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2022.gada 3.ceturksni Baltic International Bank SE noslēdza ar šādiem finanšu rezultātiem (dati par koncernu norādīti 

iekavās):  

 Aktīvi: 195,29 miljoni eiro (196,43 milj. eiro) 

 Kopējais kapitāla rādītājs: 8,39% (5,13%) 

 Likviditātes seguma rādītājs: 171% 

2022.gada 30.septembrī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms 266 miljoniem eiro (265 milj. eiro) (1.Pielikums), t.sk. 

aktīvu pārvaldīšanā apjoms 52,74 miljoniem eiro (52,44 milj. eiro). Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība 

– 61 miljonus eiro (61 milj. eiro). 

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 86 miljonus 

eiro (86 milj. eiro) jeb 44% (44 %) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 9,37 miljonus eiro (9,37 milj. 

eiro) jeb 5% (5%) no kopējiem aktīviem. 

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 10% veido obligācijas, 3% veido prasības pret kredītiestādēm, 83% veido 

prasības pret Latvijas Banku, 4% veido kase. 

Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 171%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable 

Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 122%. 

2022.gada 30.septembrī Bankas pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) 3,33% (0,03%), kopējais kapitāla 

rādītājs (Total Capital Ratio) 8,39% (5,13%), Bankas pašu kapitāls bija 9,06 miljoni eiro (5,5 miljoni eiro). 2022.gada 30.jūnijā 

tika noslēgta Bankas akciju emisija, kā rezultātā Bankas pamatkapitāls palielināts par 8 milj. eiro. Norādītie kapitāla rādītāji 

aprēķināti, neiekļaujot 8 milj. eiro pirmā līmeņa kapitālā, kas tiks izdarīts pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 

atļaujas saņemšanas par piesaistītā kapitāla iekļaušanu. Papildus tam, 2022.gada 17.novembrī, Bankas akcionāri 

izsludināja jauno akciju emisiju 10 milj. eiro apmērā. 

2022.gada 30.septembrī darbu Bankā atstājis līdzšinējais Valdes priekšsēdētājs, Bankas Valde turpina darbu trīs cilvēku 

sastāvā, līdz brīdim, kad jaunā Valdes priekšsēdētāja kandidatūra tiks apstiprināta Bankas Padomē un FKTK, un tad 

pievienosies Bankas Valdei.  

Bankā, popularizējot ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā, ir noslēdzies vasaras projekts Darbinieku bērnu vasaras 

dienas nometne, kas tika realizēts sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) īstenotās programmu Ģimenei draudzīga 

darbvieta. Šīs programmas mērķis bija sekmēt empātiskas un cilvēciskas, ģimenēm draudzīgas darba vides attīstību Latvijā. 

Turpinās darbs pie Kalēju kvartāla atjaunošanas Vecrīgā. Tiek aktīvi virzīts latviešu literatūras un lasīšanas veicināšanas 

projekts Bibliotēka, kura ietvaros tiek gatavota jauno rakstnieku konkursa uzvarētāja, Toma Deimonda Barvida grāmatas 

Zaļā dzīle izdošana. 
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Bankas reģistrētais, parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 56 399 247,60, kas sastāv no 7 943 556 akcijām. 

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

Bankas kopējais akcionāru skaits ir 100, no tiem 31 ir juridiskas personas un 69 ir fiziskas personas. 

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

 Valērijs Belokoņs – 38,13078%; 

 Vilorijs Belokoņs – 21,29764%. 

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 

Māris Liguts 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 2021.gada pārskatā no 35. līdz 42.lpp. Kopš 2021.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: 

 

 

 

 

 

 


