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2021. gadā un tā 3. ceturksnī Baltic International Bank SE (turpmāk tekstā – Banka) ir strādājusi Bankas esošās stratēģijas 

ietvaros, kuras galvenais ietvars ir Bankas darbības segmentu un tās sniegto pakalpojumu pārorientācija uz Latvijas un 

Baltijas valstu klientiem, kā arī Bankas finanšu posteņu struktūras optimizācija. Tā rezultātā 2021. gadā Latvijas un Baltijas 

valstu Bankas klientu skaits palielinājies par 19% (19%) salīdzinājumā ar 2020.gada 31.decembri un ienākumus nenesošo 

aktīvu (NPL) īpatsvars ir samazinājies par 7%. 

2021. gada 30. septembrī Baltic International Bank SE finanšu rādītāji bija šādi (dati par Bankas Grupu norādīti iekavās):  

-Aktīvu kopsumma: 205,94 miljoni eiro (207,33 milj. eiro); 

-Noguldījumu apjoms 174,40 miljoni eiro (174 milj. eiro); 

-Kredītportfeļa apjoms 36,43  miljoni eiro (35,68 milj. eiro). 

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 85 miljonus eiro 

(85 milj. eiro) jeb 41% (41 %) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 11,65 miljonus eiro (11,65 milj. 

eiro) jeb 6% (6%) no kopējiem aktīviem. 

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 12% veido obligācijas, 5% veido prasības pret kredītiestādēm, 76% veido 

prasības pret Latvijas Banku, 5% veido kase, 2% akcijas. 

2021. gada 30. septembrī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms bija 326 miljoniem eiro (326 milj. eiro) (1. Pielikums), t.sk. 

aktīvu pārvaldīšanā - 63 miljoniem eiro (62 milj. eiro). Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 89 

miljonus eiro (89 milj. eiro). 

Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 139%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable 

Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 113%. 

2021. gada 30.septembrī Bankas pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) pēc veiktām normatīvajām pašu 

kapitāla korekcijām īslaicīgi samazinājās līdz 4,81% (3,57%), kopējais kapitāla rādītājs (Total Capital Ratio) samazinājās līdz 

6,69% (5,48%). Lai stabilizētu situāciju un turpinātu Bankas ilgtermiņa stratēģijas realizāciju, Bankas akcionāri 2021.gada 

8.oktobrī izsludināja jaunu akciju emisiju 12 miljonu eiro apmērā. 2021.gada 24.novembrī minētā akciju emisija tika 

veiksmīgi noslēgta, kuras rezultātā Bankas apmaksātais pamatkapitāls palielinājās par 12 miljoniem eiro. Šajā emisijā 

piedalījās investori no Šveices un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Pamatkapitāla palielināšana nodrošinās visu regulējošo 

kapitāla prasību ievērošanu. Lai iekļautu akciju emisijas rezultātā piesaistītus naudas līdzekļus pašu kapitāla aprēķinā, ir 

jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja.   

Šīs emisijas rezultātā, Banka ir  piesaistījusi investorus, orientētus uz turpmāku Bankas kapitāla stiprināšanu un Bankas 

attīstību atbilstoši tās stratēģijai. Lai nodrošinātu Bankas ilgtspējīgu attīstību, 2021. gada 25. novembrī Bankas akcionāru 

sapulce ir izsludinājusi vēl papildus akciju emisiju 8 miljonu eiro.  

Turpinot Bankas sniegto pakalpojumu tehnoloģisko attīstību, Banka veiksmīgi noslēdza IT stratēģisko projektu un 

pievienojās Latvijas Bankas Zibmaksājumu servisam, pievienojoties Eiropas Savienības banku sarakstam, kas ir 

pievienojušās Eiropas zibmaksājumu sistēmai jeb SEPA Instant Credit Transfer shēmai. 

2021. gada 3. ceturksnī Ņujorkā (ASV) bāzētā reitingu aģentūra Sigma apstiprinājusi Baltic International Bank SE “BBB+’’ 

reitingu ar neitrālu nākotnes prognozi, uzsverot Bankas darbību augstā līmenī atbilstoši labākajai starptautiskajai 

praksei. Šis fakts liecina par Bankas NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma (IKS) atbilstību normatīvajam regulējumam un 

IKS pastāvīgu pilnveidi. Pārskata periodā Banka ir turpinājusi darbu pie Kalēju kvartāla atjaunošanas Vecrīgā, kā arī latviešu 

literatūras un lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka”. 
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Bankas reģistrētais, parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 36 399 229,20 kas sastāv no 5 126 652 akcijām. Visas 

Bankas akcijas ir dematerializētas vārda akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 7,10.  

Bankas kopējais akcionāru skaits ir 93, no tiem 27 ir juridiskas personas un 66 ir fiziskas personas. 

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

 Valērijs Belokoņs – 62,08219%; 

 Vilorijs Belokoņs – 32,99990%. 

Vārds un uzvārds Amats 

Valērijs Belokoņs Padomes priekšsēdētājs 

Ilona Guļčaka Padomes priekšsēdētāja vietniece 

Hanss-Frīdrihs fon Plocs Padomes loceklis 

Džozefs Kofers Bleks Padomes loceklis 
 

http://www.bib.eu/lv/about-bank/management/von-ploetz
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Vārds un uzvārds Amats 

Viktors Bolbats Valdes priekšsēdētājs 

Bogdans Andruščenko  Valdes loceklis 

Anda Saukāne Valdes loceklis 

Edgars Voļskis Valdes loceklis 
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Bankas stratēģija ir vērsta uz turīgu klientu privātajām un biznesa interesēm pielāgotu un atbildīgu kapitāla pārvaldīšanu 

un izcilu augstākā līmeņa individuālo apkalpošanu. Banku sektors gan Latvijā un gan visā pasaulē strauji mainās un, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu darbību un attīstību jaunajos, pastāvīgi mainīgajos tirgus apstākļos, Banka pārdomāti virzās, lai 

sasniegtu stratēģiskos mērķus, kas nosprausti līdz 2030.gadam. 

Uz ESG pieeju balstīta stratēģija  

Saskaņā ar Bankas Stratēģiju 2030 Banka stratēģiskais mērķis ir būt bankai, kas kopā ar klientiem no paaudzes paaudzē 

veic investīcijas videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos un uzņēmumos, kam ir līdzvērtīgas vides vērtības un pozitīva 

ilgtermiņa ietekme uz nākotni. Banka savu darbības stratēģiju balsta uz ESG (Environmental, Social, Governance) pieeju, 

ikdienas darbībā fokusējoties uz vides saglabāšanu, sociāli atbildīgu darbību un labu pārvaldības praksi. 

Klienti  

Bankas klienti ir personas, kuriem atbildīgas investīcijas ir svarīga lēmuma par kapitāla izvietošanu sastāvdaļa. Izmantojot 

Bankas piedāvātās iespējas, mūsu klienti realizē savu vēlmi ne tikai pelnīt ieguldot, bet arī pozitīvi ietekmējot apkārtējo 

pasauli, kā arī iegūstot jaunu pieredzi un zināšanas.  

Bankas mērķis ir diversificēt klientu ģeogrāfiju, vairāk nekā līdz šim pievēršoties un uzrunājot klientus no Eiropas un Āzijas, 

kā arī izvēloties jaunus tirgus segmentus. Mēs palīdzam klientiem ne tikai saglabāt un palielināt kapitālu, bet arī nodrošināt 

tā nodošanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot harmonisku nākotnes vidi. 

Komanda  

Bankā strādā profesionāla un kompetenta ekspertu komanda, kas sniedz klientiem individuālu servisu un nodrošina to 

kapitāla drošību, sasniedzamību un pieaugumu. Mēs mērķtiecīgi papildinām savas zināšanas un spēcinām savas 

kompetences videi draudzīgu un ilgtspējīgu investīciju jomā. Bankas korporatīvās vērtības ir ekspertīze, uzticība un 

pārmantojamība.  
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Informācija par risku vadību ir pieejama Baltic International Bank SE tīmekļa vietnē https://www.bib.eu/lv/bankas-

darbibas-raditaji-un-parskati 2020. gada pārskatā no 33. līdz 39. lpp. Kopš 2020. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas 

izmaiņas risku vadībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bib.eu/lv/bankas-darbibas-raditaji-un-parskati
https://www.bib.eu/lv/bankas-darbibas-raditaji-un-parskati


 

Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats 9 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats 10 
 

 

 

 



 

Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats 11 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats 13 
 

 

Bankas vērtspapīru portfelis valstu sadalījumā ir šāds: 

 

* Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 10% no pašu kapitāla 
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Bankas centrālo valdību parāda vērtspapīri valstu griezumā ir šādi: 

 

 

 

 

 


