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Vadības ziņojums 
 
Ekonomisk ā vide 
 

Iekšzemes kopprodukta rezultāti liecina, ka Latvijas ekonomika šā gada sākumā ir spējusi noturēt stabilu 
kruīza ātrumu. Ekonomikas izlaide 2015. gada 1. ceturksnī ir palielinājusies par 2.0% salīdzinājumā ar 
pērnā gada attiecīgo periodu. Arī ceturkšņa griezumā iekšzemes kopprodukts turpināja pieaugt par vidēji 
pus procentu ceturksnī. 
 
Gads ir iesācies diezgan veiksmīgi priekš mazumtirdzniecības sektora, un apgrozījums 1. ceturksnī ir 
audzis par 7.5% gada griezumā. Spožus rezultātus daļēji noteica ienākumu līmeņa pieaugums un relatīvi 
zemā iedzīvotāju aktivitāte pagājušā gada sākumā uzreiz pēc eiro ieviešanas, tomēr zināmā loma 
mājsaimniecību tēriņu kāpumā ir bijusi arī energoresursu cenu kritumam. 
 
Pēc divu ceturkšņu pārtraukuma, apstrādes rūpniecības izlaides apjoms pieauga par 4% un pienesums 
IKP pieauguma ciparam atkal kļuva pozitīvs. Turklāt, kopš gada sākuma, 2015. gada 1. ceturkšņa laikā 
no metālapstrādes nozares dinamikas, kura iepriekšējo gadu laikā ir bremzējusi apstrādes rūpniecības 
sektora izaugsmi, ir izzuduši mīnusi. 
 
Pēc atslābuma 2014. gada otrajā pusē, makro klimats Eirozonā ir uzlabojies. Kopš pērnā gada nogales ir 
pieaudzis Eirozonas uzņēmēju un patērētāju optimisms, savukārt pozitīvā ietekme no lētā eiro, zemām 
naftas cenām un kreditēšanas tirgus atdzīvināšanās kļuvusi taustāmāka. Skatoties austrumu virzienā, 
kaut arī ģeopolitiskā fons reģionā kopumā saglabājas nemierīgs un Krievijas ekonomikas izlaide arī 
tuvāko ceturkšņu laikā visdrīzāk turpinās sarauties, naftas cenu stabilizācija un rubļa atsitiens finanšu 
tirgos padarīja situācija nedaudz cerīgāku. 
 
Finanšu r ādītāji 2015. gada 1. ceturksn ī 

Miljoni eiro 

Grupa   Banka 

Q1 2015 Q1 2014 Izmaiņa
s 

  
Q1 2015 Q1 2014 Izmaiņas 

  
Neto procentu ienākumi 15.5 14.9 4%   12.8 12.4 3% 

Neto komisijas naudas ienākumi 8.4 8.0 5%   6.2 5.9 5% 
  

Pamatdarbības ienākumi 27.3 26.5 3%   20.6 21.1 (2%) 
Administratīvie izdevumi (16.0) (15.3) 4%    (11.8) (11.5) 2%  
Uzkrājumi vērtības 

samazinājumam, neto (1.4) (2.7) (49%)   (2.0) (2.4) (17%) 

Pārskata perioda neto peļņa 7.6 5.9 30%   5.4 5.7 (6%) 

Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.08% 0.92% 0.16pp   0.93% 1.07% (0.14pp) 

Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 16.8% 16.1% 0.7pp   12.2% 15.5% (3.3pp) 

                

Miljoni eiro 

Grupa   Banka 

Q1 2015 2014 Izmaiņa
s  Q1 2015 2014 Izmaiņas 

  
Aktīvi kopā 2 797 2 855 (2%)   2 303 2 331 (1%) 
Kredīti uzņēmumiem un 

privātpersonām 1 072 1 076 (0%)   902 941 (4%) 
  

Klientu noguldījumi 2 441 2 517 (3%)   1 955 1 949 0% 
Aizdevumu un noguldījumu 

attiecība 44% 43% 1pp   46% 48% (2pp) 

Kapitāls 189 177 7%   179 173 4% 

 
2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, Citadeles grupas neto procentu ien ākumi  
palielinājās par 4% līdz 15.5 miljoniem eiro (bankas - par 3% līdz 12.8 miljoniem eiro). Neto komisijas 
naudas ien ākumi  pieauga par 5% līdz 8.4 miljoniem eiro (bankas - par 5% līdz 6.2 miljoniem eiro). To 
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sekmēja vairākas izmaiņas cenu noteikšanā, maksājumu karšu vispārējais biznesa sniegums, kā arī 
dolāra vērtības pieaugums. 
 
Citadeles grupas pamatdarb ības ien ākumi  palielinājās par aptuveni 3% līdz 27.3 miljoniem eiro (bankas 
samazinājās par 2% līdz 20.6 miljoniem eiro) 2015.gada 1. ceturkšņa laikā. Bankas pamatdarbības 
ienākumu samazinājums ir saistīts ar Šveices franka vērtības kritumu, kas ietekmēja bankas ieguldījumus 
Šveices meitas uzņēmumā. Grupas līmenī neto atklātā Šveices franka valūtas pozīcija ir ierobežota, tādēļ 
ietekme uz grupas kapitālu ir neliela. 
 
Citadeles grupas administrat īvie izdevumi  palielinājās par 4% 2015.gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 
2014. gada 1. ceturksni. Pieaugums galvenokārt saistīts ar stratēģisko konsultāciju pakalpojumiem, ko 
Citadeles grupa izmantoja, lai pielāgotu biznesa modeli nākamajam attīstības posmam pēc izmaiņām 
akcionāru struktūrā. 
 
Ievērojami samazinājušies neto uzkr ājumi v ērt ības samazin ājumam  - no 2.7 miljoniem eiro 2013. gada 
1. ceturksnī līdz 1.4 miljoniem eiro 2015. gada 1. ceturksnī (bankas – no 2.4 miljoniem eiro līdz 2 
miljoniem eiro), kas atspoguļo vispārēju aktīvu kvalitātes uzlabošanos. 
 
2015. gada 1.ceturksnī Citadeles grupas neto pe ļņa pieauga par 30% līdz 7.6 miljoniem eiro (bankas 
samazinājās par 6% līdz 5.4 miljoniem eiro). 
 
2015. gada 31. martā Citadeles grupas kop ējie akt īvi  bija 2,797 miljoni eiro, kas ir samazinājušies par 
2% (bankas – par 1.2% līdz 2,303 miljoniem eiro). Samazinājums notika tā rezultātā, ka Šveices 
meitasuzņēmums pielāgoja sava finansējuma cenu politiku tirgus tendencēm. Daži klienti izvēlējās 
pārskaitīt savus līdzekļus ārpusbilances instrumentos. Citadeles grupas vid ējo akt īvu atdeve  2015. gada 
1. ceturksnī bija 1.08%, salīdzinot ar 0.92% 2014. gada 1. ceturksnī (bankas – 0.93%, salīdzinot ar 1.07% 
gadu iepriekš). Grupas kred ītu apjoms uz ņēmumiem un priv ātperson ām nedaudz samazinājās - par 
0,4% līdz 1,072 miljoniem eiro (bankas – par 4.2% līdz 902 miljoniem eiro). Grupas kred ītu un 
noguld ījumu attiec ība saglabājās piesardzīgā līmenī - 44%, salīdzinot ar 43% pagājušā gada beigās 
(bankas - 46%, salīdzinot ar 48%). 
 
2015. gada 31. martā pašu kapit āls  bija 189 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7% vairāk, salīdzinot ar 
pagājušā gada beigām (bankas - 179 miljoni eiro, kas ir par 4% vairāk). Grupas ikgadējā vid ējā kapit āla 
atdeve  saglabājās augsta – 16.8%, salīdzinot ar 16.1% tajā pašā periodā 2014. gadā (bankas – 12.2%, 
salīdzinot ar 15.5%). 
 
2015. gada 31. martā Citadeles grupas 1. līmeņa kapit āla rādītājs un 1. līmeņa pamatkapit āla rādītājs 
bija 10.3% (bankas – 11.5%). 2015. gada 31. martā grupas kapit āla pietiekam ības rādītājs bija 12% 
(bankas – 13.5%). Pēc pārskata perioda beigām jaunie akcionāri nolēma palielināt Citadeles kapitālu par 
10 miljoniem eiro, un tika arī grozīti subordinēto aizdevumu līgumi. Tā rezultātā grupas 2. līmeņa 
kapit āla rādītājs  palielinājās par gandrīz 9 miljoniem eiro. Tādējādi kop ējais regulat īvais kapit āls  pēc 
pārskata perioda beigām palielinājās, sasniedzot gandrīz 19 miljonus eiro, kas atbilst 100 bāzes punktu 
pieaugumam grupas kapitāla pietiekamības rādītājam. 
 
Citadeles finans ējums uz ņēmumu att īst ībai 
 

2015. gada 1. ceturkšņa laikā banka Citadele parakstīja jaunus kredīta līgumus ar uzņēmumiem 16.5 
miljonu eiro apmērā. Skaita ziņā visvairāk jauno kredītu līgumu Latvijā parakstīti ar lauksaimniecības un 
tirdzniecības nozares uzņēmumiem – 64 %. 
 
Starp uzņēmēju projektiem, kas 2015. gada 1.  ceturksnī saņēma Citadeles finansējumu to attīstībai, var 
minēt onkoloģijas ārstēšanas centra izveidi Siguldā. Tas tiks atvērts šī gada rudenī, ieguldot 5.6 miljonus 
eiro bankas Citadele un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu. Un tas būs pirmais 
šāda veida onkoloģiskās ārstēšanas centrs Baltijā. 
 
Viena no Citadeles prioritātēm ir finansēt ražojošos uzņēmumus, arī tādus, kas atrodas vēl sava biznesa 
attīstības sākumā, piemēram, „Blue Shock Bike”, kas ražo elektrodivriteņus, ieguldot bankas Citadele 
izsniegto 150 tūkstošu eiro finansējumu ražošanas attīstībā un mārketinga pasākumos eksporta 
veicināšanai, plāno par trešdaļu palielināt apgrozījumu un šogad pārdot vismaz 500 elektrodivriteņus. 
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Lai veicinātu Latvijas uzņēmēju eksportspēju, šī gada februārī jau piekto gadu banka Citadele atbalstīja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizēto eksporta tematikai veltītu forumu – „Eksporta 
diena”. 
 
Citadele piedāvā uzņēmējiem izmantot tirdzniecības finansēšanas pakalpojumus – bankas garantijas, 
akreditīvus un dokumentu inkaso, kas noder jaunu eksporta tirgu apgūšanai. Bankā Citadele noformēto 
tirdzniecības finansēšanas darījumu skaits 2015. gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 20%, salīdzinot ar 
tādu pašu laika periodu pērn. To skaits galvenokārt palielinājies tieši noformēto bankas garantiju un 
dokumentu inkaso darījumos. 
 
Citadele – pirm ā komercbanka valsts atbalsta programm ā mājok ļu ieg ādei 
 
Lai sava mājokļa iegāde ģimenēm ar bērniem būtu pieejamāka, janvārī banka Citadele parakstīja līgumu 
ar Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM par sadarbību valsts atbalsta programmā mājokļu iegādei. 
Līdz ar līguma parakstīšanu Citadele bija pirmā komercbanka Latvijā, kas bija gatava izsniegt hipotekāros 
kredītus Latvijas ģimenēm ar bērniem, ar valsts garantiju atvieglojot nosacījumus par pirmo iemaksu, kas 
ģimenēm ir bijis būtiskākais šķērslis sava mājokļa iegādei. 
Pieprasījums saņemt hipotekāro kredītu ar atvieglotiem nosacījumiem pirmajai iemaksai bija liels; 
konsultācijām bankā Citadele par iespēju saņemt hipotekāro kredītu pirmo piecu dienu laikā pieteicās 
vairāk nekā 800 ģimenes. Valsts atbalsta programmas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem ietvaros 
Citadele līdz ceturkšņa beigām piešķīra 64 hipotekāros kredītus. 
 
Veicina nor ēķinus ar maks ājumu kart ēm 
 

Banka turpināja veicināt norēķinus ar maksājumu kartēm, paplašinot sadarbību ar tirgotājiem. Atlaides, 
norēķinoties ar maksājumu karti, un citi īpaši piedāvājumi ir nozīmīga daļa no Citadeles sniegtajām 
priekšrocībām klientiem. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un 
Lietuvā, kam ir ekskluzīvas tiesības izsniegt American Express maksājumu kartes. Lai nodrošinātu pēc 
iespējas plašākas norēķinu iespējas ar šīm kartēm, regulāri tiek piesaistītas arvien jaunas tirdzniecības 
vietas: 2015. gada martā ar American Express kartēm varēja norēķināties 12,191 tirdzniecības vietās 
Latvijā un 8,023 tirdzniecības vietās Lietuvā. 
2015. gada 1. ceturksnī bankas Citadele izsniegto maksājumu karšu skaits palielinājies par 27% 
salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni. 
 
Priv ātā kapit āla pārvald īšana 
 
Citadeles investīciju pakalpojumi ļauj klientiem ar dažādiem ieguldījumu apjomiem izmantot investīciju 
priekšrocības līdzekļu uzkrāšanai un pavairošanai. Šī segmenta klientu noguldījumu portfelis 2015. gada 
1. ceturksnī palielinājās par 4%, sasniedzot 0,9 miljardu eiro. Platinum kredītkaršu skaits palielinājās par 
gandrīz 2%. Viena no šo karšu galvenajām priekšrocībām ir unikālais Citadele Concierge serviss, šo 
pasūtījumu kopējais skaits ceturkšņa laikā, salīdzinot ar 2014. gada pirmo ceturksni, palielinājās par 9%. 
 
Izmaiņas Citadeles īpašnieku strukt ūrā 
 

2014. gada 16. septembrī, noslēdzoties konkursa procedūrai, Latvijas valdība izlēma pārdot sev 
piederošas Citadele banka akcijas uzņēmumam „Ripplewood Advisors LLC” un starptautiskai investoru 
grupai. VAS „Privatizāciju aģentūra” līgumu par akciju pārdošanu parakstīja 2014. gada 5. novembrī.  
Darījums noslēdzās šī gada 20. aprīlī – pēc tam, kad tika saņemts apstiprinājums, tajā skaitā, no Latvijas 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Eiropas Centrālās bankas. Pēc darījuma noslēgšanas 
„Ripplewood Advisors LLC” un starptautisko investoru grupa ieguva, kopsummā, Citadele bankas 75% 
plus vienu akciju. Kā bankas akcionārs paliek arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), 
kam pieder 25% mīnus viena akcija. 
 
Citadeles jauno akcionāru mērķis ir ieguldīt Citadeles attīstībā, lai banka kļūtu par nacionālo līderi 
attiecībā uz kvalitāti un piedāvāto produktu daudzveidību Latvijas banku sektorā. 

Šo pārskatu Bankas valde ir apstiprinājusi 2015. gada 26. maijā. 

2015.gada 18. jūnijā tika precizēta informācija vadības ziņojumā. 
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Bilances p ārskats  
 

Tūkst. eiro 

 
31.03.2015. 
Nerevidēts 

31.12.2014. 
Revidēts* 

31.03.2015. 
Nerevidēts 

31.12.2014. 
Revidēts* 

Koncerns  Koncerns  Banka  Banka  
Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 508,732 225,399 433,464 142,650 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 141,238 349,719 172,697 315,918 
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi 28,048 29,880 6,761 5,963 
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu 

aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 97,918 97,449 - - 

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 580,667 558,196 460,612 444,418 
Kredīti un debitoru parādi:     

Kredītiestādēm izsniegtie aizdevumi 14,680 159,685 2,796 148,354 
Uzņēmumiem un privātpersonām izsniegtie 

aizdevumi 1,071,603 1,075,701 901,680 941,329 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 248,744 229,252 209,480 192,977 
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas 

patiesās vērtības izmaiņas - - - - 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 3,715 3,016 1,890 1,725 
Pamatlīdzekļi 42,513 42,525 3,671 3,651 
Ieguldījumu īpašums 406 409  - 
Nemateriālie aktīvi 1,769 1,708 1,482 1,456 
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu 

pamatkapitālā - - 61,601 61,605 
Nodokļu aktīvi 29,292 30,510 27,753 28,735 
Pārējie aktīvi 27,786 51,146 18,943 41,880 
Kop ā akt īvi  2,797,111 2,854,595 2,302,830 2,330,661 
     
Saistības pret centrālajām bankām 7,006 5 6 5 
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 11,832 14,971 29,166 70,657 
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības 1,567 1,647 1,571 3,567 
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās 

finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 27,547 24,594 - - 

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības:     
Termiņsaistības pret kredītiestādēm 10,552 10,060 50,609 46,335 
Noguldījumi 2,441,144 2,517,107 1,954,843 1,948,751 
Pakārtotās saistības 72,220 73,596 72,220 73,596 
Pārējās finanšu saistības 13,243 12,235 - - 

Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās 
finanšu saistības - - - - 

Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas 
patiesās vērtības izmaiņa - - - - 

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi 13,669 12,141 10,461 9,129 
Uzkrājumi 698 695 - - 
Nodokļu saistības 126 187 - - 
Pārējās saistības 8,823 10,646 4,505 5,324 
Kop ā saist ības 2,608,427 2,677,884 2,123,381 2,157,364 
Kapitāls un rezerves 188,684 176,711 179,449 173,297 
Kop ā kapit āls un rezerves un saist ības 2,797,111 2,854,595 2,302,830 2,330,661 
     
Ārpusbilances poste ņi     
Iespējamās saistības 58,380 58,217 54,415 54,544 
Ārpusbilances saistības pret klientiem 173,451 168,646 209,183 192,406 

 

* Revidents: SIA „KPMG Baltics".  
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Peļņas vai zaud ējumu apr ēķins 
 
Tūkst. eiro 

 
 

01.01.2015.- 
31.03.2015. 
Nerevidēts 

01.01.2014.- 
31.03.2014. 
Nerevidēts 

01.01.2015.- 
31.03.2015. 
Nerevidēts 

01.01.2014.- 
31.03.2014. 
Nerevidēts 

Koncerns  Koncerns  Banka  Banka  
Procentu ienākumi 20,348 19,286 16,813 16,165 
Procentu izdevumi (4,861) (4,369) (4,023) (3,745) 
Dividenžu ienākumi - - 238 - 
Komisijas naudas ienākumi 11,913 11,164 9,138 8,484 
Komisijas naudas izdevumi (3,536) (3,152) (2,987) (2,632) 
Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no 

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem 
finanšu aktīviem un finanšu saistībām - - - - 

Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai 
pieejamiem finanšu aktīviem 1,391 1,201 616 261 

Neto peļņa/(zaudējumi) no tirdzniecības nolūkā 
turētajiem finanšu aktīviem un finanšu 
saistībām 200 (111) 2 - 

Neto peļņa/(zaudējumi) no klasificētiem kā 
patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem 
un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā 107 (21) - - 

Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas 
uzskaitē - - - - 

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 
peļņa/(zaudējumi) 885 1,838 273 2,123 

Finansi ālās darb ības pe ļņa 26,447 25,836 20,070 20,656 
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu 
īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas 
pārtraukšanas peļņa/(zaudējumi)  (68)  - 

Pārējie ienākumi 893 669 495 408 
Pārējie izdevumi (135) (194) (92) (124) 
Administratīvie izdevumi (15,958) (15,290) (11,762) (11,537) 
Nolietojums (1,142) (1,410) (386) (324) 
Vērtības samazināšanās zaudējumi (1,378) (2,702) (1,982) (2,401) 
Peļņa pirms uz ņēmumu ien ākuma nodok ļa 

aprēķināšanas 8,727 6,841 6,343 6,678 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (1,078) (957) (971) (991) 
Pārskata perioda pe ļņa 7,649 5,884 5,372 5,687 

 
Ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā: 
 
Tūkst. eiro 

 

01.01.2015.- 
31.03.2015. 
Nerevidēts 

01.01.2014.- 
31.03.2014. 
Nerevidēts 

01.01.2015.- 
31.03.2015. 
Nerevidēts 

01.01.2014.- 
31.03.2014.
Nerevidēts 

Koncerns  Koncerns  Banka  Banka  
Neto izmaiņa vērtspapīru patiesās vērtības 

pārvērtēšanas rezervē un citās rezervēs 4,324 (99) 780 493 
Ienākumi/izdevumi kas netiek atspogu ļoti 

peļņas vai zaud ējumu apr ēķinā 4,324 (99) 780 493 
 

 Kop ējā pārska ta period ā atzītā peļņa 11,973 5,785 6,152 6,180 
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Galvenie darb ības r ādītāji 
 

 01.01.2015.- 
31.03.2015. 

01.01.2014.- 
31.03.2014. 

01.01.2015.- 
31.03.2015. 

01.01.2014.- 
31.03.2014. 

Koncerns  Koncerns  Banka  Banka  
Kapitāla atdeve (ROE) (%)* 16.75% 16.08% 12.18% 15.51% 
Aktīvu atdeve (ROA) (%)* 1.08% 0.92% 0.93% 1.07% 

 

* Aprēķinos izmantotie vidējie kapitāla un aktīvu atlikumi, kas aprēķināti kā vidējās summas no attiecīgajiem atlikumiem perioda sākumā un beigās.  
 

Ieguld ījumi v ērtspap īros dal ījum ā pēc emitenta valsts 
 

 Koncerns  

 

31.03.2015. 31.12.2014. 
Centrālo 

valdību parāda 
vērtspapīri 

Citi vērtspapīri 
Centrālo 

valdību parāda 
vērtspapīri 

Citi vērtspapīri 

Latvija 271,708 37,644 253,751 37,978 
Lietuva 78,664 - 86,375 - 
Somija 14,606 13,509 13,246 16,312 
Amerikas Savienotās Valstis 15,194 79,539 12,358 77,321 
Nīderlande 5,744 58,219 10,080 53,734 
Zviedrija 6,091 22,122 5,376 21,342 
Kanāda 3,739 24,265 3,308 24,023 
Austrālija 732 32,285 693 32,946 
Norvēģija - 27,110 - 26,638 
Vācija - 24,227 - 24,479 
Singapūra - 25,783 - 24,368 
Citas valstis** 20,099 187,300 26,521 157,998 
Kop ā vērtspap īri, neto  416,577 532,003 411,708 497,139 

 
 Banka  

 

31.03.2015. 31.12.2014. 
Centrālo 

valdību parāda 
vērtspapīri 

Citi vērtspapīri 
Centrālo 

valdību parāda 
vērtspapīri 

Citi vērtspapīri 

Latvija 258,279 36,609 241,007 36,955 
Amerikas Savienotās Valstis 15,194 41,172 12,358 38,612 
Somija 11,552 13,509 10,549 16,312 
Nīderlande 5,744 35,500 10,080 34,351 
Zviedrija 4,696 22,122 4,143 21,342 
Kanāda 3,739 19,792 3,308 19,356 
Austrālija 732 25,455 693 24,792 
Singapūra - 24,010 - 22,820 
Norvēģija - 21,056 - 19,788 
Citas valstis** 20,240 110,691 23,888 97,041 
Kop ā vērtspap īri, neto  320,176 349,916 306,026 331,369 

 

** Vienas valsts emitentu kopējais atlikums ir mazāks par 10% no kapitāla, kas tiek izmantots kapitāla pietiekamības aprēķina vajadzībām. Ieguldījumi 
investīciju fondos un ekspozīcijas ar daudzpusējās attīstības bankām ir iekļautas kategorijā „Citas valstis”. 
 
Pārskata perioda beigās Bankas un Koncerna vērtspapīriem, kas ir klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti 
ieguldījumi, nav izveidoti uzkrājumi vērtības samazinājumam (2014: nulle). 2015. gada 31. martā Bankas un 
Koncerna vērtspapīru, kas ir klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, tirgus vērtība ir attiecīgi 213,574 
tūkstoši eiro (2014: 197,188 tūkstoši eiro) un 253,965 tūkstoši eiro (2014: 234,260 tūkstoši eiro). Pārskata periodā 
Banka un Koncerns nav veidojusi uzkrājumus vērtības samazinājumam pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem 
(2014: izveidoti 255t tūkstoši eiro uzkrājumi vērtības samazinājumam); perioda beigās uzkrājumi vērtības 
samazinājumam pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem ir 6,499 tūkstoši eiro (2014: 7,062 tūkstoši eiro). 
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Likvidit ātes r ādītāja apr ēķins 
 
Tūkst. eiro 

  
 

31.03.2015. 31.12.2014. 
Banka  Banka  

    

1 Likv īdie akt īvi (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)  1,128,748 1,115,000 
1.1 Kase 57,347 57,728 
1.2 Prasības pret Latvijas Banku 375,016 84,593 
1.3 Prasības pret maksātspējīgām kredītiestādēm 172,391 460,838 
1.4 Likvīdie vērtspapīri 523,994 511,841 
    

2 Tekošās saist ības (ar atlikušo termi ņu l īdz 30 dien ām) 
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.) 1,810,701 1,884,387 

2.1 Saistības pret kredītiestādēm 64,690 104,612 
2.2 Noguldījumi 1,520,613 1,532,200 
2.3 Emitētie parāda vērtspapīri - - 
2.4 Nauda ceļā 38,328 46,640 
2.5 Pārējās tekošās saistības 16,092 16,655 
2.6 Ārpusbilances saistības 170,978 184,280 
    

3 Likvidit ātes rādītājs (1.:2.) (%)  62% 59% 
4 Minim ālais likvidit ātes rādītājs  30% 30% 

 
Bankas individuālais minimālais likviditātes rādītājs saskaņā ar FKTK prasībām ir 40%. 
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Pašu kapit āla un minim ālo kapit āla pras ību kopsavilkuma p ārskats 
 

 
Tūkst. eiro 

31.03.2015. 
Nerevidēts 

31.12.2014. 
Revidēts 

31.03.2015. 
Nerevidēts 

31.12.2014. 
Revidēts 

Koncerns  Koncerns  Banka  Banka 
      

1 Pašu kapit āls  202,201 200,495 196,906 200,595 
1.1 Pirmā līmeņa kapitāls 173,251 168,927 167,956 169,027 
1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 173,251 168,927 167,956 169,027 
1.1.2 Pirmā līmeņa papildu kapitāls - - - - 
1.2 Otrā līmeņa kapitāls 28,950 31,568 28,950 31,568 
      

2 Kop ējā riska dar ījumu v ērt ība 
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 1,684,219 1,822,041 1,460,555 1,625,823 

2.1 Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, 
darījumu partnera kredītriskam, atgūstamās 
vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās 
piegādes riskam 1,467,154 1,606,664 1,295,722 1,463,267 

2.2 Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei - - - - 
2.3 Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, 

ārvalstu valūtas riskam un preču riskam 19,550 17,734 6,472 4,074 
2.4 Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam 

riskam 196,501 196,501 157,347 157,347 
2.5 Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības 

korekcijai 1,014 1,142 1,014 1,135 
2.6 Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar 

lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī - - - - 
2.7 Citas riska darījumu vērtības - - - - 
      

3 Kapit āla rādītāji un kapit āla l īmeņi     
3.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs 

(1.1.1./2.*100) 10.3% 9.3% 11.5% 10.4% 
3.2 Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ 

deficīts (-)(1.1.1.-2.*4.5%) 97,461 86,935 102,231 95,865 
3.3 Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 10.3% 9.3% 11.5% 10.4% 
3.4 Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) 

(1.1.-2.*6%) 72,198 59,604 80,323 71,477 
3.5 Kopējais kapitāla rādītājs (1./2*100) 12.0% 11.0% 13.5% 12.3% 
3.6 Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-

2.*8%) 67,463 54,732 80,061 70,529 
      

4 Kop ējo kapit āla rezervju pras ība 
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

4.1 Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
4.2 Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%) - - - - 
4.3 Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) - - - - 
4.4 Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) - - - - 
4.5 Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve 

(%) - - - - 
      

5 Kapit āla rādītāji, ņemot v ērā korekcijas      
5.1 Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, 

piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina 
vajadzībām - - - - 

5.2 Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 
5.1. rindā minētās korekcijas apmēru 10.3% 9.3% 11.5% 10.4% 

5.3 Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. 
rindā minētās korekcijas apmēru 10.3% 9.3% 11.5% 10.4% 

5.4 Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 
minētās korekcijas apmēru 12.0% 11.0% 13.5% 12.3% 

 

Šajos pārskatos uzrādītie kapitāla pietiekamības rādītāji ir aprēķināti atbilstoši KPD IV paketei, kas ES tiesību aktos – 
ar regulu (575/2013) un direktīvu (2013/36/ES) – ievieš jaunos globālos standartus attiecībā uz banku kapitālu 
(Bāzele III standarts). 
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Konsolid ācijas grupas sast āvs uz 2015. gada 31. martu 
  

Nr. 
p.k. Komersabiedr ības nosaukums Reģistr ācijas 

numurs Reģistr ācijas adrese 
Reģis-
trācijas 

valsts kods 

Komercsabiedr ības 
darb ības 

veids* 

Daļa 
pamatka-
pit ālā (%) 

Balssties ību 
daļa komerc-

sabiedr ībā (%) 

Pamatojums 
iek ļaušanai 

grup ā** 

1 AS „Citadele banka" 40103303559 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV BNK 100 100 MAS 

2 IPAS „CBL AssetManagement" 40003577500 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV IPS 100 100 MS 

3 AB „Citadele” 112021619 Lietuva, Viļņa LT-03107, K.Kalinausko iela 13 LT BNK 100 100 MS 

4 SIA „Citadele Express Kredīts" 40003238125 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV CFI 100 100 MS 

5 AS „CBL atklātais pensiju fonds" 40003397312 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PFO 100 100 MS 

6 AAS „CBL Life" 40003786859 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV APS 100 100 MMS 

7 OU „Citadele Leasing&Factoring" 10925733 Igaunija, Tallina 10119, Roosikrantsi iela 2 EE LIZ 100 100 MS 

8 OOO „Mizush Asset Management Ukraine” 32984601 Ukraine, Kiev 03150, Gorkovo 172 UA IBS 100 100 MMS 

9 SIA „E & P Baltic Properties" 40003754637 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV IPS 50 50 MMS 

10 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas" 126233315 Lietuva, Viļņa LT-03107, K.Kalinausko iela 13 LT LIZ 100 100 MMS 

11 UAB „Citadele investiciju valdymas" 111829843 Lietuva, Viļņa LT-01109, Gyneju iela 16 LT IBS 100 100 MMS 

12 „AP Anlage &P rivatbank” AG 130.0.007.738-0 Switzerland, Limmatquai 4, CH-8001, Zurich CH BNK 100 100 MS 

13 Calenia Investments Limited HE156501 Cyprus, Nicosia 1075, 58 Arch. MakariosIIIAvenue, 
Iris Tower, 6th floor, office 602 

CY PLS 100 100 MS 

14 SIA „Citadele līzings un faktorings" 50003760921 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV LIZ 100 100 MS 

15 SIA „Rīgas pirmā garāža" 40003397543 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

16 SIA „RPG interjers" 40103157899 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS 

17 SIA „PR Speciālie projekti" 40103195231 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MMS 

18 SIA „Hortus Commercial" 40103460641 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

19 SIA „Hortus Land" 40103460961 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

20 SIA „Hortus TC" 50103460681 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

21 SIA „Hortus Residental" 40103460622 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

22 SIA „Hortus LH" 40103721581 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

23 SIA „Hortus MD" 40103724840 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

24 SIA „Hortus JU" 40103724855 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

25 SIA „Hortus RE" 40103752416 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

26 SIA „Hortus BR" 50103752441 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 

27 SIA „Hortus NI" 40103752435 Latvija, Rīga LV-1010, Republikas laukums 2A LV PLS 100 100 MS 
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*BNK – kredītiestāde, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PFO – pensiju fonds, CFI – cita finanšu iestāde, LIZ – līzinga kompānija, PLS – palīgsabiedrība, APS – apdrošināšanas sabiedrība. 
** MS – meitas sabiedrība, MMS – meitas sabiedrības meitas sabiedrība, MAS – mātes sabiedrība. 
 
2014. gada 22. decembrī tika mainīts nosaukumi IPAS „CBL Asset Management" (iepriekš IPAS „Citadele Asset Management"), AS „CBL atklātais pensiju fonds" (iepriekš AS „Citadele 
atklātais pensiju fonds") un AAS „CBL Life" (iepriekš AAS „Citadele Life"). Jaunā nosaukuma mērķis ir nostiprināt kompāniju reputāciju starptautiskajā vidē, vienlaikus saglabājot saikni ar 
banku Citadele un tās nosaukumu. Apzīmējums „CBL” radies kā saīsinājums no apzīmējuma „Citadele BankLatvia”. 2015. agda 25. martā OOO „Citadele Asset Management Ukraina” 
nosaukums tika mainīts uz OOO „Mizush Asset Management Ukraine”. 
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Inform ācija par akcion āru sast āvu 2015. gada 31. mart ā 
 

Akcion ārs 
Nomin āl-
vērt ība 
(eiro) 

Akciju skaits Kopsumma 
(eiro) Balsu skaits Līdzdal ība 

pamatkapit ālā (%) 

VAS „Privatizācijas aģentūra" 1 109,916,846 109,916,846 109,916,846 75% mīnus 1 akcija 

Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banka 1 36,638,950 36,638,950 36,638,950 25% plus 1 akcija 

Kop ā  146,555,796 146,555,796 146,555,796 100% 
 

2014. gada 16. septembrī pēc iepirkuma procesa, Latvijas valdība nolēma RA Citadele Holdings LLC pārdot 75% 
mīnus 1 akcija daļu, kas tai pieder Citadele. RA Citadele Holdings LLC ir sabiedrība, kas pilnībā pieder Ripplewood 
Advisors LLC (Ripplewood) un starptautiskai 12 investoru grupai. VAS Privatizācijas Aģentūra parakstīja šo līgumu 
2014. gada 5. novembrī. Darījums tika pabeigts 2015. gada aprīlī, pēc tam, kad to apstiprināja Latvijas Finanšu un 
Kapitāla tirgus komisija, Eiropas Centrālās bankas, kā arī Lietuvas un Šveices banku regulatori. Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) paturēja savas daļas Citadelē. Jaunie investori un ERAB palielināja 
bankas kapitālu par 10 miljoniem eiro. 
 
Inform ācija par bankas vad ību 2015. gada 31. mart ā 
 
Padomes sastāvs   
   

Vārds, uzv ārds  Ieņemamais amats 

Klāvs Vasks  Padomes priekšsēdētājs 

Geoffrey Richard Dunn  Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Baiba Anda Rubesa  Padomes loceklis 

Aldis Greitāns  Padomes loceklis 

   
Valdes sastāvs   
   

Vārds, uzv ārds  Ieņemamais amats 

Guntis Beļavskis  Valdes priekšsēdētājs, p.p. 

Valters Ābele  Valdes loceklis, p.p. 

Kaspars Cikmačs  Valdes loceklis 

Santa Purgaile  Valdes locekle 

Aldis Paegle  Valdes loceklis 

   
Inform ācija par bankas darb ības strat ēģiju un m ērķiem 
 
Informāciju par Citadeles stratēģiju iespējams atrast Bankas interneta mājas lapas sadaļā „Biznesa stratēģija”, par 
Bankas mērķiem – sadaļā „Vīzija, misija, vērtības” 
 
 

  



 
AS „Citadele banka”  
2015. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats 

 
Pārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas 
noteikumi”. 
 
 

  13 

Inform ācija par AS „Citadele banka" strukt ūru 
 
2015. gada 31. martā Bankai bija 20 filiāles (no tām 1 – ārvalstu), 18 klientu apkalpošanas centri (no tiem 1 – 
ārvalstu) un 2 pārstāvniecības. Informāciju par Citadeles filiālēm un klientu apkalpošanas centriem iespējams atrast 
Bankas interneta mājas lapas sadaļā „Klientu apkalpošanas centri un filiāles”, par bankomātiem – sadaļā 
„Bankomāti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inform ācija par reitingu a ģentūru pieš ķirtajiem reitingiem 
 

  

Ilgtermi ņa 
reitings 

Īstermi ņa 
reitings 

Finansi ālās 
droš ības 
reitings 

Reitinga 
prognoze 

Reitinga 
izmaiņu 
datums 

Moody's Investors Service B2 NotPrime WR Reitings tiek pārskatīs 17.03.2015. 

Moody's Investors Service B2 NotPrime E+ Negatīva 29.05.2014. 

Moody's Investors Service B2 NotPrime E+ Stabila 23.08.2013. 

Moody's Investors Service B2 NotPrime E+ Negatīva 16.12.2011. 

Moody's Investors Service Ba3 NotPrime E+ Reitings tiek pārskatīs 06.10.2011. 

Moody's Investors Service Ba3 NotPrime E+ Stabila 06.10.2010. 
 

Sīkāka informācija ir atrodama reitinga aģentūras mājās lapā: www.moodys.com 

 
  

Koncerna iekšējā audita 
daļa 

Risku un atbilstības direkcija 

Padome  

Valde  

Juridiskā direkcija 

Operacionālā direkcija  

Personāla daļa 

Finanšu un resursu direkcija 

Privātpersonu un MVU apkalpošanas 
direkcija 

Lielo uzņēmumu apkalpošanas direkcija 

Privāta kapitāla pārvaldīšanas direkcija 

Biznesa attīstības un atbalsta direkcija 

Korporatīvo komunikāciju daļa 

Mārketinga daļa 

Vadības sekretariāts 

Kredītu uzraudzības un restrukturizācijas 
daļa 
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Risku p ārvald ība 
 
Koncerns īsteno risku pārvaldību saskaņā ar Koncerna Risku pārvaldības politiku. Savā darbībā Koncerns ievēro 
šādus risku pārvaldības pamatprincipus: 

• Koncerna mērķis ir nodrošināt zemus riska rādītājus, saglabājot diversificētu aktīvu portfeli, ierobežotus 
riskus finanšu tirgos un zemu operacionālā riska līmeni; 

• risku uzņemšanās pieņemamā līmenī ir viena no galvenajām Koncerna funkcijām visās darbības jomās. 
Risks vienmēr ir jāizvērtē attiecībā pret paredzamo atdevi. Riski, kuru līmenis ir Koncernam nepieņemams, 
ir jānovērš vai jāierobežo; 

• Koncerns neuzņemas lielus un nepārvaldāmus riskus neatkarīgi no tā, cik liela ir ar tiem saistīto aktīvu 
atdeve. Riskiem ir jābūt diversificētiem un kvantitatīvi novērtējamu risku gadījumā – ierobežotiem; 

• Koncernā lietotās risku pārvaldības metodes ir piesardzīgas, Koncerna darbības veidiem un specifikai 
atbilstošas, un tās nodrošina efektīvu kopējā riska samazināšanu; 

• risku pārvaldības pamatā ir ikviena Koncerna darbinieka izpratne un atbildība par viņa pārziņā esošajiem 
darījumiem un ar tiem saistītajiem riskiem; 

• risku limitu sistēma un stingra kontrole ir būtiski risku pārvaldības elementi. Risku līmeņa un noteikto limitu 
ievērošanas operatīvu kontroli nodrošina strukturēta risku limitu sistēma, kas aptver visus būtiskos risku 
veidus. 

 
Risku pārvaldība Koncernā ir neatņemama ikdienas vadības procesa sastāvdaļa. Risku pārvaldību Koncernā 
koordinē neatkarīga un ar klientu apkalpošanu nesaistīta struktūrvienība – Risku un atbilstības direkcija. 
 
Nozīmīgākie riski, kuriem Koncerns, veicot uzņēmējdarbību, ir pakļauts, ir kredītrisks, tirgus risks, procentu likmju 
risks, likviditātes risks, valūtas risks un operacionālais risks. Šo risku pārvaldības nolūkos Koncerns ir apstiprinājis 
attiecīgās risku pārvaldības politikas, kuru kopsavilkums sniegts šajā pielikumā. Detalizētāku informāciju par risku 
pārvaldību iespējams atrast AS „Citadele banka” gada pārskata pielikumā "Risku pārvaldība", kas publicēts 
interneta mājas lapas sadaļā "Gada pārskati". 
 
Kredītrisks 
 
Kredītrisks ir iespēja ciest zaudējumus, ja klients nepildīs līgumā noteiktās saistības. Koncerns ir pakļauts 
kredītriskam tā kreditēšanas, investīciju un tirdzniecības darbību ietvaros, kā arī izsniedzot garantijas trešajām 
pusēm un uzņemoties citas ārpusbilances saistības pret trešajām pusēm.  
 
Kredītriska pārvaldības pamats ir adekvāta kredītriska novērtēšana un lēmumu pieņemšana. Nozīmīgu risku 
gadījumā kredītriska analīzi veic neatkarīgas un ar klientu apkalpošanu nesaistītas Risku un atbilstības direkcijas 
struktūrvienības. Kredītriska analīze sastāv no klienta kredītspējas novērtēšanas un piedāvātā nodrošinājuma un tā 
likviditātes izvērtēšanas. Juridisku personu kredītspējas analīze ietver tautsaimniecības nozares, uzņēmuma, tā 
kredītvēstures un pašreizējā un prognozētā finanšu stāvokļa analīzi. Fizisku personu kredītspējas analīze ietver 
klienta kredītvēstures analīzi, klienta ieņēmumu, ieņēmumu attiecības pret kopējām saistībām analīzi un sociālu un 
demogrāfisku faktoru analīzi. Nozīmīgu risku gadījumā lēmumu par kredīta piešķiršanu vai izmaiņām kredīta 
noteikumos pieņem Kredītu komiteja un apstiprina Bankas valde. Koncerns, izvērtējot vērtspapīru ekspozīcijas, 
izvērtē tādus faktorus kā emitenta biznesa profils un maksātspēja, starptautisko reitinga aģentūru noteiktie reitingi, 
uz tirgus datiem balstītie indikatori, tādi ka tirgus uzcenojums un likviditāte.   
 
Pēc kredīta piešķiršanas vai vērtspapīru iegādes regulāri tiek novērtēts klienta vai attiecīgā emitenta finanšu 
stāvoklis un saistību izpildes kvalitāte ar mērķi pēc iespējas ātrāk identificēt nedrošus kredītus. 
Kredītriska ierobežošanai Koncernā ir noteikti limiti riska darījumu apmēriem vienam klientam un savstarpēji saistītu 
klientu grupai, liela apmēra riska darījumiem, ar Koncernu saistītām personām, vienai tautsaimniecības nozarei, 
atsevišķiem klientu veidiem, atsevišķiem darījumu veidiem un atsevišķiem nodrošinājuma veidiem.  
 
Koncernā regulāri tiek veikta kredītu un vērtspapīru portfeļu analīze ar mērķi novērtēt kredītportfeļa kvalitāti un 
koncentrāciju, kā arī izvērtēt portfeļa attīstības tendences. Atvasināto  instrumentu ekspozīcijas ir saistītas ar 
īstermiņa kontraktiem, kas nerada Koncernam būtisku kredītrisku. Koncernam nav kavētas atvasināto instrumentu 
ekspozīcijas. 
 
Kredītriska identificēšanu, pārraudzību un ziņošanu veic Risku un atbilstības direkcija. 
 
Tirgus risks 
 
Tirgus risks ir iespēja ciest zaudējumus bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas dēļ, kas saistīta ar 
finanšu instrumentu tirgus cenas izmaiņām valūtas kursu, procentu likmju izmaiņu un citu faktoru ietekmē. 



 
AS „Citadele banka”  
2015. gada 1. ceturkšņa publiskais pārskats 

 
Pārskatā iekļautā informācija sagatavota saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 145 „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas 
noteikumi”. 
 
 

  15 

 
Finanšu instrumentu pozīcijas riska novērtēšanu un lēmumu par limitiem pieņemšanu Koncernā veic Grupas 
investīciju komiteja (GIK). GIK lēmumus apstiprina Bankas valde. Tirgus riska pārvaldību veic tās Bankas biznesa 
vienības un Bankas meitas uzņēmumi, kuriem ir tiesības uzņemties tirgus risku atbilstoši noteiktajiem limitiem un 
attiecīgā portfeļa ieguldījumu ierobežojumiem. Tirgus riska mērīšanu un uzņemto pozīciju novērtēšanu, kā arī 
pārraudzību un ziņošanu veic Risku un atbilstības direkcija. 
 
Tirgus riska pārvaldīšanai Koncernskatram būtiskam portfeļu veidam nosaka investīciju noteikumus, kā arī 
individuālos limitus emitentiem un atsevišķiem finanšu instrumentiem, sasaistot maksimālos limita apjomus ar riska 
novērtēšanas rezultātiem. Lielu uzmanību Koncerns pievērš koncentrācijas riskam, nosakot riska svērto ekspozīciju 
limitus katrai valsts un sektora kombinācijai saskaņā ar iekšēji noteikto kārtību. Pozīcijas riska novērtēšanai 
Koncernā tiek izmantota jutīguma analīze un scenāriju analīze, kuras mērķis ir identificēt un kvantificēt dažādu 
nelabvēlīgu notikumu ietekmi uz Koncernu atbilstoši portfeļa ģeogrāfiskam, sektoru un kredītreitingu profilam. 
 
Procentu likmju risks 
 
Procentu likmju risks ir saistīts ar procentu likmju nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi uz Koncerna procentu ienākumiem 
un ekonomisko vērtību. 
 
Procentu likmju riska pārvaldība Koncernā tiek īstenota saskaņā ar Koncerna Procentu likmju riska pārvaldības 
politiku. Procentu likmju riska novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Koncernā veic Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas 
komiteja (ALCO). ALCO lēmumus apstiprina Bankas valde. ALCO nosaka pieņemamo procentu likmju riska līmeni 
un Koncerna iekšējo limitu sistēmu, uzrauga limitu ievērošanu un procentu likmju pozīciju pārvaldības instrumentu 
(līdzekļu) pielietošanu. Procentu likmju riska mērīšanu un pārvaldību veic Resursu pārvaldības daļa. Par procentu 
likmju riska novērtēšanu un ziņošanu Koncernā atbild Risku un atbilstības direkcija. 
 
Koncerns veic procentu likmju riska pārvaldību, izmantojot procentu likmju riska jūtīgo aktīvu un pasīvu termiņu 
atšķirību analīzi, ilguma analīzi un jutīguma analīzi, kā arī procentu likmju riska stresa testēšanu.Koncernā ir 
noteikti limiti procentu likmju riska ietekmei uz ekonomisko vērtību, uz neto procentu ienākumiem un uz vērtspapīru 
patiesās vērtības pārvērtēšanas rezervi. Balstoties uz tirgus situācijas analīzi un Koncerna finansēšanas struktūru, 
ALCO nosaka procentu likmes klientu noguldījumiem.  
 
Likviditātes risks 
 
Likviditātes risks ir iespēja, ka netiek nodrošināta Koncerna kreditoru juridiski pamatoto prasību apmierināšana. 
Likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt pietiekamu likvīdo aktīvu apjomu iespējamo saistību segšanai. 
 
Likviditātes riska pārvaldība Koncernā tiek īstenota saskaņā ar Koncerna Likviditātes riska pārvaldības politiku. Par 
likviditātes riska novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Koncernā ir atbildīga Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas 
komiteja (ALCO). ALCO lēmumus apstiprina Bankas valde. ALCO nosaka pieņemamo likviditātes riska līmeni, 
iekšējo limitu sistēmu un likviditātes vadībā izmantojamos instrumentus, kā arī uzrauga limitu ievērošanu. Ikdienas 
likviditātes vadību un kontroli nodrošina Resursu pārvaldības daļa. Likviditātes riska pārraudzību un ziņošanu veic 
Risku un atbilstības direkcija, kura ir atbildīga arī par likviditātes riska pārvaldības procesa koordinēšanu Koncernā. 
 
Banka novērtē likviditātes risku, izmantojot scenāriju analīzi. Šim mērķim tiek izstrādāti dažādi scenāriji Bankas 
darbībai atšķirīgajos apstākļos: maiga krīze (bāzes scenārijs), bankas krīze, vispārīgā tirgus krīze un kombinētais 
scenārijs. Banka izvērtē savu likviditātes pozīciju katram scenārijam dažādiem termiņiem (no 1 nedēļas līdz 3 
mēnešiem). Bankā ir ieviesta likviditātes riska un agrīnas brīdināšanas rādītāju limitu sistēma. Banka aprēķina arī 
izmaksas, kuras tai varētu rasties likviditātes krīzes apstākļos. Papildus scenāriju analīzei Banka gatavo arī naudas 
plūsmas prognozi tuvākajam gadam, kurā iekļauj pieņēmumus par līdzekļu ticamāko kustību. Aktīvu un pasīvu 
vispārīgas sabalansētības izvērtēšanai Banka regulāri sagatavo un analīzē likviditātes termiņstruktūru. 
 
Pārskata periodā Banka izpildīja likviditātes rādītāja un obligāto rezervju normu Latvijas Bankā prasības. 
 
Valūtas risks 
 
Valūtas risks ir saistīts ar ārvalstu valūtu aktīvu un saistību pozīciju atšķirībām, kas valūtas kursu izmaiņu rezultātā 
ietekmē Koncerna naudas plūsmu un finanšu rezultātu. 
 
Valūtas riska pārvaldīšana Koncernā tiek īstenota saskaņā ar Valūtas riska pārvaldības politiku. Valūtas riska 
novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Koncernā veic Finanšu tirgu un kontrahentu risku komiteja (FTKR). FTKR 
lēmumus apstiprina Bankas valde. FTKR nosaka pieņemamo valūtas riska līmeni un iekšējos limitus, kā arī 
uzrauga limitu ievērošanu. 
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Valūtas riska pārvaldību ikdienā veic Resursu pārvaldības daļa, savukārt valūtas riska pārraudzību un ziņošanu – 
Risku un atbilstības direkcija. Koncernā ir noteikts atklātās valūtas pozīcijas limits katrā atsevišķā valūtā 10% 
apmērā no pašu kapitāla un kopējās atklātās valūtas pozīcijas limits – 20% apmērā no pašu kapitāla. Minētie limiti 
atbilst Latvijas tiesību aktu prasībām. Valūtas riska novērtēšanai Koncernā tiek izmantotas arī plaši pazīstamas 
metodes: riskam pakļauta vērtība (valueatrisk), paredzamais deficīts (expectedshortfall) un scenāriju analīze. 
 
Operacionālais risks 
 
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus saistošo ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām neatbilstošu vai 
nepilnīgu iekšējo procesu norises, darbinieku un sistēmu darbības, iekšējo procesu nepilnību, kā arī trešo personu 
darbības vai citu ārējo apstākļu ietekmes dēļ, ietverot juridisko risku (soda naudu, ārējo iestāžu piemērotu sankciju, 
tiesāšanās rezultātā ciestu zaudējumu u.tml. notikumu iestāšanās risks), bet neietverot stratēģisko un reputācijas 
risku. Operacionālo risku Koncerns sīkāk iedala šādās pamatkategorijās: personāla risks, procesu risks, IT un 
sistēmu risks un ārējais risks. 
 
Koncerns neuzņemas/ neakceptē operacionālos riskus, kuru ietekme pārsniedz 10% no Koncerna neto gada 
ienākumiem un vienlaikus tā iestāšanās varbūtība ir lielāka kā reizi desmit gados vai kuru ietekme nav aprēķināma 
naudas izteiksmē, un kuri vienlaikus ir nepārvaldāmi (nav iespējams tos novērst vai nodrošināties pret to sekām – 
piemēram, likumdošanas prasību neizpilde u.tml.), neatkarīgi no ekonomiskā ieguvuma, kāds varētu izrietēt no 
šādu risku uzņemšanās (t.i., Koncerns neveic ar šādu operacionālo risku saistītas darbības). 
 
Operacionālā riska pārvaldīšanai Koncerns lieto šādas pieejas: 

• operacionālā riska pašnovērtēšana – produktu un procesu īpašnieki nodrošina, lai tiktu veikta iespējamo 
operacionālā riska notikumu identificēšana un novērtēšana, esošo kontroles sistēmu izvērtēšana un 
nepieciešamo risku ierobežošanas pasākumu analīze, izmantojot pašnovērtēšanas anketas un 
specializētas aptaujas un apspriedes ar procesā iesaistītajiem atbildīgajiem darbiniekiem; 

• operacionālā riska rādītāju noteikšana – statistisko, finanšu un citu rādītāju izmantošana, kuri atspoguļo 
dažādu operacionālā riska veidu līmeni un tā izmaiņas Koncernā; 

• operacionālā riska mērīšana, reģistrējot un analizējot operacionālā riska notikumus, to nodarīto kaitējuma 
apmēru, rašanās cēloņus un citu ar tiem saistītu būtisku informāciju (operacionālā riska zaudējumu un 
incidentu datu bāze); 

• darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānošana; 
• risku novērtēšana produktu attīstības procesos. 


