprināti lietošanai ES). Šie grozījumi ietver izmaiņas 4 standartos;
Grozījumi 11. SFPS „Vienošanās par sadarbību” par līdzdalības daļas iegādi kopīgā darbībā (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
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(bb) Jauno vai pārskatīto standartu un interpretāciju un jauno grāmatvedības paziņojumu
piemērošana (turpinājums)
Grozījumi 16. SFPS „Pamatlīdzekļi” un 41. SGS „Lauksaimniecība” par augļus nesošiem augiem (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 16. SGS „Pamatlīdzekļi” un 38. SGS „Nemateriālie aktīvi” par nolietojumu un amortizāciju
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
14. SFPS „Normatīvie atlikto tarifu konti” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai
vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 27. SGS „Atsevišķi finanšu pārskati” attiecībā uz pašu kapitāla metodi (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS „Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi”
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
Ikgadējie uzlabojumi 2014 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. jūlijā vai vēlāk, nav
apstiprināti lietošanai ES). Šie grozījumi ietver izmaiņas 4 standartos;
15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2017. gada 1.
janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
9. SFPS „Finanšu instrumenti” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav
apstiprināti lietošanai ES);.
Grozījumi 1. SGS „Atspoguļošana finanšu pārskatos” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada
1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES);
Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS attiecībā uz konsolidāciju ieguldījumu uzņēmumiem (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES).
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Risku vadība
Risku pārvaldīšana ir viens no Bankas stratēģiskajiem uzdevumiem. Bankas risku pārvaldīšanai ir
izstrādāta Bankas risku pārvaldīšanas stratēģija, kas paredz Bankai būtisko risku, tai skaitā: kredītrisku,
operacionālo risku, procentu likmju risku, ārvalstu valūtu risku, likviditātes risku, darījumu koncentrācijas
risku, valsts risku, un pārējo risku pārvaldīšanu.
Šo risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrādātas iekšējas risku vadības politikas un procedūras, kuras
apstiprina Bankas Padome un/vai Valde un īsteno atbilstošas Bankas struktūrvienības.
Bankas Valde atbild par risku pārvaldīšanas sistēmas izveidi un efektīvu funkcionēšanu, nodrošina
bankas risku identificēšanu un pārvaldīšanu, t.sk. mērīšanu, novērtēšanu, kontroli un risku pārskatu
sniegšanu, īstenojot Bankas Padomes noteiktās risku identificēšanas un pārvaldīšanas politikas, un citus
dokumentus, kas ir saistīti ar riska pārvaldīšanu.
Risku direktors atbild par risku kontroles funkcijas veikšanu bankā, uzrauga risku pārvaldīšanas sistēmu
un koordinē visu bankas struktūrvienību darbības, kuras saistītas ar risku pārvaldīšanu. Galvenā
struktūrvienība, kurai tiek uzlikti pienākumi veikt risku noteikšanu, novērtēšanu un kontroli ir Risku
vadības daļa, kas ir neatkarīga struktūrvienība un tās funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību
funkcijām.
Riska vadības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un Bankas
darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos, šā procesa regulāro kontroli veic Iekšējā audita daļa.
(a)
Kredītrisks
Kredītrisks ir zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja Bankas aizņēmējs (parādnieks, debitors) vai darījuma
partneris nespēs vai atteiksies pildīt saistības pret Banku atbilstoši līguma noteikumiem. Kredītrisks
sastopams Bankas operācijās, kuras Bankai izveido prasības pret otro personu un kuras tiek
atspoguļotas Bankas bilancē un ārpusbilancē.
Bankas principi kredītriska novērtēšanā, uzraudzībā un pieņemšanā ir aprakstīti un apstiprināti ar
Kredītpolitiku, Darījuma partnera politiku un Investīciju politiku.
Banka iedala un kontrolē savu kredītrisku, nosakot dažāda veida un griezuma limitus: limitus
pieņemamajam riskam katram aizņēmējam, saistītu aizņēmēju grupām, ģeogrāfiskajiem reģioniem,
uzņēmējdarbību nozarēm, nodrošinājumu veidiem un apmēriem, valūtām, termiņiem un starptautisko
aģentūru piešķirtiem reitingiem. Kredītrisks tiek regulāri uzraudzīts arī individuāli katram aizņēmējam,
novērtējot aizņēmēju spēju atmaksāt pamatsummu un procentu daļu, kā arī nepieciešamības gadījumos,
mainot noteiktos limitus. Bankas pakļaušana kredītriskam tiek arī uzraudzīta un mazināta, nodrošinot
kredītiem atbilstošu ķīlu un garantiju reģistrēšanu Bankas vārdā. Šo garantiju un ķīlu patiesās vērtības
tiek regulāri pārskatītas.
Nākamā tabula atspoguļo bilances aktīvu un ārpusbilances posteņu pakļautību kredītriskam:

Bilances aktīvi, kas pakļauti kredītriskam, ir:
Prasības pret kredītiestādēm
Izsniegtie kredīti
Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai
zaudējumos
Pārējie aktīvi
Kopā
Ārpusbilances posteņi, kas pakļauti kredītriskam, ir:
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Kopā
24

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

216,007,335
70,395,363

316,155,378
69,849,186

199,941,747
3,434,550
489,778,995

23,556,430
4,475,484
414,036,478

4,694,429
26,892,521
31,586,950

3,413,977
37,037,754
40,451,731
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FINANŠU RISKU VADĪBA (turpinājums)
Kredītrisks (turpinājums)

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 būtiski kavētiem kredītiem tiek uzskatīti kredīti, kas kavē 90 dienas un vairāk. Par kredītiem ar
vērtības samazinošām pazīmēm (impaired) tiek uzskatīti kredīti, kuriem Banka ir izveidojusi uzkrājumus
zaudējuma notikuma iestāšanās rezultātā, kā arī kredīti, kuriem līgumā paredzētie maksājumi tiek kavēti
90 dienas un vairāk vai tiek plānots uzsākt kredīta atgūšanas procesu. Šajos pārskatos informācija ir
atklāta par kredītu maksājumu kavējumiem sākot ar pirmo kavējuma dienu.
Par kredītu zaudējumu notikumiem uzskatāmi:
- aizņēmēja būtiskas finansiālās grūtības;
- līguma nosacījumu neievērošana;
- aizņēmējam piešķirtie atvieglojumi tādu ekonomisku vai juridisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar aizņēmēja
finansiālām grūtībām, ko citā gadījumā 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.
Galvenie faktori, kurus Banka ņem vērā, nosakot, vai kredītam ir vērtības samazinājums, ir tā kavējumu
statuss un ķīlas, ja tāda ir pieejama, realizācijas iespējamība.
Kredītus, kuru vērtība nav samazinājusies, Banka iedala standarta, uzraugāmajos un zem standarta
kredītos.
Standarta kredīti ir aizdevumi, kuri neapšaubāmi tiks atmaksāti. Standarta kredītu grupai atbilst visi tie
aizdevumi, kuriem speciālo uzkrājumu apjoms pēc diskontētās nākotnes naudas plūsmas ir 0% - 1 %. Kā
standarta kredītus klasificē aizdevumus aizņēmējiem, kuriem nav gaidāmas problēmas ar kredītsaistību
izpildi, jo pašreizējā un nākotnes plūsma ir pietiekama, lai pildītu kredītsaistības.
Uzraugāmie kredīti ir aizdevumi, kuriem nepieciešama pastiprināta Bankas kontrole, jo tiem piemīt
potenciāla nedrošība, kas, ja situācija nemainīsies, nākotnē var ietekmēt kredītsaistību izpildi un Bankai
radīt zaudējumus. Uzraugāmo kredītu grupai atbilst visi tie aizdevumi, kuriem speciālo uzkrājumu apjoms
pēc diskontētās nākotnes naudas plūsmas ir 1 % - 20%. Kā uzraugāmos kredītus klasificē aizdevumus,
kuriem:
– ekonomiskie vai tirgus apstākļi nelabvēlīgi ietekmē aizņēmēju vai nozari, kurā aizņēmējs
darbojas;
– vērojamas aizņēmēja finanšu stāvokļa pasliktināšanās tendences vai aizņēmēja bilancē ir
nelīdzsvarotas pozīcijas, bet ne tik nozīmīgas, kas var ietekmēt parāda samaksu.
Zem standarta kredīti ir aizdevumi, kuriem ir skaidri izteikta nedrošības pakāpe, kas liek apšaubīt pilnu
kredītsaistību izpildi, un kuri Bankai radīs zaudējumus, ja šī nedrošība netiks novērsta. Zem standarta
kredītu grupai atbilst visi tie aizdevumi, kuriem speciālo uzkrājumu apjoms pēc diskontētās nākotnes
naudas plūsmas ir virs 21%. Kā zem standarta kredītus klasificē aizdevumus, kuriem:
– aizņēmēja naudas plūsma nav pietiekama, lai regulāri veiktu maksājumus saskaņā ar
kredītlīguma nosacījumiem;
– Banka saņem neapmierinošu kārtējo informāciju par aizņēmēja finansiālo stāvokli vai
neatbilstošu dokumentāciju par aizdevuma nodrošinājumu un kredītsaistību izpildes avotiem.
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(b)
Tirgus risks
Bankas darbība ir pakļauta tirgus riskam, kas veidojas no ieguldījumiem procentu likmju un valūtas
produktu pozīcijās. Visi šie produkti ir pakļauti kopējām un specifiskām tirgus svārstībām.
Banka kontrolē tirgus risku, diversificējot finanšu instrumentu portfeli, nosakot ierobežojumus dažādu
veidu finanšu instrumentiem un veicot jūtīguma analīzi, kura atspoguļo noteikto risku ietekmi uz Bankas
aktīviem un pašu kapitālu.
(c)
Valūtu risks
Bankas darbība ir pakļauta valūtu kursu maiņas riskam, kas ietekmē gan Bankas finanšu rezultātu, gan
naudas plūsmu. Banka kontrolē ārvalstu valūtu aktīvus un saistības, lai izvairītos no nesamērīga valūtu
riska. Valde nosaka Bankas atvērto pozīciju limitus, kuri tiek uzraudzīti katru dienu. Latvijas banku
regulējošā likumdošana nosaka, ka kredītiestādes ārvalstu valūtu atklātā pozīcija katrā atsevišķā valūtā
nedrīkst pārsniegt 10% no kredītiestādes pašu kapitāla, bet kopējā ārvalstu valūtu atklātā pozīcija
nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla. 2014. gada un 2013. gada laikā Bankai nav bijuši šo noteikto
limitu pārsniegumi (skat. 25. pielikumu).
Bankas ārvalstu valūtu riska novērtēšana balstās uz šādiem pamatprincipiem:
- tiek novērtēts, kā mainās Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu vērtība valūtu kursu izmaiņu
rezultātā;
- kā mainās Bankas ienākumi/izdevumi līdz ar valūtu kursu izmaiņām;
- tiek veikti valūtas riska stresa testi.
Valūtu riska pārvaldīšanas pamatelementi:
- valūtu riska novērtēšana;
- limitu un ierobežojumu noteikšana;
- noteikto limitu ievērošanas kontrole;
- valūtu stresa testu veikšana un iegūto rezultātu analīze;
- nepieciešamības gadījumā riska ierobežošanas operāciju veikšana.
Dotā tabula parāda peļņas/ zaudējumu jūtīgumu pret valūtu kursu izmaiņām pārskata gada beigās,
nemainot citus nosacījumus (tūkstošos EUR):
31.12.2014.

USD
EUR
Kopā
(d)

Ietekme uz peļņu/
zaudējumiem
+10%
-10%
(11)
(11)

31.12.2013.

11
11

USD
EUR
Kopā

Ietekme uz peļņu/
zaudējumiem
+10%
-10%
272
(217)
55

(272)
217
(55)

Procentu likmju risks

Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Bankas finansiālo stāvokli. Ikdienā Bankas
darbība ir saistīta ar procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ieņēmumiem un izdevumiem saistīto
aktīvu un saistību atmaksas termiņi vai procentu likmju pārskatīšanas datumi. Šo risku kontrolē Bankas
Aktīvu un Pasīvu komiteja, nosakot procentu likmju saskaņošanas limitus un novērtējot procentu likmju
risku, kuru Banka ir uzņēmusies (skat. 27. pielikumu).
Procentu likmju riska novērtēšanai tiek novērtēta procentu likmju izmaiņu ietekme uz Bankas ekonomisko
vērtību, t.sk. procentu likmju riska novērtēšana no ienākumu perspektīvas un procentu likmju riska
novērtēšana no ekonomiskās vērtības perspektīvas. Bez tam, tiek veikta procentu likmju riska stresa
testēšana.
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4
(d)

Procentu likmju risks (turpinājums)

Procentu likmju riska pārvaldīšanas pamatelementi:
- procentu likmju riska jūtīguma novērtēšana;
- iekšējo limitu noteikšana (limits samazinājumam ekonomiskajā vērtībā un vērtspapīru portfeļa kopējam
termiņam);
- noteikto iekšējo limitu ievērošanas kontrole;
- procentu likmju stresa testu veikšana un iegūto rezultātu analīze;
- nepieciešamības gadījumā riska ierobežošanas operāciju veikšana.
Jūtīguma analīzei tiek piemērotas sekojošās procentu likmju izmaiņas: visām pozīcijām, izņemot
noguldījumus, tiek piemērota likmju izmaiņa +/-100 bāzes punktu apmērā, noguldījumiem tiek piemērota
likmju izmaiņa +/-50 bāzes punktu apmērā.
Dotā tabula parāda peļņas/zaudējumu jūtīgumu pret procentu likmju izmaiņām pārskata gada beigās,
nemainot citus nosacījumus (tūkstošos EUR):
31.12.2014.

USD
EUR
citas
Kopā

Ietekme uz peļņu/
zaudējumiem
+100 bps
-100 bps
(347)
(188)
(535)

347
188
535

31.12.2013.

USD
EUR
citas
Kopā

Ietekme uz peļņu/
zaudējumiem
+100 bps
-100 bps
(172)
(38)
(220)
(430)

172
38
220
430

(e)
Likviditātes risks
Banka ir pakļauta ikdienas riskam, ka tai būtu nepieciešams izmantot pieejamos naudas līdzekļus un
īstermiņa likvīdos aktīvus īstermiņa saistību izpildei. Aktīvu un pasīvu, kā arī ārpusbilances posteņu
termiņu attiecība ir saistīta ar likviditātes risku un norāda, cik lielā apmērā būtu nepieciešami naudas
līdzekļi, lai izpildītu esošās saistības.
Banka neuztur skaidras naudas rezerves, lai varētu apmierināt visas šīs saistības, jo pieredze rāda, ka
minimālo aizvietojošo investīciju daudzumu līdzekļiem, kuriem tuvojas atmaksas datums, var noteikt ļoti
precīzi. Valde nosaka minimālo naudas limitu atbilstošā proporcijā no līdzekļiem ar tuvu atmaksas
termiņu, kam jābūt pieejamam, lai izpildītu šādu pieprasījumu un minimālo daudzumu iekšbankas un citu
aizņēmumu iespējām, kurām jābūt pieejamām, lai nosegtu tādus līdzekļu pieprasījumus, kas pārsniedz
sākotnēji prognozētos apjomus.
Bankām pilnīga saskaņotība ir vērojama reti, jo noslēgtie dažāda veida darījumi bieži ir ar nenoteiktu
termiņu (skat. arī 26. pielikumu). Pozīcijas nesaskaņotība iespējams uzlabo ienesīgumu, bet arī
paaugstina zaudējumu risku.
Aktīvu un saistību termiņi un iespējas par pieņemamām izmaksām aizstāt procentus radošās saistības,
kurām iestājies atmaksas termiņš, ir būtiskie faktori, lai noteiktu Bankas likviditāti un tās pakļautību
izmaiņām procentu likmēs un valūtas kursos ietekmei.
Šāda aktīvu un saistību saskaņošana un saskaņotības kontrolēšana ir viena no būtiskākajām Bankas
ikdienas vadības kontrolēm.
Likviditātes riska mērīšanā Banka izmanto sekojošas metodes:
- termiņstruktūras pārskata sastādīšana (gan kopā visās valūtās, gan atsevišķu valūtu griezumā);
- likviditātes rādītāja aprēķins, likviditātes rādītāja normatīva izpildes kontrole;
- stresa testi.
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(e)
Likviditātes risks (turpinājums)
Likviditātes riska pārvaldīšanas pamatelementi ir sekojoši:
- likviditātes rādītāja normatīva izpilde;
- likviditātes neto pozīciju limitu noteikšana;
- noguldījumu piesaistīšanas ierobežojumu noteikšana;
- likviditātes noteikto limitu ievērošanas kontrole;
- likviditātes stresa testu veikšana un iegūto rezultātu analīze;
- priekšlikumu izvirzīšana likviditātes problēmu risināšanai.
Atbilstoši FKTK individuālām prasībām, Banka uztur likvīdus aktīvus saistību izpildei pietiekamā apjomā,
kas ir ne mazāks par 60% no Bankas pašreizējo saistību apjoma.
(f)
Kapitāla pietiekamība
Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret
kredīta un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem.
Lai aprēķinātu kapitāla apjomu riskiem, kuru segšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir
izvirzījusi minimālā kapitāla prasības, tiek izmantotas šādas pieejas un metodes:
- kredītriska kapitāla prasības tiek aprēķinātas, izmantojot standartizēto pieeju;
- „finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode” tiek izmantota, lai samazinātu kredītisku;
- ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības, preču riska kapitāla prasības, pašu kapitāla un parāda
vērtspapīru pozīciju risku kapitāla prasības tiek aprēķinātas, pielietojot standartizēto pieeju;
- parāda vērtspapīru vispārējā riska kapitāla prasības tiek aprēķinātas, izmantojot dzēšanas un atlikušā
termiņa metodi;
- pamatdarbības riska kapitāla prasības tiek aprēķinātas, izmantojot pamatrādītāja pieeju.
Banka arī novērtē, vai atbilstība minimālām kapitāla prasībām nodrošina, ka Bankas kapitāls ir
pietiekams, lai segtu visus iespējamos zaudējumus, kas saistīti ar augstāk minētajiem riskiem.
Turklāt, Banka ir izstrādājusi iekšējo dokumentāciju un noteikumus, saskaņā ar kuriem Banka nosaka
nepieciešamā kapitāla summu būtiskiem riskiem, kuriem nav noteiktas minimālā kapitāla prasības (t.i.
procentu likmju risks, likviditātes risks, koncentrācijas risks un pārējie bankas darbības riski).
Aprēķinātais Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2014. gada 31. decembrī bija 26,59% (2013. gada
31. decembrī 21,64%), kas pārsniedz Eiropas parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013
noteikto minimumu un kapitāla saglabāšanas rezerves minimuma summu (10,5%), ka pašu kapitāla
attiecībai pret riska svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem ir jābūt vismaz 8% un kapitāla
saglabāšanas rezervei ir jābūt vismaz 2,5% (skat. arī 24. pielikumu). 2014. gada beigās Finanšu un
kapitāla tirgus komisija pārrēķināja Bankai individuālo kapitāla prasību un noteica to 13,5% apmērā.
Banka ievēro un pilda individuāli noteikto kapitāla pietiekamības prasību gan 2014. gada 31. decembrī,
gan 2013. gada 31. decembrī.
(g)
Operacionālais risks
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus neadekvātu vai neveiksmīgu Bankas iekšējo procesu
norises rezultātā, cilvēku un sistēmas darbības, vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ. Ar operacionālo risku
saprot risku, ka var samazināties Bankas ienākumi/rasties papildus izdevumi (un rezultātā samazināties
pašu kapitāla apmērs) kļūdu darījumos ar Klientiem/darījumu partneriem, informācijas apstrādē,
neefektīvu lēmumu pieņemšanas, nepietiekamu cilvēkresursu, vai nepietiekamas ārējo apstākļu ietekmes
plānošanas dēļ.
Bankā tiek izveidota un uzturēta operacionālā riska notikumu un zaudējumu datu bāze, kurā tiek savākti,
apkopoti un klasificēti iekšējie dati par operacionālā riska notikumiem un saistītajiem zaudējumiem.
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(g)
Operacionālais risks (turpinājums)
Operacionālā riska pārvaldīšanas pamatelementi:
- operacionālā riska monitorings;
- operacionālā riska kontrole un minimizācija:
- iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde, kas izslēdz/samazina operacionālā notikuma iespēju;
- pienākumu dalīšanas principa ievērošanai;
- iekšējo limitu izpildes kontrole;
- noteiktas kārtības ievērošana IT un citu bankas resursu lietošanā;
- darbinieku atbilstoša apmācība;
- regulāra darījumu un kontu dokumentu pārbaude.
(h)
Koncentrācijas risks
Darījumu koncentrācijas risks ir jebkurš riska darījums vai riska darījumu grupa, kuru dēļ Bankai varētu
rasties tādi zaudējumi, kas var apdraudēt Bankas maksātspēju vai spēju turpināt darbību. Koncentrācijas
risks rodas no liela apmēra riska darījumiem ar klientiem vai savstarpēji saistītu klientu grupām, vai riska
darījumiem ar klientiem, kuru kredītspēju nosaka viens kopīgs riska faktors (piemēram, tautsaimniecības
nozare, ģeogrāfiskais reģions, valūta, kredītriska mazināšanas instruments (vienveidīgs nodrošinājums
vai viens nodrošinājuma devējs u.tml.)).
Darījumu koncentrācijas riska ierobežošanai Banka nosaka limitus ieguldījumiem dažāda veida aktīvos,
instrumentos un tirgos, utml. Limits ir skaitlisks ierobežojums, kas tiek piemērots dažādiem ieguldījumu
veidiem un darbojas kā riska ierobežošanas un kontroles instruments.
Valsts risks ir viens no būtiskiem darījumu koncentrācijas riskiem. Valstu risks – valstu partnera risks – ir
iespēja ciest zaudējumus, ja Bankas aktīvi ir izvietoti valstī, kuras ekonomisko un politisko faktoru izmaiņu
rezultātā Bankai var rasties problēmas atgūt savus aktīvus paredzētajā laikā un apjomā. Partneru un
emitentu saistību nepildīšanu cēloņi galvenokārt ir valūtas devalvācija, nelabvēlīgas izmaiņas
likumdošanā, jaunu ierobežojumu un barjeru radīšana un citi, tai skaitā ”force majeure”, faktori.
Koncentrācijas riska ierobežošanai Banka ir ieviesusi sekojošus limitus:
- valstu riska limitus;
- kredītreitingu grupu limitus;
- finanšu tirgu operāciju riska limitus;
- atvērto valūtas pozīciju un kases limitus, pieļaujamo zaudējumu limitus valūtu tirdzniecībai;
- pieļaujamo zaudējumu limitus vērtspapīru tirdzniecības portfeļa instrumentiem;
- lielo riska darījumu ierobežojumu limitus;
- ar mātes banku ierobežojošus limitus;
- kreditēšanas programmu limitus.
Tiek veikta šo limitu izpildes kontrole, analīze un pārskatīšana.
Valstu riska analīzei tiek izmantota starptautisko reitingu aģentūru informācija (t.sk. kredītreitingi, to
dinamika); valstu ekonomiskie rādītāji un cita saistīta informācija.
Riska kontroles pamatelementi:
- iekšējo limitu noteikšana pa reģioniem, valstīm, un pa darījumu veidiem atsevišķās valstīs;
- iekšējo limitu izpildes kontrole;
- valstu riska analīze un monitorings;
- iekšējo limitu pārskatīšana.
Aktīvu, pasīvu un ārpusbilances valsts risks attiecināms uz to valsti, kuru var uzskatīt par klienta
uzņēmējdarbības veikšanas pamata valsti. Ja kredīts ir izsniegts citas valsts rezidentam pret ķīlu, un šī
ķīla fiziski atrodas citā valstī nekā juridiskās personas rezidences valsts, tad valsts risks tiek pārnests uz
valsti, kur kredīta ķīla faktiski atrodas.
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PROCENTU IENĀKUMI UN IZDEVUMI

Procentu ienākumi
Kredīti un avansi juridiskajām personām
Kredīti un avansi fiziskajām personām
Prasības pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turēti parāda vērtspapīri
Procentu ienākumi kopā

2014
EUR

2013
EUR

4,973,101
163,405
5,505,355
612,305
11,254,166

5,653,452
279,577
11,797,283
1,072,565
18,802,877

Procentu izdevumi
Fizisko personu noguldījumi
Juridisko personu noguldījumi
Subordinētais aizņēmums
Pārējās saistības
Procentu izdevumi kopā

(766,938)
(2,151,329)
(892,492)
(1,064,402)
(4,875,161)

(1,093,124)
(5,671,894)
(704,434)
(927,007)
(8,396,459)

6,379,005

10,406,418

Neto procentu ienākumi

Pārējos procentu izdevumos iekļauti maksājumi noguldījumu garantiju fondā 921,758 EUR apmērā
(2013.gadā: 844,913 EUR), kā arī maksājumi FKTK finansēšanai 85,506 EUR (2013.gadā: 75,216 EUR)
un korespondējošā konta negatīvā procentu likme 55,808 EUR (2013.gadā: 0 EUR).
6

KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI UN IZDEVUMI
2014
EUR

2013
EUR

4,745,744
2,654
439,520
572,381
460,549
62,193
81,317
34,169
60,433
213,289
197,443
248,768
148,623
7,267,083

4,745,886
2,647
38,778
575,394
530,138
58,358
38,231
86,999
42,702
132,030
165,565
199,532
189,546
6,805,806

Komisijas naudas izdevumi
Naudas pārskaitījumi
Pārējie izdevumi
Komisijas naudas izdevumi kopā

(1,388,365)
(29,814)
(1,418,179)

(1,531,980)
(29,744)
(1,561,724)

Neto komisijas naudas ienākumi

5,848,904

5,244,082

Komisijas naudas ienākumi
Naudas pārvedumi
Kredītu izsniegšana
Komisijas par aktīvu pārvaldīšanu
Kontu apkalpošana
Komisijas par akreditīviem
Komisija par darījumiem ar vērtspapīriem
Komisijas naudas ieņēmumi no darījumu konta apkalpošanas
Ieņēmumi no vispārīgiem pakalpojumiem
Pārējās komisijas (DIGIPAS)
Starpbanku komisijas ienākumi
Komisija par darījumiem ar kartēm
Valūtas konvertācijas ieņēmumi
Pārējās komisijas
Komisijas naudas ienākumi kopā
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ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Atalgojums darbiniekiem
Izdevumi operatīvai nomai
Telpu un iekārtu apkalpošana
Atalgojums Padomei un Valdei
Apsardze
Komunālie pakalpojumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Sakaru izmaksas
Konsultācijas un profesionālie pakalpojumi
Informācijas sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas
Komandējuma izdevumi
Kredītkaršu apkalpošanas izdevumi
Transporta izdevumi
Veselības apdrošināšana
Reklāma un mārketings
Soda naudas
Citi administratīvie izdevumi

2014
EUR

2013
EUR

2,836,371
402,527
110,852
408,256
2,873
51,830
765,381
353,378
345,964
132,326
101,587
4,324
49,703
31,437
15,210
70,018
484,658
6,166,695

2,528,634
403,997
105,187
303,472
2,753
52,500
682,351
316,983
604,361
109,648
108,995
29,355
53,069
28,280
6,229
568,464
5,904,278

Vidējais Bankas darbinieku skaits 2014. gadā bija 144 darbinieki (2013. gadā: 130).
8

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis
Ārvalstīs ieturētais nodoklis
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas (skat. 19.
pielikumu)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis kopā

569,342

1,221,982

148
569,490

(29,199)
1,192,783

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja Bankas
peļņai/ (zaudējumiem) pirms nodokļiem piemērotu 15% likmi (skatīt zemāk):
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem
Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15%
Zaudējumi no vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Pārējie izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo
ienākumu un neapliekamie ieņēmumi, neto
Ārvalstīs ieturētais nodoklis
Nodokļa izdevumi

31

(1,312,750)

2,138,586

(196,913)

320,788

60,597

30,219

136,464
569,342
569,490

(380,206)
1,221,982
1,192,783

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
9

KASE UN PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET LATVIJAS BANKU

Kase
Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

1,225,468
100,081,040
101,306,508

1,133,875
31,717,767
32,851,642

Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku atspoguļo Bankas korespondentkonta atlikumu, par kuru
procenti tiek maksāti obligāto rezervju prasību apjomā.
Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku ietver obligātās rezerves, kas tiek turētas saskaņā ar
Latvijas Bankas noteikumiem. Noteikumi nosaka minimālo līmeni Bankas vidējam korespondējošā konta
atlikumam mēnesī, tomēr katrā konkrētajā dienā līdzekļi kontā var tikt izmantoti neierobežoti. Minimālais
līmenis Bankas vidējam korespondējošā konta atlikumam laika periodā no 2014. gada 10. decembra līdz
2014. gada 31. decembrim bija noteikts 4,594,256 EUR apmērā (2013. gadā 16,391,398 EUR).
2014. gada un 2013. gada laikā Banka bija izpildījusi Latvijas Bankas noteikto rezervju prasību.
10

PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM

Prasības pret Latvijas Republikas kredītiestādēm
Prasības pret ne-OECD kredītiestādēm
Prasības pret OECD kredītiestādēm

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

20,023,153
81,126,500
114,857,682
216,007,335

38,098,079
144,147,148
133,910,151
316,155,378

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm pēc prasību veida:
Prasības uz pieprasījuma
Prasības ar termiņu 3 mēneši un mazāk
Pārējās prasības

176,466,586
13,460,477
26,080,272
216,007,335

139,913,339
101,394,406
74,847,633
316,155,378

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm pēc to reitingiem 2014.gada 31.decembrī un
2013.gada 31.decembrī:
31.12.2014.
31.12.2013.
Prasības pret
Prasības pret
Reitinga grupa
kredītiestādēm
kredītiestādēm
EUR
%
EUR
%
Aaa līdz Aa3
A1 līdz A3
Baa1 līdz Baa3
Ba1 līdz Ba3
B1 līdz B3
Zem B3

6,443,279
80,349,664
74,900,772
1,286,097
15,377,297
27,052,377
205,409,486

2,98%
37,20%
34,68%
0,60%
7.12%
12,52%
95.09%

347,889
120,878,760
32,511,594
15,811,400
17,294,771
66,185,848
253,030,262

0,11%
38,23%
10,28%
5,00%
5,47%
20,93%
80,02%

Bez reitinga

10,597,849
216,007,335

4,91%
100,00%

63,125,116
316,155,378

19,98%
100,00%
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KREDĪTI UN AVANSI

Kredītu sadalījums pa klientu un kredītu veidiem:

Kredīti juridiskām personām
Kredīti fiziskām personām, izslēdzot hipotekāros kredītus
Hipotekārie kredīti
Kredīti un avansi kopā, bruto
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Kredīti un avansi kopā, neto

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

95,718,164
1,748,648
1,925,683
99,392,495
(28,997,132)
70,395,363

85,576,381
1,745,650
2,227,988
89,550,018
(19,700,832)
69,849,187

2014. gada laikā ir notikušas sekojošas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam:
Kredīti
juridiskām
personām
EUR

Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2014. gada 1. janvārī
17,466,817
Uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam
6,913,034
palielinājums pārskata gadā
Valūtas kursa svārstību ietekme
1,696,750
Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2014. gada 31. decembrī

26,076,601

Kredīti
fiziskām
personām,
Hipotekārie
izslēdzot
kredīti
hipotekāros
kredītus
EUR
EUR

Kopā

EUR

1,630,046

603,969

19,700,832

(997)

609,653

7,521,689

-

77,860

1,774,610

1,629,069

1,291,482

28,997,132

2013.gada laikā ir notikušas sekojošas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam:
Kredīti
juridiskām
personām
EUR

Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2013. gada 1. janvārī
13,587,834
Uzkrājumu kredītu vērtības samazinājumam
7,217,105
palielinājums pārskata gadā
Kredītu norakstīšana
(2,856,720)
Valūtas kursa svārstību ietekme
(481,402)
Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam 2013. gada 31. decembrī

17,466,817

Kredīti
fiziskām
personām,
Hipotekārie
izslēdzot
kredīti
hipotekāros
kredītus
EUR
EUR

Kopā

EUR

787,202

296,818

14,671,854

842,844

307,151

8,367,100

-

-

(2,856,720)
(481,402)

1,630,046

603,969

19,700,832

Risku koncentrācija kredītu portfelī pēc ekonomikas nozarēm ir šāda:
2014
EUR
%
Tirdzniecība un komercdarbība
29,549,812
29.73
Fiziskās personas
3,674,331
3.70
Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība
5,239,455
5.27
Būvniecība un darījumi ar nekustamo īpašumu
26,026,470
26.19
Transporta un sakaru nozare
17,281,158
17.39
Rūpniecība
6,736,580
6.78
Tūrisma un viesnīcu pakalpojumi, restorānu
bizness
1,217,013
1.22
Finanšu pakalpojumi
4,145,199
4.17
Pārējās
5,522,478
5.55
Kredīti un avansi kopā (pirms uzkrājumiem
vērtības samazinājumam)
99,392,495 100.00
33

2013
EUR
28,974,835
3,973,638
4,574,590
21,840,966
12,968,069
6,164,326

%
32.36
4.44
5.11
24.39
14.48
6.88

1,335,626
4,478,291
5,239,677

1.49
5.00
5.85

89,550,018

100.00
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Kopējā kredītu vērtība 2014. gada 31. decembrī 10 lielākajiem aizņēmējiem ir 50,840,154 EUR (2013.
gadā 37,721,961 EUR), kas ir 51.15 % no kopējās portfeļa vērtības (2013. gadā: 42.12%). 2014. gada
31. decembrī 10 lielāko aizņēmēju kredīti bija nodrošināti ar depozītiem 7,829,909 EUR apmērā (2013.
gada 31. decembrī: 7,421,479 EUR).
Zemāk ir atspoguļota informācija par ķīlas nodrošinājumu 2014. gada 31. decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Nenodrošināti kredīti
Kredītu nodrošinājums:
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- galvojumi un citi aktīvi
Kredīti un avansi kopā (pirms
uzkrājumiem vērtības samazinājumam)

Kredīti
fiziskām
personām,
izslēdzot
hipotekāros
kredītus
EUR
EUR
10,060,244
1,745,684

Hipotekārie
kredīti

Kopā

EUR
323,168

EUR
12,129,096

1,912,525
54,473,120
8,454,791
20,817,484

2,964
-

711,271
891,244
-

2,623,796
55,364,364
8,457,755
20,817,484

95,718,164

1,748,648

1,925,683

99,392,495

Zemāk ir atspoguļota informācija par ķīlas nodrošinājumu 2013.gada 31.decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Nenodrošināti kredīti
Kredītu nodrošinājums:
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- galvojumi un citi aktīvi
Kredīti un avansi kopā (pirms
uzkrājumiem vērtības samazinājumam)

Kredīti Hipotekārie
fiziskām
kredīti
personām,
izslēdzot
hipotekāros
kredītus
EUR
EUR
EUR
7,154,114
1,737,786
296,505

Kopā

EUR
9,188,405

2,057,177
44,898,899
9,159,487
22,306,703

7,864
-

1,031,373
900,110
-

3,088,550
45,799,009
9,167,351
22,306,703

85,576,380

1,745,650

2,227,988

89,550,018
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Zemāk ir atspoguļota kredītu analīze pēc to kvalitātes 2014. gada 31. decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Kredīti
fiziskām
personām,
izslēdzot
hipotekāros
kredītus
EUR
EUR

Hipotekārie
kredīti

Kopā

EUR

EUR

Kredīti, kas nav kavēti un kuriem nav
vērtības samazināšanās pazīmes
- Standarta kredīti
- Uzraugāmie kredīti
- Zem standarta kredīti

45,233,496
277,047

112,272
-

526,779
-

45,872,547
277,047

Kredīti, kas nav kavēti un kuru vērtība
nav samazinājusies

45,510,543

112,272

526,779

46,149,594

Kavētie kredīti, kuriem nav vērtības
samazināšanās pazīmes
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām
- kavēti no 181 līdz 360 dienām

479,713
4,097,853
271,147
102,841

Kopā kavētie kredīti, kuru vērtība nav
samazinājusies

4,951,554

41

-

4,951,595

Kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies
(kopējā summa)
- bez atmaksas kavējumiem
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām
- kavēti no 181 līdz 360 dienām
- kavēti vairāk kā 360 dienas

11,587,865
2,248,470
50,612
10,634,764
1,906,520
18,827,836

28,769
1,607,566

1,075,736
323,168

12,663,601
2,248,470
50,612
10,634,764
1,935,289
20,758,570

Kopā kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies (kopējā summa)

45,256,067

1,636,335

1,398,904

48,291,306

(26,076,601)

(1,629,049)

69,641,563

119,599

Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam
Kredīti un avansi, neto

41

479,713
4,097,853
271,147
102,882

-

(1,291,482) (28,997,132)

634,201

70,395,363

Kavētie kredīti bez vērtības samazināšanās pazīmēm iekļauj kredītu kopējo summu. Kavētās summas
2014. gada 31. decembrī sastādīja 775,300 EUR (2013. gada 31. decembrī: 5,947,769 EUR).
Kavētie kredīti un kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies, iekļauj kredītu kopējo summu. Kavētās summas
2014. gada 31. decembrī sastādīja 30,197,658 EUR (2013. gada 31. decembrī: 17,082,488 EUR).
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Zemāk ir atspoguļota kredītu analīze pēc to kvalitātes 2013.gada 31.decembrī:
Kredīti
juridiskām
personām

Kredīti
fiziskām
personām,
izslēdzot
hipotekāros
kredītus
EUR
EUR

Hipotekārie
kredīti

Kopā

EUR

EUR

Kredīti, kas nav kavēti un kuriem nav
vērtības samazināšanās pazīmes
- Standarta kredīti
- Uzraugāmie kredīti
- Zem standarta kredīti

45,025,936
289,731
-

107,913
-

867,236
-

46,001,085
289,731
-

Kredīti, kas nav kavēti un kuru vērtība
nav samazinājusies

45,315,667

107,913

867,236

46,290,816

Kavētie kredīti, kuriem nav vērtības
samazināšanās pazīmes
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām

4,281,827
2,642,737
2,166,285

Kopā kavētie kredīti, kuru vērtība nav
samazinājusies

9,090,849

-

-

9,090,849

14,023,075
-

10,555
19,323

1,137,000
2,452,166
13,557,623

646
1,607,213

1,023,837
336,915

14,033,630
19,323
1,023,837
1,137,000
2,452,812
15,501,751

31,169,864

1,637,737

1,360,752

34,168,353

(17,466,817)

(1,630,046)

68,109,563

115,604

Kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies
(kopējā summa)
- bez atmaksas kavējumiem
- kavēti līdz 30 dienām
- kavēti no 30 līdz 90 dienām
- kavēti no 91 līdz 180 dienām
- kavēti no 181 līdz 360 dienām
- kavēti vairāk kā 360 dienas
Kopā kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies (kopējā summa)
Uzkrājumi kredītu vērtības
samazinājumam
Kredīti un avansi, neto

36

-

4,281,827
2,642,737
2,166,285

-

(603,969) (19,700,832)

1,624,019

69,849,186
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Zemāk ir atspoguļota kavēto kredītu bez vērtības samazinājuma un kredītu, kuru vērtība ir
samazinājusies, nodrošinājuma patiesā vērtība 2014. gada 31. decembrī:

Nodrošinājuma patiesā vērtība – kavētie kredīti bez vērtības
samazinājuma
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- citi aktīvi
Nodrošinājuma patiesā vērtība – kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- pārējie aktīvi
Kopā

Kredīti
juridiskām
personām
EUR

Hipotekārie
kredīti

1,403,037
41,711,167
3,226,159
9,004,424

-

1,083,677
40,401,202
2,896,697
7,503,434
107,229,797

184,492
1,625,778
1,810,270

EUR

Zemāk ir atspoguļota kavēto kredītu bez vērtības samazinājuma un kredītu, kuru vērtība ir
samazinājusies, nodrošinājuma patiesā vērtība 2013.gada 31.decembrī:

Nodrošinājuma patiesā vērtība – kavētie kredīti bez vērtības
samazinājuma
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- citi aktīvi
Nodrošinājuma patiesā vērtība – kredīti, kuru vērtība ir
samazinājusies
- dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti
- pārējie nekustamā īpašuma objekti
- noguldījumi
- pārējie aktīvi
Kopā

Kredīti
juridiskām
personām
EUR

Hipotekārie
kredīti

28,457
8,718,209
7,018,216

-

1,286,838
26,281,908
146,556
8,447,291
51,927,475

164,137
1,486,811
1,650,948

EUR

Bankas politika paredz, ka kredīts tiek iekļauts kredītu bez vērtības samazinājuma grupā līdz tam brīdim,
kad Banka iegūst objektīvus pierādījumus kredītu vērtības samazinājumam.
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Nodrošinājuma finansiālais efekts ir atspoguļots uzrādot atsevišķi (i) tiem aktīviem, kuriem nodrošinājums
vai citi kredīta kvalitātes paaugstināšanas mehānismi ir vienādi vai lielāki par aktīvu bilances vērtību
("Aktīvi ar nodrošinājumu, kura vērtība pārsniedz kredīta atlikumu"), un (ii) tiem aktīviem, kuriem
nodrošinājums vai citi kredīta kvalitātes paaugstināšanas mehānismi ir zemāki par aktīvu bilances vērtību
("Aktīvi ar nepietiekamu nodrošinājumu").
Nodrošinājuma efekts 2014. gada 31. decembrī:
Aktīvi ar nodrošinājumu, kura
vērtība pārsniedz kredīta atlikumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
EUR
EUR
Kredīti juridiskām
personām
Kredīti fiziskām personām
- patēriņa kredīti
Hipotekārie kredīti
Kopā

Aktīvi ar nepietiekamu
nodrošinājumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
EUR
EUR

80,864,740

190,751,888

14,853,424

4,793,180

1,316
1,602,515
82,468,571

66,291
2,899,085
193,717,264

1,747,332
323,168
16,923,924

1,648
4,794,828

Nodrošinājuma efekts 2013.gada 31.decembrī:
Aktīvi ar nodrošinājumu, kura
vērtība pārsniedz kredīta atlikumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
EUR
EUR
Kredīti juridiskām
personām
Kredīti fiziskām personām
- patēriņa kredīti
Hipotekārie kredīti
Kopā

Aktīvi ar nepietiekamu
nodrošinājumu
Aktīvu bilances Nodrošinājuma
vērtība (pirms patiesā vērtība
uzkrājumiem
vērtības
samazinājumam)
EUR
EUR

72,664,514

175,557,155

12,911,866

5,757,752

6,985
1,891,073
74,562,572

36,959
3,091,977
178,686,091

1,738,665
336,915
14,987,446

879
40,410
5,799,041
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FINANŠU AKTĪVI PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS AR PĀRVĒRTĒŠANU PEĻŅĀ VAI
ZAUDĒJUMOS

Latvijas valdības obligācijas

OECD valstu valdību obligācijas

Ne-OECD valstu valdību obligācijas
Ne-OECD reģionu korporatīvās obligācijas
Biržā nekotētas akcijas
Biržā kotētas akcijas

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

17,817,963
173,552,232
8,506,507
57,681
7,364
199,941,747

14,137,606
2,895,400
6,515,127
6,551
1,746
23,556,430

Zemāk ir atspoguļota vērtspapīru analīze pēc to izdevēja reitinga 2014.gada 31.decembrī un 2013.gada
31.decembrī:
31.12.2014.
Vērtspapīri
EUR

Reitings
Aaa līdz Aa3
No A1 līdz A3
No Baa1 līdz Baa3
No Ba1 līdz Ba3
No B1 līdz B3
Zem B3

Vērtspapīri
EUR

%

%

160,594,154
8,533,417
30,749,130
28,030
7,364
199,912,095

80,32%
4,27%
15,38%
0,01%
0,00%
99.98%

14,137,606
5,937,017
17,043
3,446,058
23,537,724

60,02%
25,20%
0,07%
14,63%
99,92%

29,652

0.02%

18,706

0,08%

199,941,747

100%

23,556,430

100%

Bez reitinga

13

31.12.2013.

NEMATERIĀLIE AKTĪVI

2014. un 2013.gadā notikušas sekojošas izmaiņas nemateriālo aktīvu sastāvā:

Iegādes vērtība
Gada sākumā
Iegādāts
Gada beigās
Amortizācija
Uzkrātā amortizācija gada sākumā
Aprēķināts par gadu
Uzkrātā amortizācija gada beigās
Atlikusī bilances vērtība gada sākumā
Atlikusī bilances vērtība gada beigās

39

Datorprogrammas
2014
EUR

Datorprogrammas
2013
EUR

1,377,496
115,010
1,492,506

1,232,234
145,262
1,377,496

1,145,986
109,441
1,255,427

1,020,630
125,356
1,145,986

231,510
237,079

211,604
231,510
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PAMATLĪDZEKĻI

2014. gadā notikušas sekojošas izmaiņas Bankas pamatlīdzekļu sastāvā:

Iegādes vērtība
31.12.2013.
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2014.

EUR

EUR

EUR

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos
pamatlīdzekļos
EUR

61,455
27,557
89,012

711,535
44,160
(33,903)
721,792

593,039
20,177
(29,317)
583,899

100,927
100,927

1,466,956
91,894
(63,220)
1,495,630

Nolietojums
31.12.2013.
Par norakstīto
Aprēķināts par 2014. gadu
31.12.2014

25,087
8,902
33,989

646,893
(33,911)
45,768
658,750

490,225
(17,305)
27,104
500,024

30,584
6,115
36,699

1,192,789
(51,216)
87,889
1,229,462

36,368

64,642

102,814

70,343

274,167

55,023

63,042

83,875

64,228

266,168

Kopā

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2013.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2014.

Autotransports

Datori

Biroja
iekārtas

Kopā

EUR

2013.gadā notikušas sekojošas izmaiņas Bankas pamatlīdzekļu sastāvā:

Iegādes vērtība
31.12.2012.
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2013.

EUR

EUR

EUR

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos
pamatlīdzekļos
EUR

23,833
37,622
61,455

707,224
39,816
(35,505)
711,535

581,821
12,001
(783)
593,039

100,927
100,927

1,413,805
89,439
(36,288)
1,466,956

Nolietojums
31.12.2012.
Par norakstīto
Aprēķināts par 2013. gadu
31.12.2013

23,833
1,254
25,087

634,293
(35,038)
47,638
646,893

410,911
(437)
79,751
490,225

24,468
6,116
30,584

1,093,505
(35,475)
134,759
1,192,789

-

72,931

170,910

76,459

320,300

36,368

64,642

102,814

70,343

274,167

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2012.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2013.

Autotransports

Datori

Biroja
iekārtas
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(a)

NOGULDĪJUMI
Noguldījumu analīze pēc klienta grupām

Juridiskās personas:
- pieprasījuma / norēķinu konti
- termiņdepozīti

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

472,830,037
12,215,905

343,844,837
14,551,228

Fiziskās personas
- pieprasījuma / norēķinu konti
- termiņdepozīti

38,092,339
17,794,882

15,154,140
24,234,829

Noguldījumi kopā:

540,933,163

397,785,034

Sektors:
Privātuzņēmumi
Privātpersonas
Finanšu institūcijas
Bezpeļņas institūcijas
Latvijas valdība
Noguldījumi kopā:

484,657,024
55,887,221
243,050
137,185
8,683
540,933,163

358,139,843
39,388,969
238,223
6,215
11,784
397,785,034

(b)

Noguldījumu analīze pēc noguldītāju atrašanās vietas

Rezidenti
Nerezidenti
Noguldījumi kopā:

23,512,866
517,420,297
540,933,163

28,941,900
368,843,134
397,785,034

2014. gadā vidējā procentu likme termiņnoguldījumiem bija 4.02% (2013: 4.39%) un vidējā procentu
likme pieprasījuma noguldījumiem bija 0.16% (2013: no 0,48%). Visiem noguldījumiem ir fiksēta procentu
likme.
Noguldījumi sadalījumā pa ekonomikas nozarēm ir atspoguļoti zemāk:
2014
EUR

2013
%

EUR

%

Rūpniecība
Celtniecība un nekustamais īpašums
Tirdzniecība un komercdarbība
Finanšu un apdrošināšanas
pakalpojumi
Transports un sakari
Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība
Fiziskās personas
Citi

4,692,483
7,847,147
278,737,231

0.87
10,021,444
1.45
5,783,810
51.53 147,866,166

2.52
1.45
37.17

77,646,401
98,964,618
3,154,595
55,887,221
14,003,468

14.35 117,453,566
18.30
64,882,845
0.58
1,709,185
10.37
39,388,969
2.57
10,679,048

29.53
16.31
0.43
9.90
2.69

Noguldījumi kopā

540,933,163
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SAISTĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM
31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

7,365
7,365

4,895
62,983
67,878

2,054,024
16,585
124,219
150,712
2,345,540

494,122
16,585
32,335
75,071
618,113

AB „Pivdenny” bankas pieprasījuma noguldījums
Citi starpbanku darījumi

17

PĀRĒJĀS FINANŠU SAISTĪBAS

Pasīvi noskaidrošanā
Norēķini slēgtas bankas labā
Nauda ceļā
Norēķini ar kreditoriem

Postenī „pasīvi noskaidrošanai” atspoguļotas kļūdaini ieskaitītas summas, kas 2015. gada sākumā
atgrieztas sūtītājiem.
18

NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI UN UZKRĀTIE IZDEVUMI

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrājumi garantijas fondam un FKTK finansējumam
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārskaitīšanai
Uzkrātās komisijas naudas izmaksas
Citas uzkrātās izmaksas

19

197,652
290,717
125,148
222,047
39,210
874,774

200,291
231,891
51,300
182,523
103,356
769,361

ATLIKTAIS NODOKLIS

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme, kas pielietota Bankas peļņai/ (zaudējumiem), sastāda 15%.
Kopējā atliktā nodokļa kustība ir šāda:

Atliktā nodokļa (aktīvs) / saistības pārskata gada sākumā
Atliktā nodokļa izmaiņas pārskata gada laikā (skat. 8. pielikumu)
Atliktā nodokļa aktīvs pārskata gada beigās

2014
EUR

2013
EUR

(19,311)
148
(19,163)

9,888
(29,199)
(19,311)

Banka veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tā ir juridiski tiesīga
veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais
nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju.
Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances
vērtībām un to vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:
31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

17,784

18,428

Atliktā nodokļa aktīvi:
Uzkrājumu atvaļinājumiem pagaidu atšķirība

(36,947)

(37,739)

Atliktā nodokļa aktīvs

(19,163)

(19,311)

Atliktā nodokļa saistības:
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība
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ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI

Banka izmanto sekojošus atvasinātos finanšu instrumentus: valūtas nākotnes līgumi (currency forwards) līgumi par valūtas pirkšanu nākotnē, valūtas mijmaiņas līgumi (currency swaps) – līgumi par valūtas
apmaiņu.
Bankas kredītrisks ir potenciālie nākotnes līgumu aizvietošanas izdevumi, ja darījumu partneri nepildīs
savas saistības. Lai kontrolētu kredītriska līmeni, Banka novērtē darījumu partneru risku pēc tās pašas
metodes, kā vērtējot kreditēšanas darījumus.
Finanšu instrumentu līgumu nosacītā pamatvērtība nosaka salīdzināšanas bāzi ar instrumentiem, kas tiek
atzīti bilancē, bet ne vienmēr norāda uz nākotnes naudas plūsmas apjomiem vai instrumenta patieso
vērtību, tādēļ nevar tikt izmantota, lai noteiktu, kādā līmenī Banka ir pakļauta kredītriskam vai tirgus
riskam. Atvasinātie finanšu instrumenti kļūst izdevīgi vai neizdevīgi atkarībā no tirgus procentu likmju vai
valūtas kursu svārstībām.
Bankas atvasināto finanšu instrumentu nosacītās līgumu pamatvērtības un patiesās vērtības ir
atspoguļotas nākamajā tabulā.
31.12.2014.
31.12.2013.
Nosacītā
Nosacītā
Patiesā vērtība
Patiesā vērtība
līguma
līguma
pamatpamatvērtība
vērtība
Aktīvi Saistības
Aktīvi
Saistības
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Valūtas mijmaiņas
līgumi
43,539,914 736,418 (514,290)
13,552,986 208,831
(129,456)
Valūtas nākotnes līgumi
750,195
194
(1,134)
5,397,414 27,221
(12,918)
Kopā
736,612 (515,424)
236,052
(142,374)
Bankas atvasināto finanšu instrumentu nosacītās līgumu pamatvērtības sadalījumā par
partnera kredītreitingu atspoguļotas nākamajā tabulā:
Reitinga grupa

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

Aaa līdz Aa3
Baa1 līdz Baa3
B1 līdz B3
Bez reitinga

750,195
20,388,271
19,351,643
3,800,000
44,290,109

571,266
2,743,210
15,635,924
18,950,400

darījumu

Nākamā tabula atspoguļo Bankas atvasināto finanšu instrumentu nākotnes nediskontētās naudas
plūsmas termiņstruktūru 2014. gada 31. decembrī:

Atvasinātie finanšu instrumenti ar
savstarpējiem norēķiniem par bruto
summām
Ārvalstu valūtu atvasinātie finanšu
instrumenti
Ienākošā naudas plūsma
Izejošā naudas plūsma

Līdz 1 mēn.

1 - 3 mēn.

EUR

EUR

Vairāk par 3
mēnešiem
EUR

44,290,109

-

-

44,290,109

(44,064,460)

-

-

(44,064,460)
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ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI (turpinājums)

Nākamā tabula atspoguļo Bankas atvasināto finanšu instrumentu nākotnes nediskontētās naudas
plūsmas termiņstruktūru 2013.gada 31.decembrī:

Atvasinātie finanšu instrumenti ar
savstarpējiem norēķiniem par bruto
summām
Ārvalstu valūtu atvasinātie finanšu
instrumenti
Ienākošā naudas plūsma
Izejošā naudas plūsma

21

Līdz 1 mēn.

1 - 3 mēn.

Kopā

EUR

Vairāk par 3
mēnešiem
EUR

EUR

19,141,495

-

-

19,141,495

(19,047,985)

-

-

(19,047,985)

EUR

AKCIJU KAPITĀLS

Bankas emitētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls 2014.gada 31.decembrī bija EUR 32,334,762
(2013.gada 31.decembrī EUR 32,334,762). Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1.43 (2013. gada
31. decembrī: EUR 1.43). Visas akcijas ir parastas vārda akcijas ar balsstiesībām.
2014.gada laikā Bankas akcionāru sarakstā notika šādas izmaiņas:
2014.gada jūlijā Bankas akcionārs AB „Pivdenny” atsavināja sev piederošās 4 461 000 akcijas šādām
personām:
• 160 000 akcijas Jurijam Rodinam,
• 358 400 akcijas OOO „Vinster”,
• 2 150 500 akcijas OOO„Groslend”,
• 430 100 akcijas OOO „Portfeļnij Investor”,
• 1 362 000 akcijas OOO „Jasnie Zori”.
2014.gada augustā Bankas akcionārs OOO „Groslend” sev piederošās visas 2 150 500 akcijas atsavināja
Markam Bekkeram.
2014.gada septembrī Bankas akcionārs AB „Pivdenny” atsavināja sev piederošās 1 148 000 akcijas
Jurijam Rodinam.
2014.gada oktobrī Bankas akcionārs Haralds Āboliņš atsavināja sev piederošās 220 akcijas Jurijam
Rodinam.
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AKCIJU KAPITĀLS

2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī Bankas akcionāri bija:
31.12.2014.
Apmaksātais
% no visa
akciju
apmaksātā
kapitāls
pamatkapitāla
EUR
%
AB „Pivdenny” banka
Jurijs Rodins
Marks Bekkers
OOO ”Jasnii Zori”
DrawNex Universal S.A
Aztin corporation
ŌOO ”Portfolio Investor”
OOO ”Winster”
Olegs Atayants
Vitālijs Medvedčuks
Irina Veseluha
Haralds Āboliņš
Daiga Muravska

22

18,484,058
4,849,460
3,059,886
1,937,952
1,565,159
711,436
611,977
509,957
284,574
284,574
35,572
157
32,334,762

57.16
15.00
9.46
6.00
4.84
2.20
1.89
1.58
0.88
0.88
0.11
100.00

31.12.2013.
Apmaksātais
% no visa
akciju
apmaksātā
kapitāls
pamatkapitāla
EUR
%
26,464,946
2,988,031
1,565,159
711,436
284,574
284,574
35,572
313
157
32,334,762

81.85
9.24
4.84
2.20
0.88
0.88
0.11
100.00

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN APGRŪTINĀTIE AKTĪVI

Iespējamās saistības
Dotā tabula atspoguļo Bankas iespējamās saistības:

Galvojumi

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

4,694,429
4,694,429

3,413,977
3,413,977

Banka ir izsniegusi klientiem galvojumus 4,694,429 EUR apjomā. Šie galvojumi ir nodrošināti ar Bankā
izvietotu depozītu vai naudas līdzekļiem saistību nodrošinājuma kontos vai apdrošināšanas kompānijas
izsniegtu apdrošināšanas polisi.
Finanšu saistības
Nākamā tabula atspoguļo kredītu līgumos paredzētās summas, kuras Bankai vēl ir jāizmaksā.

Akreditīvi
Saistības par komercčekiem
Kredīti

45

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

21,815
26,870,706
26,892,521

1,336,334
321,680
35,379,740
37,037,754
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ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN APGRŪTINĀTIE AKTĪVI (turpinājums)

No tām, Bankas saistības, kas saistītas ar kreditēšanu, bija šādas:
Kreditēšanas saistības
Neizlietotās kredītlīnijas
Kreditēšanas saistības kopā

5,330,541
21,540,165
26,870,706

34,347,729
1,032,011
35,379,740

Neizlietoto kredītlīniju, akreditīvu un garantiju kopējā summa atbilstoši līgumiem nenorāda naudas
līdzekļu nepieciešamību nākotnē, jo šādu finanšu instrumentu darbības termiņš var beigties bez reālas
finansēšanas.
Kreditēšanas saistības izteiktas šādās valūtās:

USD
EUR
LVL
Kopā

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

2,988,477
2,342,064
5,330,541

19,525,382
11,465,489
3,356,858
34,347,729

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

13,808,047
7,732,118
21,540,165

576,596
555,415
1,032,011

Neizlietotās kredītlīnijas izteiktas šādās valūtās:

USD
EUR
Kopā
Operatīvās nomas saistības

Banka ir noslēgusi operatīvās nomas līgumus par ofisa telpām. Līguma darbības termiņš beidzas 2025.
gada jūnijā. Plānotās viena gada laikā maksājamās nomas saistības sastāda EUR 438,609 (2013.gadā:
438,734 EUR). Bankai nav neatceļamu nomas saistību.
Gadījumos, kur Banka ir nomnieks, nākotnes nomas maksājumi, saskaņā ar noslēgtā līguma
nosacījumiem, ir šādi:
31.12.2014.
31.12.2013.
EUR
EUR
Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Virs 5 gadiem
Operatīvās nomas saistības

438,609
1,952,883
1,756,145
4,147,637

357,578
1,836,351
2,485,134
4,679,063

Apgrūtinātie aktīvi
Ieķīlātie un ierobežotie aktīvi 2014. un 2013.gados, bija šādi:

Prasības pret kredītiestādēm
Pārējie aktīvi
Kopā
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2014
Ieķīlātie
aktīvi
EUR

2013
Ieķīlātie
aktīvi
EUR

6,814,011
634,610
7,448,621

2,607,672
2,713,849
5,321,521
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ĀRPUSBILANCES POSTEŅI UN APGRŪTINĀTIE AKTĪVI (turpinājums)

Visi apgrūtinātie aktīvi kalpo par Bankas finanšu saistību nodrošinājumu 2014. gada 31. decembrī un
2013. gada 31. decembrī.
Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība ir aptuveni vienāda ar to patieso vērtību gan 2014. gada 31.
decembrī, gan 2013. gada 31. decembrī.
Bankas apgrūtināto aktīvu kopsummu 2014.gada 31.decembrī veido :
- EUR 634,610 drošības depozīti saistību nodrošināšanai iespējamiem prasījumiem no Visa
Europe Services Inc un MasterCard Europe SPRL puses. Līgumi ar šīm organizācijām paredz
pietiekamu līdzekļu nodrošināšanu depozīta kontos attiecīgi: Lloyds TSB Bank plc (Visa Europe
Services Inc) un HSBC BANK (MasterCard Europe Sprl), kas spētu segt saistītos iespējamos
izdevumus, saistītus ar Bankas dalību organizācijās. Šo apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta
pārējo aktīvu sastāvā.
- EUR 4,095,948 drošības depozīti, kas kalpo par nodrošinājumu Bankas izsniegto garantiju
izpildei. Šo apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta prasību pret kredītiestādēm sastāvā.
- EUR 2,718,063 drošības depozīti, kas kalpo par nodrošinājumu vērtspapīru un atvasināto finanšu
instrumentu darījumu izpildei. Šo apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta prasību pret
kredītiestādēm sastāvā.
Bankas apgrūtināto aktīvu kopsummu 2013.gada 31.decembrī veido:
- EUR 576,177 drošības depozīti saistību nodrošināšanai iespējamiem prasījumiem no Visa
Europe Services Inc un MasterCard Europe SPRL puses. Līgumi ar šīm organizācijām paredz
pietiekamu līdzekļu nodrošināšanu depozīta kontos attiecīgi: Lloyds TSB Bank plc (Visa Europe
Services Inc) un HSBC BANK (MasterCard Europe Sprl), kas spētu segt saistītos iespējamos
izdevumus, saistītus ar Bankas dalību organizācijās. Šo apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta
pārējo aktīvu sastāvā.
- EUR 2,142,672 pārdošanai paredzētais īpašums, kas kalpo par nodrošinājumu kredītam. Šo
apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta pārējo aktīvu sastāvā.
- EUR 2,607,672 drošības depozīti, kas kalpo par nodrošinājumu Bankas izsniegto garantiju
izpildei. Šo apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta prasību pret kredītiestādēm sastāvā.
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NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku
Prasības pret citām kredītiestādēm ar sākotnējo atmaksas
termiņu 3 mēneši vai mazāk
Saistības pret citām kredītiestādēm ar sākotnējo atmaksas
termiņu 3 mēneši vai mazāk
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31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

101,306,508

32,851,642

189,927,063

241,307,745

(7,365)
291,226,206

(67,878)
274,091,509
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KAPITĀLA PIETIEKAMĪBA

Bankas kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām
2014. gada 31. decembrī ir atspoguļots tabulā zemāk:
Apraksts

31.12.2014.
EUR

Pašu kapitāls kopā
- Pirmā līmeņa kapitāls
- Pirmā līmeņa pamata kapitāls
- Otrā līmeņa kapitāls

47,024,138
35,369,244
35,369,244
11,654,894

Kopējā riska darījumu vērtība
- Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera
kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās
piegādes riskam
- Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un
preču riskam
- Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam

176,827,836

141,495,348
10,897,100
24,435,388

Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi
- Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs
- Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (4.5%)
- Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs
- Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (6%)
- Kopējais kapitāla rādītājs
- Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (8%)
- Kopējais kapitāla rādītājs
- Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (11%, aprēķināts kā kopējais
individuāli noteiktais kapitāla pietiekamības rādītājs 13.5% mīnus kapitāla
saglabāšanas rezerve 2.5%)
- Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)
- Kapitāla saglabāšanas rezerve

20.00%
27,411,991
20.00%
24,759,574
26.59%
32,877,911
26.59%

27,573,076
2.5%
4,420,696

Bankas kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
prasībām 2013. gada 31. decembrī ir atspoguļots tabulā zemāk:
Apraksts

31.12.2013.
EUR

Pašu kapitāls kopā
- Pirmā līmeņa kapitāls
- Pirmā līmeņa pamata kapitāls
- Otrā līmeņa kapitāls

47,828,117
37,257,047
37,257,047
10,571,070

Kopējā riska darījumu vērtība
- Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera
kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās
piegādes riskam
- Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un
preču riskam
- Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam
Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi
- Kopējais kapitāla rādītājs
- Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (8%)
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221,029,139

184,240,112
17,766,707
19,022,320

21.64%
30,145,786
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AKTĪVU UN SAISTĪBU ANALĪZE PĒC VALŪTAS

Nākamā tabula atspoguļo Bankas 2014. gada 31. decembra aktīvus, saistības, kapitālu un rezerves, kā
arī no ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumiem izrietošos ārpusbilances posteņus pa valūtām:
USD
EUR
LVL
Citas
Kopā
valūtas
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Aktīvi
Kase un prasības pret
Latvijas Banku
452,483
100,853,854
171
101,306,508
Prasības pret
kredītiestādēm
196,484,772
14,707,419
4,815,144
216,007,3351
Kredīti un avansi
38,328,776
32,066,587
70,395,363
Finanšu aktīvi pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos
191,121,087
9,557,272
200,678,359
Nemateriālie aktīvi
237,079
237,079
Pamatlīdzekļi
266,168
266,168
Atliktā nodokļa aktīvs
19,163
19,163
1,590,260
1,107,808
891,306
3,589,374
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības un kapitāls un
rezerves
Saistības pret
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās saistības
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Subordinētais aizņēmums
Kapitāls un rezerves
Saistības un kapitāls un
rezerves kopā
Neto garā / (īsā) bilances
pozīcija
No valūtas maiņas
darījumiem izrietošās
ārpusbilances prasības
No valūtas maiņas
darījumiem izrietošās
ārpusbilances prasības
No valūtas maiņas
darījumiem izrietošās
ārpusbilances saistības
Neto garā / (īsā) ārvalstu
valūtas maiņas pozīcija
Neto garā / (īsā) pozīcija
2013. gada 31. decembrī
Aktīvi kopā
Saistības un kapitāls un
rezerves kopā
Neto garā / (īsā) bilances
pozīcija

427,977,378

158,815,350

-

5,706,621

592,499,349

450,354,900
353,572

7,365
86,872,826
2,839,411

-

3,705,437
27,331

7,365
540,933,163
3,220,314

12,216,760
-

515,424
35,606,323

-

-

515,424
12,216,760
35,606,323

462,925,232

125,841,349

-

3,732,768

592,499,350

(34,947,854)

32,974,001

-

1,973,853

-

39,940,108

4,350,000

-

-

44,290,108

4,864,460

39,200,000

-

-

44,064,460

35,075,648
127,794

(34,850,000)
(1,875,999)

-

1,973,853

225,648
225,648

324,017,269

73,974,047

43,798,780

5,951,709

447,741,805

327,218,959

71,415,725

44,182,297

4,924,824

447,741,805

(3,201,690)

2,558,322

(383,517)

1,026,885

-
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AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC TO ATLIKUŠĀ ATMAKSAS UN DZĒŠANAS
TERMIŅA
Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu un saistību sadalījumu 2014. gada 31. decembrī pēc to atlikušā
līgumā noteiktā atmaksas un dzēšanas termiņa.
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Termiņš
nokavēts

Aktīvi
Kase un prasības
pret Latvijas
Banku
Prasības pret
kredītiestādēm
Kredīti un avansi
Finanšu aktīvi
pēc patiesās
vērtības ar
pārvērtēšanu
peļņā vai
zaudējumos
Nemateriālie
aktīvi
Pamatlīdzekļi
Atvasinātie
finanšu
instrumenti
Nākamo periodu
izdevumi
Atliktā nodokļa
aktīvs
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības un
kapitāls un
rezerves
Saistības pret
kredītiestādēm
Noguldījumi
Atvasinātie
finanšu
instrumenti
Nākamo periodu
ienākumi un
uzkrātie izdevumi
Pārējās saistības
Subordinētais
aizņēmums
Kapitāls un
rezerves
Saistības un
kapitāls un
rezerves kopā
Likviditāte

1 mēn.

1–3
mēn.

3–6
mēn.

6 –12
mēn.

1–5
gadi

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Vairāk nekā
5 gadi
un bez
datuma
EUR

- 101,306,508

-

-

-

-

-

101,306,508

- 189,371,001
10,849,353
4,776,888

13,988,348
4,707,742

8,337,900
6,206,817

4,310,086
13,568,419

26,076,279

4,209,865

216,007,3351
70,395,363

29,652 169,100,661

1,699,872

18,732

8,533,416

19,132,963

1,426,451

199,941,747

EUR

Likviditāte

EUR

-

-

-

-

-

-

237,079
266,168

237,079
266,168

-

736,612

-

-

-

-

-

736,612

-

-

-

-

154,824

-

-

154,824

-

1,300,554

1,167,043

-

19,163
332,343

-

634,610

19,163
3,434,550

10,879,005 466,592,224

21,563,005

14,563,449

26,918,251

45,446,321

6,537,094

592,499,349

7,365
- 499,115,229

8,255,502

5,735,279

15,854,207

11,901,591

71,355

7,365
540,933,163

-

515,424

-

-

-

-

-

515,424

-

436,520
2,345,540

77,741
-

90,177
-

270,336
-

-

-

874,774
2,345,540

-

5,246

-

-

-

4,118,277

8,093,237

12,216,760

-

-

-

-

-

-

35,606,323

35,606,323

8,333,243
13,229,762

5,825,456
8,737,993

16,124,543
10,793,708

16,019,868
29,426,453

43,770,915
(37,233,821)

592,499,349

307,491,273 25,858,471

20,788,694

59,455,053

24,021,037

1,541,932

447,741,805

- 502,425,324
10,879,005 (35,833,100)

2013. gada 31. decembrī
Aktīvi kopā
8,585,345
Saistības un
kapitāls un
rezerves kopā

Kopā

-

-

347,772,309

7,688,045

4,884,176

24,159,121

16,105,884

47,132,270

447,741,805

8,585,345

(40,281,036)

18,170,426

15,904,518

35,295,932

7,915,153

(45,590,338)

-
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AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC TO ATLIKUŠĀ ATMAKSAS UN DZĒŠANAS
TERMIŅA (turpinājums)

Bankas vadība uzskata, ka īstermiņa likviditāte nav apdraudēta. Bankas likviditātes rādītājs, kas
aprēķināts atbilstoši FKTK prasībām, 2014. gada 31. decembrī bija 91.06%. Atbilstoši FKTK prasībām
bankai jāuztur likvīdie aktīvi saistību izpildei pietiekamā apjomā, bet ne mazāk kā 60% apmērā no bankas
tekošo saistību kopsummas.
Noguldījumi, kas kalpo par nodrošinājumu klientu saistību izpildei tiek atspoguļoti pēc sagaidāmo saistību
izpildes termiņa.
Nākamā tabula atspoguļo Bankas finanšu saistību nediskontētās naudas plūsmas termiņanalīzi 2014.
gada 31. decembrī:
Termiņš
nokavēts

Saistības pret
citām
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās
saistības
Subordinētais
aizņēmums
Saistības
kopā

1 mēn.

1-3 mēn.

3-6 mēn.

6-12 mēn.

1-5 gadi

Kopā

EUR

Vairāk
nekā 5
gadi un
bez
datuma
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

7,365

-

-

-

-

-

7,365

-

499,270,917

8,389,692

5,872,866

16,126,399

12,287,028

72,564

542,019,466

-

2,345,540

-

-

-

-

-

2,345,540

-

30,641

50,792

76,188

152,376

5,139,930

8,093,238

13,543,165

-

501,654,463

8,440,484

5,949,054

16,278,775

17,426,958

8,165,802

557,915,536

EUR

Nākamā tabula atspoguļo Bankas finanšu saistību nediskontētās naudas plūsmas termiņanalīzi
2013.gada 31.decembrī:
Termiņš
nokavēts

Saistības pret
citām
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās
saistības
Subordinētais
aizņēmums
Saistības
kopā

1 mēn.

1-3 mēn.

3-6 mēn.

6-12 mēn.

1-5 gadi

Kopā

EUR

Vairāk
nekā 5
gadi un
bez
datuma
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

401,851

96,401

148,686

300,640

2,387,148

1,287,569

4,622,295

-

346,559,049

7,805,436

4,966,107

24,704,372

15,389,824

259,293

399,684,081

-

618,118

-

-

-

-

-

618,118

-

84,164

171,012

167,989

274,337

1,742,244

9,409,961

11,849,707

-

347,663,182

8,072,849

5,282,782

25,279,349

19,519,216

10,956,823

416,774,201

51

EUR

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
27

AKTĪVU UN SAISTĪBU TERMIŅANALĪZE, PAMATOJOTIES UZ PROCENTU LIKMJU
IZMAIŅĀM

Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu un saistību sadalījumu 2014. gada 31. decembrī pēc atlikušā
laika no atskaites datuma līdz tuvākajam no diviem datumiem – dzēšanas datumam vai procentu likmju
pārskatīšanas datumam:

Aktīvi
Kase un
prasības pret
Latvijas Banku
Prasības pret
kredītiestādēm
Kredīti un avansi
Finanšu aktīvi
pēc patiesas
vērtības ar
pārvērtēšanu
peļņā vai
zaudējumos
Nemateriālie
aktīvi
Pamatlīdzekļi
Atliktā nodokļa
aktīvs
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības un
kapitāls un
rezerves
Saistības pret
kredītiestādēm
Noguldījumi
Pārējās
saistības
Subordinētais
aizņēmums
Saistības kopā

1 mēn.

1–3
mēn.

3–6
mēn.

6–12
mēn.

1–5
gadi

Vairāk
nekā 5
gadi

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

-

-

-

-

184,237,363

11,261,125

-

-

19,144,220

13,646,445

9,001,906

8,160,833

169,100,661

1,699,872

18,732

8,533,416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

372,482,244 26,607,442

Kopā

EUR

Pozīcijas,
kas nav
jūtīgas pret
procentu
likmju risku
EUR

-

101,306,508

101,306,508

-

-

20,508,847

216,007,335

16,985,904

3,450,939

5,116

70,395,363

19,132,963

1,448,739

7,364

199,941,747

-

-

-

237,079

237,079

-

-

-

266,168

266,168

-

-

-

-

19,163

19,163

-

-

-

-

4,325,986

4,325,986

9,020,638

16,694,249

36,118,867

4,899,678

126,915,431

592,499,349

EUR

-

-

-

-

-

-

7,365

7,365

14,653,519

4,588,971

1,578,782

4,687,603

11,462,323

71,144

503,890,821

540,933,163

-

-

-

-

-

-

3,735,738

4,093,254

-

-

-

-

4,118,277

8,093,237

5,246

12,216,760

14,653,519

4,588,971

1,578,782

4,687,603

15,580,600

8,164,381

507,639,170

557,250,542

-

-

-

-

-

35,606,323

35,606,323

4,588,971

1,578,782

4,687,603

15,580,600

8,164,381

543,245,493

592,499,349

22,018,471

7,441,856

12,006,646

20,538,267

(3,264,703)

(416,569,262)

-

23,623,111

31,179,184

46,330,829

30,945,591

1,971,658

51,882,968

447,741,805

3,760,743

2,898,526

14,331,580

14,417,253

9,642,767

344,610,696

447, 741,805

19,862,368

28,280,658

31,999,249

16,528,338

(7,671,109)

(292,727,728)

-

Kapitāls un
rezerves
Saistības un
kapitāls un
rezerves kopā
14,653,519
Bilances
procentu riska
jūtīguma
analīze
357,828,725
2013. gada 31. decembrī
Aktīvi kopā
261,808,464
Saistības un
kapitāls un
rezerves kopā
58,080,240
Bilances
procentu riska
jutīguma
analīze
203,728,224
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DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM

Puses tiek uzskatītas par saistītām, ja viena no tām spēj kontrolēt otru, tās atrodas zem kopējas kontroles
vai vienai pusei ir būtiska ietekme pār otru pusi finansiālu vai saimniecisku lēmumu pieņemšanā.
Par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, Uzraudzības padomes un Valdes locekļi, vadošie Bankas
darbinieki, viņu tuvi radinieki, kā arī viņu kontrolē esošās uzņēmējsabiedrības, un uzņēmumi, kuros
minētajām personām ir būtiska ietekme.
Bankas tiešā mātes Sabiedrība ir AB Pivdenny banka, jo tai ir kontrole pār Bankas darbību, kā arī vairāk
kā puse no balsstiesīgām akcijām. AB Pivdenny bankas galējais labuma guvējs ir Jurijs Rodins.
Darījumu summas ar saistītajām pusēm uz 2014. gada 31. decembri bija šādas:

Kopējā kredītu un avansu
summa (procentu likme pēc
līguma: 5,7-24%)
Korespondējošais konts
Noguldījumi (procentu likme
pēc līguma: 0,0– 5,0%)
Subordinētais aizņēmums

Bankas mātes sabiedrība

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

22,873,259
4,160,448

2,861,818
-

5,033
-

8,095,074

5,287,968
823,816

25,381

Ienākumi un izdevumi no darījumiem ar saistītām pusēm 2014. gadā bija šādi:

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Administratīvās un citas
operatīvās izmaksas

Bankas mātes sabiedrība

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

2,898,016
613,615
19,461

210,982
399,512
232,321
-

722
31,644
790
-

17,032

-

-

2014. gada 31. decembrī prasības un saistības darījumos ar saistītajām pusēm bija šādas:

Neizlietotās kredītlīnijas
Līdzekļi pārvaldīšanā

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

82
6,823,458

3,809
-

Kredīti, kas izsniegti un ko atmaksājušas saistītās puses 2014. gada laikā:
Bankas mātes sabiedrība
Izdots saistītām pusēm
Saņemts no saistītām pusēm

3,742,645,376
3,777,552,866

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi
-

Citas saistītās
puses
348,937
352,852

Darījumi ar Bankas mātes sabiedrību iekļauj kopējo 2014.gada laikā izsniegto un atgriezto īstermiņa
kredītu apjomu.
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DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (turpinājums)

Darījumu summas ar saistītajām pusēm uz 2013.gada 31.decembri bija šādas:

Kopējā kredītu un avansu
summa (procentu likme pēc
līguma: 5,7-24%)
Korespondējošais konts
Noguldījumi (procentu likme
pēc līguma: 0,10– 5,0%)
Subordinētais aizņēmums
Vostro konts

Bankas mātes sabiedrība

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

56,398,300
2,295,512

2,546,065
-

8,994
-

7,203,555
4,895

20,811,713
732,921
-

1,925,857
-

Ienākumi un izdevumi no darījumiem ar saistītām pusēm 2013. gadā bija šādi:

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Administratīvās un citas
operatīvās izmaksas

Bankas mātes sabiedrība

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

6,071,694
(425,673)
(6,858)

211,891
(922,045)
2,038
-

1,995
(86,792)
948
-

(20,164)

-

-

2013.gada 31.decembrī prasības un saistības darījumos ar saistītajām pusēm bija šādas:

Neizlietotās kredītlīnijas
Līdzekļi pārvaldīšanā

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi

Citas saistītās
puses

74
4,103,009

34,627
-

Kredīti, kas izsniegti un ko atmaksājušas saistītās puses 2013. gada laikā:
Bankas mātes sabiedrība
Izdots saistītām pusēm
Saņemts no saistītām pusēm

16,011,326,496
16,073,648,232

Saistītām personām
piederošie uzņēmumi
253,402
246,894

Citas saistītās
puses
211,635
231,746

Darījumi ar Bankas mātes sabiedrību iekļauj kopējo 2013.gada laikā izsniegto un atgriezto īstermiņa
kredītu apjomu.

54

AS „REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA”
2014. GADA PĀRSKATS
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI (turpinājums)
28

DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (turpinājums)

Zemāk atspoguļotas atalgojuma summas Bankas vadībai:

Īstermiņa labumi:
- darba alga
Pensijas:
- Izdevumi valsts pensiju fondam
Kopā

29

2014
EUR

2013
EUR

444,686

296,810

63,850
508,536

70,241
367,051

FINANŠU AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀ VĒRTĪBA

Finanšu instrumentu patiesā vērtība ir tas naudas līdzekļu daudzums, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots
vai saistība varētu tikt dzēsta starp divām savstarpēji nesaistītām, neatkarīgām personām, pamatojoties
uz vispārpieņemtiem principiem. Banka atklāj informāciju par aktīvu un saistību patieso vērtību tādā
veidā, lai to varētu salīdzināt ar to uzskaites vērtību.
Banka, nosakot aktīvu un saistību patieso vērtību, izmanto vairākus patiesās vērtības noteikšanas
avotus, kas tiek iedalīti trīs kategorijās, atbilstoši šādai hierarhijai:
1. kategorija: publiskotās cenu kotācijas aktīvā tirgū;
2. kategorija: patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti dati, kas būtiski ietekmē
patieso vērtību un tiek novēroti tirgū;
3. kategorija: citas patiesās vērtības noteikšanas metodes, kurās tiek izmantoti dati, kas ietekmē
patieso vērtību, bet netiek novēroti tirgū.
Pirmās kategorijas instrumentos var ietilpt likvīdi aktīvi un biržās tirgotie standartizētie atvasinātie finanšu
instrumenti.
Otrās kategorijas instrumentos var ietilpt aktīvi, kam neeksistē aktīvs tirgus, ārpusbiržas (OTC)
atvasinātie finanšu instrumenti un valūtu mijmaiņas darījumi.
Trešās kategorijas instrumentos var ietilpt pārējie aktīvi un saistības, kā arī kredīti.
Patiesā vērtība tādiem finanšu instrumentiem kā Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos galvenokārt tiek novērtēta balstoties uz publiski kotētu cenu (bid cenu). Gadījumos,
kad dažiem no augstākminētajiem aktīviem šāda cena nav novērojama, patiesā vērtība tiek noteikta
balstoties uz novērojamu cenu mazāk aktīvos tirgos – šāda pieeja tiek piemērota atsevišķiem parāda
vērtspapīriem.
Banka piemēro dažādas vērtēšanas metodes tiem finanšu aktīviem, kuri netiek kotēti tirgū un kuriem nav
pieejamas līdzīgu finanšu aktīvu cenu kotācijas tirgū. Nosakot patieso vērtību, šiem aktīviem tiek
izmantoti vērtības noteikšanas modeļi, kas balstīti uz pieņēmumiem un aplēsēm par investīciju objekta
iespējamiem nākotnes finanšu rādītājiem, nozarei, kurā savu darbību attīsta investīciju objekts,
piemītošiem riskiem, kā arī ģeogrāfiskajam reģionam, kur darbojas investīciju objekts.
Patiesā vērtība atvasinātajiem instrumentiem ir noteikta balstoties uz diskontētās naudas plūsmas
metodi, kur visi parametri ir novērojami tirgū.
Pārējiem aktīviem un saistībām, par kuriem ir jāuzrāda patiesā vērtība, izņemot izsniegtajiem kredītiem,
banka pieņem, ka patiesā vērtība ir tuva uzskaites vērtībai. Šis pieņēmums attiecas arī uz 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.
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FINANŠU AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀ VĒRTĪBA (turpinājums)

Zemāk ir atspoguļota aktīvu, kas tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā bilances vērtība un patiesā
vērtība 2014.gada 31.decembrī un 2013.gada 31.decembrī:

Aktīvi amortizētajā iegādes
vērtībā
Kase un prasības uz
pieprasījumu pret Latvijas
Banku
Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti
Kopā aktīvi amortizētajā
iegādes vērtībā
Saistības amortizētajā
iegādes vērtībā
Saistības pret citām
kredītiestādēm
Noguldījumi
Subordinētais aizņēmums
Kopā saistības
amortizētajā iegādes
vērtībā

Bilances
vērtība
EUR

31.12.2014.
Patiesā
vērtība
EUR

Bilances
vērtība
EUR

31.12.2013.
Patiesā
vērtība
EUR

101,306,508
216,007,335
70,395,363

101,306,508
216,007,335
77,009,816

32,851,643
316,155,378
69,849,186

32,851,643
316,155,378
76,368,474

418,856,206

425,375,494

387,709,206

394,323,659

7,365
540,933,163
12,216,760

7,365
541,468,909
12,078,809

67,878
397,785,034
10,870,482

67,878
397,785,034
10,870,482

553,157,288

553,555,083

408,723,394

408,723,394

Kredītu un noguldījumu aplēstā patiesā vērtība ir noteikta, balstoties uz paredzamo diskontēto nākotnes
naudas plūsmas vērtību. Aplēsto naudas plūsmu diskontēšanā pielietotā procentu likme balstās uz gada
beigās naudas tirgū dominējošām procentu likmēm.
Subordinētā aizņēmuma aplēstā patiesā vērtība ir noteikta, balstoties uz paredzamo diskontēto
nākotnes naudas plūsmas vērtību. Aplēsto naudas plūsmu diskontēšanā pielietotā procentu likme
balstās uz pēdējā darījuma procentu likmi kas samazināta par tirgū novēroto procentu likmju kritumu
šajā periodā.
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Zemāk ir atspoguļota analīze pēc kategorijām 2014.gada 31.decembrī un 2013.gada 31.decembrī (pēc to
uzskaites vērtībām):
31.12.2014.

Aktīvi patiesā
vērtībā
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Finanšu aktīvi pēc
patiesās vērtības ar
pārvērtēšanu peļņā
vai zaudējumos
Kopā aktīvi patiesā
vērtībā
Aktīvi amortizētajā
iegādes vērtībā
Kase un prasības uz
pieprasījumu pret
Latvijas Banku
Prasības pret
kredītiestādēm
Kredīti
Kopā aktīvi
amortizētajā
iegādes vērtībā

Saistības patiesā
vērtībā
Atvasinātie finanšu
instrumenti
Kopā saistības
patiesā vērtībā
Saistības
amortizētajā
iegādes vērtībā
Saistības pret citām
kredītiestādēm
Noguldījumi
Subordinētais
aizņēmums
Kopā saistības
amortizētajā
iegādes vērtībā

31.12.2013.

1.kategorija
EUR

2.kategorija
EUR

3.kategorija
EUR

1.kategorija
EUR

2.kategorija
EUR

3.kategorija
EUR

-

736,612

-

-

236,052

-

199,941,747

-

-

23,556,430

-

-

199,941,747

736,612

-

23,556,430

236,052

-

-

101,306,508

-

-

32,851,643

-

-

216,007,335

-

-

316,155,378

-

-

-

70,395,363

-

-

69,849,186

-

317,313,843

70,395,363

-

319,007,020

69,849,186

-

515,424

-

-

142,374

-

-

515,424

-

-

142,374

-

-

7,365

-

-

67,878

-

-

541,468,909

-

-

397,785,034

-

-

12,078,809

-

-

10,870,482

-

-

553,555,083

-

-

408,723,394

-
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NODOKĻI
Bilances
vērtība
31.12.2013.

Aprēķināts
par 2014.
gadu

Atgriezts
no
budžeta

Samaksāts
2014. gadā

Bilances
vērtība
31.12.2014.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Uzņēmumu ienākuma nodoklis*
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis

-

569,342

-

569,342

-

(3,371)
(16,941)

966,819
615,494
(72,305)

102,521

890,877
615,494
(70)

75,942
13,205

(Pārmaksa)
Parāds

(20,312)
-

89,147

*Aprēķinātais un samaksātais UIN iekļauj ārvalstīs ieturēto nodokli 569,342 EUR.
Nodokļu institūcijas ir tiesīgas veikt nodokļu aprēķinu revīziju par pēdējiem trīs taksācijas gadiem. Bankas
vadībai nav zināmi nekādi apstākļi, kas varētu radīt iespējamas būtiskas saistības nākotnē.
31

SUBORDINĒTAIS AIZŅĒMUMS

2011. gada 23. augustā Banka noslēdza līgumu ar Venture Resource Investments LTD par subordinētā
kredīta saņemšanu USD 2,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2019. gadam. Subordinētā
kredīta procentu likme ir 8%.
2011. gada 9. decembrī Banka noslēdza līgumu ar Alekseju Fedoričevu par subordinētā kredīta
saņemšanu USD 2,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2018. gadam. Subordinētā kredīta
procentu likme ir 7%.
2012. gada 8. jūnijā Banka noslēdza līgumu ar Fortum Trade Services LTD par subordinētā kredīta
saņemšanu USD 1,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2019. gadam. Subordinētā kredīta
procentu likme ir 7%.
2012. gada 20. jūnijā Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 2,000,000 apmērā, 15. augustā par subordinētā kredīta saņemšanu USD 5,000,000 apmērā un 7.
septembrī par subordinētā kredīta saņemšanu USD 5,500,000 apmērā. 2012. gada 11. decembrī, pēc
FKTK atļaujas saņemšanas, USD 2,000,000, USD 5,000,000 un USD 2,174,000 (daļa no USD
5,500,000) līgumi tika pārtraukti un līdzekļi konvertēti bankas pamatkapitāla palielināšanai LVL 5,000,000
apmērā. 2013. gada 31. decembrī ar banku Pivdenny subordinētā kredīta atlikums ir USD 3,326,000.
Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2020. gadam. Subordinētā kredīta procentu likme ir 8,5%.
2013. gada 30. aprīlī Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 1,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2021. gadam. Subordinētā kredīta procentu
likme ir 8,0%.
2013. gada 22. maijā Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 1,500,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2021. gadam. Subordinētā kredīta procentu
likme ir 8,0%.
2013. gada 05. jūnijā Banka noslēdza līgumu ar Banku Pivdenny par subordinētā kredīta saņemšanu
USD 4,000,000 apmērā. Saistību atmaksas termiņš ir līdz 2021. gadam. Subordinētā kredīta procentu
likme ir 8,0%.
2014. gada 31. decembrī subordinētie aizņēmumi bija ekvivalenti 12,216,760 EUR (2013. gada 31.
decembrī: 10,870,482 EUR).
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PĀRĒJIE AKTĪVI
Nākamā tabula parāda pārējo aktīvu sadalījumu finanšu aktīvos un nefinanšu aktīvos 2014. gada
31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī:
31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

Finanšu aktīvi
Nefinanšu aktīvi

3,102,207
332,343

2,262,561
2,212,923

Pārējie aktīvi kopā

3,434,550

4,475,484

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

10,445,293
115,182,208

9,475,408
73,129,388

3,655,768

150,032

129,283,269

82,754,828

33

LĪDZEKĻI PĀRVALDĪŠANĀ

Juridiskās personas:
- rezidenti
- nerezidenti
Fiziskās personas:
- nerezidenti
Līdzekļi pārvaldīšanā kopā

Bankas pārvaldīšanā esošie līdzekļi ir klientu vērtspapīri un citi klientu līdzekļi, kas iegādāti saskaņā ar
noslēgtajiem trasta līgumiem.
34

ZAUDĒJUMI NO PĀRŅEMTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU REALIZĀCIJAS

Veicot darbu ar problemātiskiem parādiem, Banka 2014. gadā no parādniekiem pārņēma un uzņēma
Bankas bilancē tālākai realizācijai 6 kredītu nodrošinājumus (nekustamais īpašums) par kopējo summu
676,205 EUR.
Gada laikā Banka realizēja 4 nekustamā īpašuma objektus, kas iepriekš bija uzņemti Bankas bilancē
(viens objekts tika uzņemts bilancē 2012. gadā, viens ― 2013. gadā, divi ― 2014. gadā) par kopējo
summu 1,248,288 EUR. Iepriekš minēto objektu pārdošanas rezultātā ( t.i., sakarā ar objektu bilances
vērtības un pārdošanas cenas starpību) Bankai 2014. gadā radās zaudējumi 1,438,130 EUR apmērā.
Zaudējumu pamatsumma (1,303,068 EUR no kopējās summas 1,438,130 EUR) izveidojās, Bankai
pārdodot 2013. gadā Bankas bilancē uzņemto objektu Cerkovnaja ielā 19, Odesā (rūpniecības un
noliktavu komplekss aptuveni 26 000 m² platībā). Šis objekts tika uzņemts Bankas bilancē 2013. gada
septembrī atbilstoši 2013. gada 26. jūnija vērtējuma cenai, un Banka to pārdeva 2014. gada septembrī
par cenu, kas bija būtiski zemāka par vērtējuma cenu un bilances vērtību. Tik būtisku 2013. gada jūnija
vērtējuma cenas un 2014. gada septembra pārdošanas cenas atšķirību noteica šādi faktori:
(1) Banka ieguva īpašuma tiesības uz objektu pēc smaga un ilgstoša tiesas procesa, kas risinājās
2012.−2013. gadā. Objekta īpašnieks (ķīlas devējs) maksimāli traucēja Bankai realizēt hipotēkas
kreditora tiesības, turklāt saprotot savas pozīcijas nepamatotību un neiespējamību saglabāt objektu savā
īpašumā, un līdz brīdim, kad objekts tika nodots Bankas īpašumā, nerūpējās par objekta saglabāšanu.
Lai gan Banka ieguva īpašuma tiesības uz objektu 2013. gada septembrī, faktiski pārņemt objektu savā
pārvaldībā Bankai izdevās tikai 2013. gada beigās.
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ZAUDĒJUMI NO PĀRŅEMTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU REALIZĀCIJAS (turpinājums)

(2) Banka bija spiesta pārdot objektu 2014. gada septembrī, jo pēc 1. punktā minētajām bijušā īpašnieka
darbībām un 2013.–2014. gada ziemas perioda objekta saglabāšanā bija nepieciešami nopietni
ieguldījumi, it īpaši tuvojoties 2014.−2015. gada ziemai ― šāda veida specifisku objektu uzturēšana un
remonts nav Bankas darbības profils, tāpēc Banka uzskatīja, ka objekta realizācija par maksimāli
augstāko tā brīža cenu ir racionāls lēmums, turklāt bez papildu ieguldījumiem objekta stāvoklis pastāvīgi
pasliktinājās.
(3) Pārdošanas brīdī potenciālajiem pircējiem bija zināms, ka no 2015. gada Ukrainā tiks ieviesta jauna
nekustamā īpašuma nodokļa likme, kas būtiski paaugstinās šāda veida objektu uzturēšanas izmaksas, it
īpaši ņemot vērā objekta lielo platību ― aptuveni 26 000 m². Arī šis faktors būtiski pazemināja objekta
realizācijas iespējamo cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Banka uzskata, ka šie zaudējumi ir pilnībā attiecināmi uz 2014. gadu un
jākvalificē nevis kā kļūda nodrošinājuma cenas novērtējumā, bet gan kā atsevišķs ķīlas devēja
negodprātīguma gadījums, kas maksimāli traucēja Bankas likumīgo tiesību un interešu īstenošanai un
nodarīja būtisku kaitējumu ķīlas objektam. Šo pozīciju apliecina arī Bankas prakse pārējo ķīlu realizācijā,
kur zaudējumi (procentos no objekta bilances vērtības) ir būtiski zemāki un galvenokārt ir saistīti ar
Ukrainas nacionālās valūtas kursa svārstībām darījuma veikšanas laikā.
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KAPITĀLA ATDEVE UN AKTĪVU ATDEVE

Kapitāla atdeve (ROE) (%)
Aktīvu atdeve (ROA) (%)

2014

2013

(4.79)%
(0.37)%

2.83%
0.23%

Abi rādītāji tiek rēķināti saskaņā ar FKTK noteikumiem, ņemot gada vidējos rādītājus mēnešu griezumā.
ROE aprēķina kā pārskata gada peļņas attiecību pret gada vidējo kapitālu un rezervēm. Savukārt ROA
aprēķina kā pārskata gada peļņas attiecību pret gada vidējiem aktīviem.
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NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM

2015. gada martā Banka ir noslēgusi līgumu par ēkas iegādi, kas atrodas Rīgā, J. Alunāna ielā 2.
Izņemot augstākminēto notikumu, laika posmā kopš gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski
ietekmētu Bankas finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī.
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