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2021. gada 4. ceturksnī Baltic International Bank SE (turpmāk tekstā – Banka) turpināja darbu atbilstoši izvēlētajai Bankas 

stratēģijai, demonstrējot sevi kā nozīmīgu Latvijas finanšu sektora dalībnieku, noslēdzot gadu ar peļņu – 870 tūkstošu eiro 

apmērā, kā arī saglabājot augstu likviditātes seguma rādītāju: 178 %  un  augstu kapitāla rādītāju – 16,91%.  

2021. gada 4. ceturksni Banka noslēdza ar šādiem rādītājiem (dati par koncernu norādīti iekavās): 

- Aktīvi: 210,80 miljoni eiro (212,68 milj. eiro); 

- Kopējais kapitāla rādītājs: 16,91% (15,32%); 

- Likviditātes seguma rādītājs: 178%; 

 -Peļņa: 870 tūkstoši eiro (1,30 milj. eiro). 

Veicot akciju emisiju, Baltic International Bank SE piesaistīja trīs jaunus akcionārus, kas ļāva palielināt bankas kapitālu par 

12 miljoniem eiro. Visas emitētās jaunās akcijas ir apmaksātas. Veicot ārvalstu kapitāla piesaisti, ir stiprināts Bankas 

kapitāls. Turpmāk plānots turpināt strādāt pie pakalpojumu attīstības gan Latvijā, gan klientiem Eiropas Savienībā. 

Palielinātais kapitāls ir rīks attīstībai jaunajos tirgos un nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts papildus kapitāls, lai 

banka kļūtu par nozīmīgu starptautisko tirgu dalībnieku. Svarīgi ilgtermiņa attīstībai ir tas, ka banka iegūst ne tikai kapitālu, 

bet arī jauno investoru pieredzi, kompetenci un zināšanas. 

Viktors Bolbats, Bankas valdes priekšsēdētājs, vērtējot aizvadītā gada darbības rezultātus, norāda: “Esmu gandarīts, ka 

Banka 2021. gadu noslēgusi ar peļņu 870 tūkstošu eiro apmērā. Būtiski, ka pērn Banka veikusi ārvalstu investoru piesaisti 

akciju emisijā, kas ir rets un īpašs notikums Latvijas banku sektorā. Tas ir gan apliecinājums Bankas līdzšinēja darba 

atzinīgam novērtējumam, gan perspektīvā sniedz iespēju Bankai strādāt jaunos reģionos un attīstīt finanšu pakalpojumus 

mērķa tirgos. Būtiski, ka laikā, kad Latvijas ekonomika saskārusies ar dažādiem izaicinājumiem pandēmijas ietekmē, 

piesaistītais ārvalstu kapitāls sniedz svarīgu signālu par ārvalstu investori interesi par Latviju un Latvijas uzņēmumiem, kā 

potenciāli konkurētspējīgiem pasaulē. Savukārt Bankai piesaistītais kapitāls dod iespēju atbalstīt uzņēmējdarbības 

attīstību gan Latvijā, gan ārpus tās.” 

2021. gada 31. decembrī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms 296 miljoniem eiro (295 milj. eiro) (1. Pielikums), t.sk. aktīvu 

pārvaldīšanā apjoms 49 miljoniem eiro (49 milj. eiro). Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 80 

miljonus eiro (80 milj.eiro). 

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 94 miljonus eiro 

(94 milj. eiro) jeb 45% (44 %) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 11,70 miljonus eiro (11,70 milj. 

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

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 12% veido obligācijas, 3% veido prasības pret kredītiestādēm, 80% veido 

prasības pret Latvijas Banku, 5% veido kase. 

Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 178%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable 

Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 130%. 

2021. gada 31. decembrī Bankas pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) 14,68% (13,09%), kopējais kapitāla 

rādītājs (Total Capital Ratio) 16,91% (15,32%).  

2021. gada 31. decembrī Bankas pašu kapitāls bija 21,76 miljoni eiro (19,72 miljoni eiro). 

Atsaucoties uz Regulas 575/2013 473. a panta 9. punkta noteikto, informējam, ka Baltic International Bank SE nolēma 

grozīt savu sākotnējo lēmumu par 473.a pantā paredzēto 9. SFPS pārejas kārtības piemērošanu (par ko tika informēta 

Komisija 31.01.2018. vēstulē Nr.13-01/267), pieņemot lēmumu no 31.12.2021. vairs nepiemērot 9. SFPS pārejas perioda 

kārtību.  

2021. gada 4. ceturksnī Banka, veicot akciju emisiju, pamatkapitālam piesaistījusi 12 miljonus eiro. 

2021. gada 4. ceturksnī Banka uzsākusi dalību Latvijas Bankas zibmaksājumu servisā, kļūstot par septīto banku Latvijā, kas 

ir pievienojusies Eiropas zibmaksājumu sistēmai jeb SEPA Instant Credit Transfer shēmai. 

Baltic International Bank SE reitings apstiprināts ‘BBB+’ ar neitrālu nākotnes prognozi atbilstībai finanšu noziegumu 

novēršanai. 

2021. gada 4. Ceturksnī publicēts Bankas ESG (Environmental. Social. Governence.) ziņojums. 

Pērnā gada 4. ceturksnī Banka turpinājusi realizēt lasīšanas veicināšanas projektu “Bibliotēka”, kā arī turpinājusi atjaunot 

Kalēju kvartālu Vecrīgā. 
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Bankas reģistrētais, parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 48 399 230,30, kas sastāv no 6 816 793 akcijām. 

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

Bankas kopējais akcionāru skaits ir 97, no tiem 29 ir juridiskas personas un 68 ir fiziskas personas. 

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

 Valērijs Belokoņs – 44.43347%; 

 Vilorijs Belokoņs – 24.81798%. 

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
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Bankas vērtspapīru portfelis valstu sadalījumā ir šāds: 
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Bankas centrālo valdību parāda vērtspapīri valstu griezumā ir šādi: 

 

 

 

 

 


