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Latvijas banku nozare:
paveiktais un plānotais 
atbilstības jomā

Statusa ziņojums

Rīga, 2017. gada 6. septembris
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SATURS

Darbības atbilstības uzlabošanas plānu 
īstenošanas rezultātu kopsavilkums nozares 
līmenī – secinājumi pa kategorijām
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Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas un 
apkarošanas jomā banku līmenī - 18 banku faktu lapas

Riska kategorijas 

Kontroles dienestam iesniegtie ziņojumi
un "iesaldētie līdzekļi"

Biežāk lietotie saīsinājumi

Latvijas banku nozares:
paveiktais un plānotais atbilstības jomā
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Latvijas Komercbanku asociācija

118%
nozares aktīvi 
no Latvijas IKP

28,9 
miljardi eiro

aktīvi

9000
darbinieku
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Komercbanku asociācija izprot 
situācijas nopietnību finanšu 
noziegumu apkarošanā un
strādā pie ilgtermiņa risinājumiem
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LKA apņemšanās:
tuvākajos 2 – 3 gados sasniegt 
augstākos standartus* finanšu 
noziegumu novēršanā un 
apkarošanā biedru vidū

*Augstākie standarti: The Financial Action Task Force (FATF) rekomendācijas, ES 4 AML direktīva
2015/849, ES Maksājumiem pievienotās informācijas regula 2015/847, Wolfsberg grupas vadlīnijas, 
Bāzeles vadlīnijas, Federal Financial Institutions Examination Council pārbaužu rokasgrāmata.
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Situācija 
vēsturiski

Līdz 2014. gadam
Lai arī Latvijas bankas pilnībā 
piemēro visus spēkā esošos 
darbības standartus, tomēr to 
darbībai joprojām raksturīga 
pārmērīga riska apetīte

2015. gadā
Palielinās FKTK prasības, 
kas mudina bankas sākt 
reformas, lai turpinātu 
stiprināt NILLTF 
novēršanas standartus
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2016. gadā
banku nozarē uzsākts 
būtisks pārmaiņu process, 
lai pastiprinātu cīņu ar 
finanšu noziegumiem
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Pārmaiņas 
LKA

Jauna LKA vadība 
Kopš 2017.g. janvāra LKA ir jauna vadība 
un cits mandāts virzīt pārmaiņas banku 
nozarē, sevišķi atbilstības jomā

Atklātība un 
caurspīdīgums 
Skaidru pozīciju definēšana un 
atklāta komunikācija

Virzība uz nozares 
pašregulāciju 
Nozare izprot strukturālās problēmas un 
apzinās situācijas nopietnību. Tādējādi 
proaktīvi piedāvā nozares līmeņa 
risinājumus efektīvākai cīņai ar finanšu 
noziegumiem, nevis tikai tehniskai 
atbilstības prasību izpildei  
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Pārmaiņu process
norisinās divos 
līmeņos:

Banku līmenī 

Nozares un 
asociācijas līmenī
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Nozares pašregulācijas mehānismi
Pēc LKA padomes lēmuma asociācija 2017.g. rudenī 
izdos vairākus nozares dokumentus – kopējus 
pamatprincipus un vadlīnijas iekšējās kontroles 
mehānismu uzlabošanai finanšu noziegumu novēršanā:

LKA kopējā 
stratēģija NILLTF 
novēršanas jomā

LKA vadlīnijas par  
nozares politiku 
ASV OFAC sankciju 
ievērošanā

LKA vadlīnijas par 
jurisdikciju riska 
klasifikāciju

LKA vadlīnijas par  
čaulas kompāniju 
apkalpošanu

LKA vadlīnijas 
(pamatprincipi) 
neatkarīgai bankas 
NILLTFN sistēmas 
pārbaudei

1 2 3 4 5
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Prioritāte – augstākie standarti

Latvijai nav šķēršļu patieso labuma guvēju reģistru
LR Uzņēmumu reģistrā padarīt publiski pieejamu sabiedrībai

Automatizēta politiski nozīmīgu personu saraksta izveide

Publiskā privātā sadarbība

1.

2.

3.
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Apmācību  sistēmas uzlabošana

Padziļināta banku
darbinieku apmācība atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem:

• LKA partneris Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar
   ACAMS ievieš starptautiskas apmācību
   programmas CAMS sertifikācijai un tā                 
   uzturēšanai

• ACAMS Baltijas nodaļas dibināšanas procesa  
   uzsākšana

• Sadarbība apmācībā ar Rīgas Biznesa skolu, 
   Baltijas datoru akadēmiju, Compliance Baltic

Banku padomes, valdes 
locekļu,  iekšējā audita 
speciālistu apmācība finanšu  
noziegumu apkarošanas jomā
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Pārmaiņu process banku līmenī

Neatkarīgas 
pārbaudes
Saskaņā ar FKTK 
noteikumiem, bankas 
veiks neatkarīgas NILLTFN 
sistēmas pārbaudi
reizi 18 mēnešos

Turpmāka
riska profila 
samazināšana
Latvijas bankas – uzskatāmi 
jāpierāda biznesa modeļu
maiņa un augsta riska klientu 
segmenta samazinājums

Pastāvīga 
riska profilam 
atbilstoša 
darbības 
pilnveidošana
Nepārtraukts darbs pie NILLTFN 
standartu ieviešanas, un būtiski 
dažādoti ieņēmumu veidi
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2016. gads - neatkarīgs ASV 
ekspertu* izvērtējums 11 LKA 
biedru bankās**

** ABLV Bank, Baltic International Bank, BlueOrange, Citadele banka, Norvik banka, PrivatBank, RigensisBank, 
Expobank, Bank M2M, Reģionālā Investīviciju Banka, Meridian Trade Bank

* Specializēti neatkarīgi konsultanti: Navigant, Exiger and Lewis Baach Kaufmann Middlemiss. 
Pētījums veikts pēc Navigant izstrādātas metodoloģijas, balstoties uz ASV BSA/AML un starptautiskajām prasībām.

Pēc ASV ekspertu izvērtējuma tika izstrādāti 
individuāli attiecīgo banku darbības atbilstības 
uzlabošanas plāni, kas tām jāievieš līdz 2017.gada  
beigām, 2018.gada sākumam.
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Plānu ieviešanas gaita
Visas 11 bankas īsteno darbības atbilstības 
uzlabošanas plānus - ieviests jau 81% no pasākumiem

Darbības atbilstības uzlabošanas plānos ietverto pasākumu īstenošana, procentos no kopēji paveicamā

1. ceturksnis
68% paveikts

2. ceturksnis
81% paveikts

4. ceturksnis
15% procesā

1. ceturksnis
4% paveicams

2015 2016 2017 2018
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Ieviešanas rezultāti
2016.–2017. gadā

Latvijas bankas maina biznesa modeļus, 
atsakoties no augstākā riska klientiem
un darbības augsta riska jurisdikcijās.
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Ievērojama riska
mazināšana
Iekšzemes un ārvalstu klientu
noguldījumu gada izmaiņas %

Ārvalstu klientu
noguldījumu daļa
Banku saimnieciskās darbības pārorientācija, pārskatot 
klientu bāzi, produktus un apkalpotās jurisdikcijas

Ārvalstu klientu noguldījumu gada pieauguma (samazinājuma) 
rādītājs (koriģēts pēc valūtas kursa)
Iekšzemes nefinanšu privātā sektora noguldījumu
gada pieauguma (samazinājuma) rādītājs

24,3%

-8,5%

-26,3%

12,6%

2,7%

13,0%

4,3%

Ārvalstu klienti
Iekšzemes klienti

-30%

2014

51,7% 53,4% 42,8% 41,1%

2014 2015 2017
1. pusgads

20162015 2016 2017
1. pusgads

-20%

-10%

0

10%

20%

30%

-21,3%
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Banku darbības
uzlabošanas plāni

Banku darbības uzlabošanas plāni
aptver piecus darbības virzienus 

Pārvaldība Iekšējās
kontroles 
sistēma

Apmācība Neatkarīga
pārbaude

IT sistēmas
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Darbības uzlabošanas plānu 
pasākumu apkopojums
pa kategorijām
Kopumā 546 pasākumi

57%
iekšējās
kontroles
sistēmās

19%
pārvaldībā

9%
apmācībā

6%
neatkarīgajā 
pārbaudē

9%
IT sistēmās
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Banku iekšējās kontroles sistēma

Klienti
• Identifikācija

• Riska profila noteikšana
un klientu izpēte

• Darījumu monitorings
un uzraudzība

Aizdomīgu 
darījumu
izmeklēšana

Ziņošana
• Valde

• Kontroles dienests

Efektivitātes izvērtēšana

Dokumentācija
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Iekšējās kontroles 
sistēma + IT sistēmas

• Reformu procesā nopietna uzmanība pievērsta tieši iekšējai kontrolei.
 Īpaši tiek ieguldīts IT sistēmās, lai maksimāli varētu automatizēt
 banku klientu izpēti un klientu darījumu pārraudzību.

• Tas nodrošinātu laicīgāku un efektīvāku aizdomīgo darījumu noteikšanu un novēršanu.

Galvenais pīlārs visām bankām!
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Sasniegtie rezultāti
2016.–2017. gads

+16%
ES un ASV 
noteikto 
sankciju 
atbilstības 
personāls

+24%
Atbilstības 
personāls

-11%
Kopējie 
starptautisko 
klientu 
noguldījumi
eiro valūtā

-36%
Kopējie 
starptautisko 
klientu noguldījumi 
valūtās, kas
nav eiro

-26%
Kopējie 
starptautisko 
klientu 
noguldījumi

-15%
Starptautisko 
klientu 
ASV dolāru 
maksājumu 
apjoms
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Paaugstināta riska klientu
skaits bankās samazinās

Reformu process - 
agrīnie sasniegumi

39%
riska klientu skaita 
samazinājums

18323
riska klientu skaita 
samazinājums 
2016. gadā

11197
riska klientu skaita 
samazinājums 
2015. gadā
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Bankas ievieš starptautiski 
atzītas IT sistēmas atbilstības 
nodrošināšanai

Sankciju skrīnings / monitorings

PNP skrīnings / monitorings

Padziļināta izpēte

Sadarbības sākšana ar jauniem klientiem

Klientu riska pārvaldība / segmentācija

NILLTFN monitorings / darījumu monitorings

100%

100%

100%

91%

82%

91%

Siron®
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Latvijas Komercbanku asociācija
Doma laukums 8A, Rīga, LV-1050, Latvija
Telefons: +371 67284528
www.lka.org.lv

Sanda Liepiņa
valdes priekšsēdētāja
sanda.liepina@lka.org.lv
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Biežāk lietotie saīsinājumi
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ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering 
Specialists
ADZ - aizdomīgu darījumu ziņojumi
AML - Anti Money Laundering 
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
AS – akciju sabiedrība
ASV – Amerikas Savienotās Valstis
ATTF – Anti-Terrorism Task Force
BSA – Bank Secrecy Act 
CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist 
CCO – Chief Commercial Officer
CDD – Customer Due Diligence
CISI – Chartered Institute for Securities & Investment
CRM – Client Relationship Management 
CRS – Common Reporting Standard 
EDD – Enhanced Due Diligence 
EEZ – Eiropas Ekonomiskā zona
ES – Eiropas Savienība
ESG – Environmental, Social and Governance Criteria
EU – European Union
EUR - euro
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act 

FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering
FFIEC - Federal Financial Institutions Examination Council 
FinTech – finanšu tehnoloģijas
FKTK - Finanšu un kapitāla tirgus komisija  
GIA – grupas iekšējais audits
ICA - International Compliance Association
IKP - iekšzemes kopprodukts
IKS – informācijas un komunikācijas sistēmas
IT – informācijas tehnoloģijas
KUP – klientu uzticamības pārbaude
KYC - know your customer
LCR - liquidity coverage ratio 
LKA - Latvijas Komercbanku asociācija 
LR/LV – Latvijas Republika
MEUR – miljoni eiro
ML/TF – Money laundering / Terrorism financing
MLRO - Money Laundering Reporting Officer 
MONEYVAL - Committee of Experts on the Evaluation of 
Anti-Money Laundering Measures and the Financing of 
Terrorism
NDZ - neparastu darījumu ziņojumi
NILLTFN - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novēršana
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NVS - Neatkarīgo Valstu Sadraudzība 
OFAC - Office of Foreign Assets Control of the US 
Department of the Treasury 
OSCE - Organization for Security and Co-operation in 
Europe
PEP - Politically Exposed Persons 
PLG – patiesais labuma guvējs
PNP - politiski nozīmīga persona
POS - point of sale
PSK - pazīsti savu klientu
PUP – plānotā uzticamības pārbaude
SAR - Suspicious Activity Reports
SEPA - Single Euro Payments Area
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SO – Sanctions Officer
SPV - special-purpose vehicle
TF – terorisma finansēšana 
UK – United Kingdom 
UN – United Nations
USAPA - USA PATRIOT Act 
USD – ASV dolārs
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Darbības atbilstības uzlabošanas 
plānu īstenošanas rezultātu 
kopsavilkums nozares līmenī
Secinājumi pa kategorijām

Avots: 11 banku darbības atbilstības uzlabošanas plānu apkopotie pasākumi
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Secinājumi pa kategorijām
Pārvaldība

PIENĀKUMU SADALE

Vairākums darbības uzlabošanas 
plānu skaidri definē aizdomīgu 
un neparastu darījumu ziņošanas 
pienākumu un audita neatkarības no 
citiem pienākumiem dokumentālu 
nostiprināšanu.

PROCEDŪRAS

Jaunu un plašāka mēroga politiku un 
procedūru pastāvīga izveidošana, lai 
uzlabotu vispārējo pārvaldību.

KVALITĀTES KONTROLE

Kā īpaši nepieciešams labas 
pārvaldības elements bankās 
iestrādātas kvalitātes kontroles 
programmās.

PERSONĀLS

Paaugstināta esošā personāla 
kompetence un kvalifikācija, kā arī 
piesaistīti papildu speciālisti
papildus jau esošajiem NILLTFN 
atbilstības speciālistiem ieviests arī 
sankciju speciālista amats.
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Secinājumi pa kategorijām
Iekšējās kontroles sistēma I

RISKA PĀRVALDĪŠANAS
SISTĒMAS

GALVENAIS PĪLĀRS VISĀM BANKĀM!

Riska kategoriju paplašināšana 
un pieļaujamo riska robežvērtību 
definēšana, kas ļautu identificēt risku 
un atbilstoši uz to reaģēt.

UZRAUDZĪBA

Uzlabota un paplašināta darījumu 
uzraudzība un attiecīgās brīdināšanas 
pārvaldīšanas procedūras. Veikti 
koriģējoši pasākumi, paplašinot 
un automatizējot iepriekš manuāli 
uzraudzītos darījumus un precīzāk 
dokumentējot ar brīdinājumiem saistītās 
darbības, kas veiktas padziļinātas 
izpētes laikā.

PERSONĀLS

Ievērojami uzlabota informētība, 
darbības un prioritāšu noteikšana 
saistībā ar NILLN sistēmu un sankciju 
pārvaldības procesu, kas atspoguļots 
darbības uzlabošanas plānos.

IEKŠĒJĀ KONTROLE

Uzlabota iekšējo kontroļu, 
politiku, procedūru un kvalitātes 
nodrošināšana, kas atbilstu jaunajam 
riska novērtēšanas sistēmas ietvaram.
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Secinājumi pa kategorijām
Iekšējās kontroles sistēma II

DOKUMENTĀCIJA

Uzlabota ar aizdomīgu darījumu 
izmeklēšanu saistītās dokumentācijas 
pieejamība, pilnveidojot procedūras un 
automatizējot procesus. Šie soļi īpaši 
atspoguļojas stingrākās dokumentācijas 
un uzskaites veikšanas prasībās, kur 
sistēmas uzlabotas, tās automatizējot.

AUGSTA RISKA 
PRODUKTI

Lai atspoguļotu potenciāli augsta riska 
kategorijas, ir pārklasificēti daži no 
produktiem, kur bija nepieciešamas 
uzlabotas procedūras un politikas.

ZIŅOŠANA

Būtiski uzlabojumi veikti procedūrās, 
cēloņsakarību un interpretācijas 
noteikumos saistībā ar ziņošanu par 
aizdomīgiem darījumiem.

INFORMĀCIJA UN 
UZSKAITE

Dalīšanās ar informāciju, ziņošana 
un uzskaite kā būtiskas darbības 
uzlabošanas plāna sastāvdaļas.
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Secinājumi pa kategorijām
Apmācības

NILLTFN

Skaidrs fokuss uz NILLN atbilstības  
personāla kompetences un 
informētības palielināšanu. 
Paplašināts ar klientu apkalpošanu 
saistītā personāla apmācību apjoms, 
kas iepriekš nebija paredzēts.

SERTIFIKĀTS

Daudzās bankās, pieaugot 
nepieciešamībai pēc papildus 
kompetences un prasībām atbilstības 
speciālistiem, palielinās ACAMS 
sertificēto speciālistu skaits.

KOMPETENCE

Darbības uzlabošanas plānos 
palielinātas un skaidri definētas 
kompetences prasības, kas 
nepieciešamas noteiktiem 
speciālistiem, amatu atbildības jomām 
un līmeņiem.

FINANŠU SANKCIJAS

Vairākās bankās izveidots atsevišķi 
finanšu sankciju jomas speciālista 
amats. Veikta nopietna sankciju jomas 
personāla apmācība.
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Secinājumi pa kategorijām
Neatkarīgas pārbaudes I

NOZĪMĪGUMS

Vairums banku atzinušas, ka tām 
nepieciešama labāka un spēcīgāka 
neatkarīgā iekšējās kontroles 
sistēmas pārbaude. Banku darbības 
uzlabošanas plānos ietverta skaidra 
rīcība, lai risinātu šo jautājumu.

RESURSI

Akceptētas un ieviestas neatkarīgas 
pārbaudes. Piešķirti vērā ņemami 
papildus resursi.

ĀRĒJĀS PĀRBAUDES

Paplašināta ārējā verifikācija, 
validācija un testēšana, kas 
atspoguļojas banku darbības 
uzlabošanas plānos.

IEKŠĒJAIS AUDITS

Stiprināt iekšējā audita funkciju, 
lai veiktu adekvātas proaktīvas 
pārbaudes paplašinātajās NILLTFN 
jomās, konstatējot un pārvaldot 
riskus.
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Secinājumi pa kategorijām
Neatkarīgas pārbaudes II

BIEŽUMS

Kopumā vairumā banku notiek 
padziļinātas un biežākas neatkarīgās 
pārbaudes.

AIZDOMĪGU DARĪJUMU 
ZIŅOJUMI

Būtiska procedūru, pamata noteikumu 
un to interpretācijas uzlabošanās.

KOMUNIKĀCIJA

Padziļināta, automatizēta un biežāk 
veikta ziņošana par ārējo pārbaužu 
rezultātiem, panākot, ka iespējamie 
riski tiek komunicēti visās trīs 
aizsardzības līnijās (biznesa, 
atbilstības, iekšējā audita līmenī).
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Secinājumi pa kategorijām
Sistēmas I

SISTĒMU UZLABOJUMI

Iegādātas uzlabotas automatizētās 
sistēmas, kas paralēli ar panākto 
monitoringa, dokumentācijas, 
uzskaites un segregācijas jomā, sniedz 
būtisku ieguldījumu uzlabojumiem 
visās atbilstības jomas kategorijās.

RISKS

Darbības uzlabošanas plāna ietvaros 
veiktie automatizēto sistēmu iepirkumi 
liecina par to, ka pirms 2017. gada 
izmantotās sistēmas nebija atbilstošas 
daudzu banku veikto darījumu riska 
līmeņa atspoguļošanai.

PIEMĒROTAS 
SISTĒMAS UN 
KALIBRĒŠANA

Ievērojami biežāk tiek ieviestas 
jaunas un uzlabotas iekšējās 
kontroles politikas un automatizētas 
sistēmas.
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Secinājumi pa kategorijām
Sistēmas II

PROCEDŪRU 
FORMALIZĒŠANA

Jautājums tiek risināts, veicot 
vispārēju sistēmu automatizēšanu. 
Ieviestas papildu politikas, procedūras 
un prakses efektīvākai auditu 
veikšanai.

TURPMĀKA 
AUTOMATIZĀCIJA

Veiktajos sistēmu uzlabojumos 
galvenie elementi ir finanšu sankciju 
skrīnings, darījumu uzraudzība un 
aizdomīgu darījumu izmeklēšanas 
pārvaldības funkcija.

LAIKA
PLĀNS

Sistēmu ieviešana tam 
nepieciešamā sagatavošanās 
posma un īstenošanas sarežģītības 
dēļ, prasa garāku un nopietnāku 
izpildes laiku nekā citos procesos. 
Pārmaiņas daļēji turpināsies arī 
2018. gadā.



38

Secinājumi pa kategorijām
Sistēmas III

BUDŽETS

Vairumā banku darbības uzlabošanas 
plānu dokumentēta banku vadības 
apņemšanās uzlabot sistēmu 
pārvaldību un palielināt tam atvēlēto 
budžetu, lai atjauninātu esošās un 
iegādātos jaunas NILLTFN atbilstības 
sistēmas.

TRŪKUMU
NOVĒRŠANA

Lai arī ir atjauninātas esošās sistēmas 
vai iegādātas jaunas, banku darbības 
uzlabošanas plānos uzsvērta 
nepieciešamība novērst noteiktus vēl 
esošos trūkumus, lai panāktu, ka šīs 
sistēmas tos spēj izlabot.

FUNKCIJU UN 
ATBILDĪBAS JOMU 
SADALE

Panākta izpratne par sistēmu 
nozīmīgumu, integritāti un 
ierobežojumiem saistībā ar noteiktām 
funkcijām, kuras skar atbilstības 
jautājums arī 2018. gadā.
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Paveiktais finanšu noziegumu 
novēršanas un apkarošanas jomā 
banku līmenī
Faktu lapas

1. ABLV Bank
2. Baltic International Bank
3. Bank M2M Europe AS
4. BlueOrange (Baltikums Bank AS)
5. Citadele banka
6. Danske Bank A/S filiāle Latvijā
7. DNB banka
8. Expobank AS
9. Latvijas pasta banka AS

10. Meridian Trade bank AS
11. Nordea Bank AB Latvijas filiāle
12. Norvik Banka
13. OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā 
14. PrivatBank AS
15. Reģionālā investīciju banka AS
16. Rigensis Bank AS
17. SEB banka
18. Swedbank AS





41

ABLV Bank

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni

Bankas galvenie darbības (biznesa) virzieni – bankas operāciju 
pakalpojumi, investīcijas, konsultācijas (skatīt www.ablv.com ).

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem, 
kas klasificējas kā čaulas uzņēmumi

Banka ir izvērtējusi riskus sadarbībai ar čaulas uzņēmumiem  un 
sadarbojas tikai ar respektabliem uzņēmumiem ar likumīgām 
komerciālām interesēm, kuriem piemītošais un ar kuru veiktajiem 
darījumiem saistītais NILLTF risks Bankai ir pieņemams.

Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils

Akciju kontrolpakete pieder Bankas dibinātājiem un lielākajiem 
akcionāriem – Ernestam Bernim un Oļegam Fiļam. Pārējo akcionāru 
vidū ir Bankas vadības pārstāvji, darbinieki, ilggadēji Bankas 
sadarbības partneri un klienti. 

BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts

ABLV Bank, AS pašlaik ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā 
ar grupas pārstāvniecībām 9 ārvalstīs un 11 dažādās pilsētās un 
meitas banku Luksemburgā ABLV Bank Luxembourg, S.A.
ABLV Bank, AS peļņa 2017. gada 1. pusgadā bija EUR 26,3 miljoni. 
Bankas pamatdarbības ienākumi – EUR 55,3 miljoni.
Bankas kapitāls un rezerves – EUR 326,9 miljoni.
Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2017. gada 30. jūnijā bija 
21,96%, bet likviditātes rādītājs – 76,78%.

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem

Kredītreitings Bankai nav piešķirts.
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BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 

Stingrāku CDD un riska mazināšanas pasākumu īstenošana, 
Bankas klientu bāzes izvērtēšana un atteikšanās no klientiem, 
kuru apkalpošana saistās ar parāk augstu riska līmeni, komisiju 
ieņēmumu no maksājumiem, it īpaši ASV dolāros, samazinājums, 
2017. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada 1. pusgadu, ir 34,3%.

Biznesa virzienu dažādošana/ biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt)

ABLV grupas darbības stratēģija 2017. – 2020. gadam paredz 
biznesa modeļa pārveidošanu, mazinot ekspozīciju atbilstības 
riskiem. Galvenās darbības jomas - bankas pakalpojumi 

uzņēmējiem – projektu un tirdzniecības finansēšana, aktīvu 
pārvaldīšana, konsultācijas.

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus 

Uz 30.06.2017. čaulas kompāniju kredītu apgrozījuma īpatsvars 
kopējā Bankas klientu kredīta apgrozījumā, salīdzinot ar 
30.09.2016. ir samazinājies par 5%.

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi) 

Svarīgākās ar trūkumu novēršanu saistītās darbības:

• Klientu bāzes revīzija;
• Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana;
• Neatkarīga ASV konsultanta Bankas NILLTFN politikas

un stratēģijas pārbaude;
• Darbinieku ACAMS sertifikācija (30.06.17. - 29 sertificēti

speciālisti);
• ASV speciālista piesaistīšana, lai saņemtu konsultācijas

NILLTFN jautājumos ASV atbilstības prasību kontekstā.
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prasības un kontroli informācijai maksājumos un darījumus 
pamatojošiem dokumentiem, tādejādi nodrošinot caurspīdīguma 
pieaugumu (maksājumos pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana, utt.). Tika veikta Atbilstības pārvaldes un Finanšu 
uzskaites pārvaldes reorganizācija un darbinieku skaita, kas 
nodrošina atbilstības prasību izpildes nodrošināšanu un kontroli, 
palielināšana. Atbilstības pārvaldes darbinieku skaits tika 
palielināts no 92 personām 2015. gada decembrī līdz 104 
personām 2016. gada decembrī.

Nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

Atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu 
attiecībā uz NILLTFN un sankciju jautājumiem Bankā ir Valdes 
loceklis, Atbilstības direktors (CCO). Bankā ir nozīmēts speciāls 
darbinieks (MLRO), kurš ir atbildīgs par ziņošanu attiecībā uz 
noziedzīgi iegūtiem līdzekļu legalizāciju Kontroles dienestam, kā arī 
likumā noteiktajos gadījumos – Valsts ieņēmumu dienestam. Kopš 
18.08.2016. Bankā ir nozīmēts sankciju ievērošanas speciālists (SO).

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Bankas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana aptver:

• Klientu NILLTF riska skaitliskās novērtēšanas ieviešanu;
• Kopējā NILLTF riska novērtējuma (overall ML/TF risk

assessment) ieviešanu;
• Maksājumu online pārbaudes procesa ieviešanu;
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma

finansēšanas novēršanas (NILLTFN) un sankciju
politikas ieviešanu;

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus

Saistībā ar klientu bāzes izvērtēšanu un atteikšanos no 
klientiem, kuru apkalpošana saistīta ar parāk augstu riska 
līmeni, samazināsies komisiju ieņēmumi no kontu atvēršanas un 
apkalpošanas, un maksājumiem, it īpaši ASV dolāros. Arī peļņa 
tuvākajos gados ir plānota mazāka nekā iepriekšējos gados. Pie 
stabila noguldījumu apjoma un klientu skaita pieauguma Banka 
plāno atgriezties nākamo triju gadu laikā.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide) ANO, ES, 
nacionālo finanšu sankciju atbilstības politikas pilnveide

Bankā ir izstrādāta un kopš 01.09.2016. ieviesta NILLTFN un 
sankciju politika.

Ārvalstu vienpusējo, eksteritoriālo, piemēram, OFAC sankciju 
ievērošanas politika, caurspīdīguma pieaugums (pieejamās 
informācijas kvalitātes uzlabošana par maksājumiem, publiski 
pieejamajām atskaitēm par atbilstības jomu utt.), vadības 
un/vai pārraudzības funkcijas stiprināšana (jauni darbinieki, 
ziņošanas vadlīnijas utt.)

Bankā ir īstenota Klientu darījumu un uzvedības kontroles 
sistēmas pilnveidošana, nodrošinot gan klientu, gan darījuma 
partneru pārbaudes pret OFAC sarakstiem, nosakot stingrākas 
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības NILLTFN 
jomā, iekšējās / ārējās apmācības, darbinieku testēšanas un 
sertifikācijas rezultāti

Bankā ir pilnveidotas un atjaunotas iekšējās apmācības NILLTFN 
jomā -  ir izstrādāts pamata un padziļinātais kurss. Šīs apmācības ir 
saistošas un obligātas visiem darbiniekiem, kuru amata 
pienākumiem nepieciešama atbilstoša NILLTFN apmācība.

Bankā ir izstrādāta speciāla e-apmācības sistēma, kas nodrošina 
katra darbinieka, tai skaitā jauno darbinieku zināšanu testēšanu 
un sertificēšanu.

2015./2016. gadā visi Bankas darbinieki tika apmācīti NILLTFN 
jomā.

Arī šobrīd Bankā notiek visu to darbinieku, kuru amats atbilst 
noteiktām kategorijām, atjaunotā pamata un padziļinātā kursa 
apmācība un zināšanu testēšana.

Banka ir izstrādājusi un apstiprinājusi darbinieku apmācību plānu 
2017. gadam NILLTFN un atbilstības jomā. Atbilstoši šim plānam, 
tiek nodrošināta to darbinieku, kuru amats atbilst noteiktām 
kategorijām, ārējā apmācība, semināru, konferenču NILLTFN 
jomā apmeklēšana un līdzdalība.

Joprojām Bankā notiek darbinieku ACAMS sertifikācija, kā arī tiek 
izstrādāta atbilstoša programma ACAMS sertifikāta uzturēšanai. 

Bankā uz 30.06.2017. ir 29 sertificēti CAMS speciālisti.

• NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju aprēķināšanas
metodoloģijas ieviešanu, izmaiņas jaunu klientu
akceptācijas politikā un procedūrās, tajā
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām
personām);

• Klientu akceptācijas procesa pilnveidošanu;
• Maksājumu online un offline pārbaudes procesu

pilnveidošanu;
• Klientu izpētes procesu pilnveidošanu;
• Aģentu un starpnieku uzskaites  un pārbaudes

procesa pilnveidošanu;
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NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 
Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti, 
neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis, 
turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā, iekšējā 
audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF novēršanas 
jomā, citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti

Banka uz 30.06.2017. ir ieviesusi lielāko daļu (~70%) neatkarīgā 
ASV konsultanta NILLTFN politikas un stratēģijas pārbaudes 
rekomendāciju. Rekomendācijas plānots pilnībā ieviest līdz 2017. 
gada beigām. Bankā ir uzsākts ieviesto rekomendāciju validācijas 
(izvērtēšanas) process, ko veic gan Iekšējā audita, gan Atbilstības 
ekspertu nodaļas.

Banka 2017. gada gada maijā veica klientu NILLTF riska skaitliskā 
novērtējuma noteikšanas metodoloģijas un piemērošanas 
pārbaudi, pieaicinot ārējos konsultantus. Ārējie konsultanti 
Bankas ieviesto modeli novērtēja kā atbilstošu FKTK prasībām. 
Visiem konsultanta ziņojumā ietvertajiem novērojumiem ir zems 
riska līmenis.

2018. gadā ir plānota jauna neatkarīga pārbaude NILLTF jomā, 
atbilstoši FKTK 154. , 234. noteikumu prasībām.

AUTOMATIZĒTAS (IT) SISTĒMAS 
UN RĪKI
Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums

T24 - Temenos, CRM Bank -  Client Relationship Management 
system. Tonbeller AG.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēmas

Siron AML, Siron KYC – Tonbeller AG, Open Text Content Suite, 
Open Text MBPM, Terrasoft RM.

Finanšu sankciju monitoringa sistēma

Siron Embargo, Siron KYC, Siron FATCA – Tonbeller AG, Open Text 
Content Suite, Open Text MBPM, Terrasoft RM.

Citi IT rīki un risinājumi

Temenos T24, Open Text Content Suite Management – Open Text, 
Canada. Open Text BPM – Open Text, Canada. Terrasoft CRM. 
AML&Sanctions Atlas – Promontory Compliance Solutions, LLC 
(USA).

Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, īpaši starptautisko 
finanšu sankciju vadībā

Banka pastāvīgi pilnveido esošās IT sistēmas.
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Banka ir noteikusi nevēlamo klientu loku, tai skaitā dokumentējot 
nevēlamo klientu NILLTFN riska pazīmes. Bankas nevēlamo klientu 
loku veido: čaulas bankas, institucionālie klienti, kas uztur 
darījuma attiecības ar čaulas bankām, naudas pakalpojumu 
brokeri, ārvalstu labdarības organizācijas, kā arī citi klienti, kuri 
atbilst Bankas noteiktajām nevēlamo klientu pazīmēm.

Paaugstināta riska klientu samazinājums 

Bankas klientu bāze 2017. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2015. gada 
beigām, samazinājās par gandrīz 20%, tai skaitā, Bankai pārtraucot 
darījuma attiecības ar klientiem, kuri radīja augstu reputācijas vai 
NILLTF risku.

izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks)

Banka apkalpo galvenokārt klientus no Baltijas un NVS valstīm. 

PEP klientu skaita izmaiņas 

PNP ārvalstu klientu skaits uz 30.06.2017., salīdzinot ar 31.12.2015. 
ir samazinājies par ~26,7%. 

Mērķa tirgi

Bankas mērķa profils ir uzņēmēji un biznesu īpašnieki no Latvijas, 
Baltijas, NVS, ES un citām mērķa reģiona valstīm.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība no 
īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai 
utt.)

Salīdzinot ar 31.12.2015. uz 30.06.2017., ir novērojams ieguldījumu 
apmēra pieaugums finanšu instrumentos. 
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Baltic International Bank

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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Banka apkalpo arī juridiskas personas, sniedzot pakalpojumus 
ilgtermiņa sadarbības korporatīvajiem klientiem, vairumā 
gadījumos kombinācijā ar ieguldījumu pārvaldīšanas 
pakalpojumiem īpašniekiem un/vai augstākā līmeņa vadītājiem. 
Bankas obligācijas ir iekļautas NASDAQ Rīga Baltijas obligāciju 
sarakstā.

Kredītreitings, ja piešķirts pašai bankai vai 
emitētajiem finanšu instrumentiem

Nav vērtējuma.

% no kopējā USD darījumu skaita ar čaulas uzņēmumiem 

2016. gadā - 10.94%, un 2017. gada pirmajā pusgadā - mazāk nekā 3%.  

Akcionāru struktūra un profils

Bankas parakstītais (reģistrētais) kapitāls ir 31,5 miljoni EUR, no 
kuriem 30,5 miljoni ir akciju kapitāls, kas sadalās 4 295 266 parastajās 
akcijās ar vienādām balsstiesībām. Visas Bankas akcijas ir vārda 
akcijas. Kopumā Bankai ir 93 akcionāri, no kuriem 28 ir juridiskas 
personas un 65 - fiziskas personas. Akcionāriem (Latvijas rezidentiem) 
Valērijam Belokoņam (69,90%) un Vilorijam Belokoņam (30%) ir 
būtiska līdzdalība bankā (pieder 10% vai vairāk no pamatkapitāla). 

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.

BANKAS PROFILS
Īss bankas raksturojums 

“Baltic International Bank”, dibināta 1993. gadā, ir nišas finanšu 
institūcija un viena no pieredzes bagātākajām bankām, kas piedāvā 
individuālus finanšu pakalpojumus un investīciju risinājumus. Pavisam 
nesen Banka sāka piedāvāt investīciju pakalpojumus, balstoties uz vides, 
sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem. Bankai 
nav filiāļu, bet tai ir trīs pārstāvniecības, kas reģistrētas Apvienotajā 
Karalistē (Londonā), Krievijā (Maskavā) un Kijevā (Ukrainā).

Galvenie darbības virzieni

Bankas pamatdarbība ir vērsta uz tādu ieguldījumu pārvaldību, kuru 
pamatā ir ESG koncepcija. 

Banku pakalpojumi tiek sniegti, lai nodrošinātu privātpersonu 
ieguldījumu darījumus un to darbību ar ieguldījumu instrumentiem. 
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2016. gads bija nozīmīgu, pēc būtības savstarpēji saistītu, 
pārmaiņu gads. Domājot ilgtermiņā, Banka pārprofilēja savu 
uzņēmējdarbības modeli, apstiprināja jaunu stratēģiju, pārvērtēja 
savu klientu bāzi (īstenojot risku mazināšanas pasākumus) un 
stiprināja bankas vadības un kontroles sistēmas.

Samazināta atkarība no darījumu (maksājumu) biznesa (tabula, 
diagramma %, salīdzinot 2015. gadu ar 2016. gadu un 2017.gada 
1. pusgadu).

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU

2016. gadā veikto maksājumu darījumu apjoms samazinājās 
(-23%), salīdzinot ar 2015. gadu, vienlaicīgi notika strukturālās 
izmaiņas: USD maksājumu samazinājums par 31%, salīdzinājumā 
ar 2015. gadu. 2017. gada 1. pusgadā veikto maksājumu skaits arī 
samazinājās (40%), salīdzinot ar 2016. gada 1. pusgadu, vienlaicīgi 
notika arī strukturālās izmaiņas: USD maksājumu samazinājums - 
76%, salīdzinājumā ar 2016. gada 1. pusgadu.

Uzņēmējdarbības / darbības veidu diversifikācija, 
kas jāattīsta jaunajā biznesa modelī

Banka turpina aizstāt šīs komisijas maksas un komisijas, attīstot 
citus darbības veidus, kas nodrošina komisiju ieņēmumus.

Apgrozījuma samazinājums ar čaulas uzņēmumiem

Apgrozījums ar čaulas uzņēmumiem samazinājās par 37%, salīdzinot 
2015. gadu ar 2016. gadu. 2017. gada 1. pusgadā ir vērojama tendence 
apgrozījumam ar čaulas uzņēmumiem samazināties.

Trūkumu novēršanas pasākumi, ievērojot FKTK regulējošās 
prasības, ja piemērojas

2016. gada 9. martā FKTK paziņoja par normatīvā soda uzlikšanu 
Bankai EUR 1.1 miljona apmērā un EUR 25 000 soda uzlikšanu 
Valdes priekšsēdētājam. 

Visa 2016. gada garumā Banka aktīvi sadarbojās ar FKTK, 
īstenojot FKTK padomes 2016. gada 9. marta lēmumu, kurā 
tika noteiktas vairākas prasības  attiecībā uz klientu bāzes 
pārvērtēšanu un neatkarīgu iekšējas kontroles sistēmas pārbaudi. 
Visas prasības tika izpildītas līdz 2016. gada beigām.  

2015 2016 2017

Payments USD payments

(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)
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Jaunu procedūru un politiku izstrāde

Banka ir izstrādājusi virkni jaunu iekšējo normatīvo dokumentu 
efektīvākai NILLTF risku pārvaldīšanai. Svarīgākās no tām:
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma  
 finansēšanas riska pārvadīšanas stratēģija 2017. - 2020.  
 gadam.
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma  
 finansēšanas riska faktoru identifikācijas un   
 novērtēšanas metodes.

Banka ieviesa ievērojamas izmaiņas riska novērtēšanas sistēmā 
un uzlaboja klienta riska noteikšanas un novērtēšanas procedūru, 
pārstrādāja Bankas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas riska pārvadīšanas politiku.

Šādas iekšējās procedūras ir aktualizētas, uzlabojot analīzes 
metodes un padarot procedūras darbiniekiem saprotamākas:
• Sākotnējās klientu izpētes procedūra 

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 

• Procedūra klientu izpētes veikšanai sadarbības periodā
• Neparastu un aizdomīgu darījumu identificēšanas   
 procedūra 

Finanšu sankciju (UN, EU, valsts) ievērošanas politika un 
OFAC prasību ievērošanas politika

Saskaņā ar visām starptautiskajām prasībām, kas ir arī daļa no 
uzņēmuma mērogā īstenotās NILLTFN politikas. 

Banka pavisam drīz pabeigs Bankas Sankciju politiku un darba 
procedūras (desktop procedures) kā atsevišķu dokumentu 
kopumu izstrādi.

Ir ievērojami uzlabojušās Bankas tehniskās iespējas, vadība un 
lietu pārvaldība, izmantojot Siron embargo no “Tonbeller”.

Uzlabota pārskatāmība (uzlabota maksājumos sniegtās 
informācijas kvalitāte, publiski pieejamie atbilstības ziņojumi, 
utt.)

Maksājumi atbilst FATF un ASV maksājumu pārskatāmības 
prasībām.

Pastiprināta vadības un/vai uzraudzības funkcija 
(jauni darbinieki, ziņošanas subordinācija utt.)

Banka pieņēma jaunus darbiniekus Klientu izpētes komitejā (kas 
veic pamatdarbības funkcijas, kontroles funkcijas un atbalsta 
funkcijas), lai uzlabotu tās darbības efektivitāti; uzticēja Komitejai 
lielāku atbildību par noteiktām NILLTF riska pārvaldīšanas 
jomām un procesiem. Padomei pievienojās trīs augsti kvalificēti 
profesionāļi ar plašu starptautiska līmeņa pieredzi dažādās jomās, 

Prognozes, skaitļi, kas apliecina uzņēmējdarbības modeļa 
ilgtspējīgumu nākamajos 3 gados, ja apgrozījums ar čaulas 
uzņēmumiem ievērojami samazinās: 

Banka ir paredzējusi pakāpenisku pāreju, mazinot tās atkarību 
no maksājumu darījumu izpildes biznesa (maksājumu apstrādes), 
attīstot citu maksājumu un komisiju ieņēmumu nesošu darbības 
virzienu (investīciju pārvaldība, brokeru pakalpojumi), nodrošinot 
vispusīgāku pieeju klientu finansiālajām vajadzībām.
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Strukturālās izmaiņas

2016. gadā Klientu uzraudzības departaments tika reorganizēts un 
izveidotas 3 jaunas nodaļas ar mērķi uzlabot specializāciju: 
• sankciju un uzraudzības jomā; 
• klientu izpētē; 
• klientu piesaistē. 

Papildus tika izveidots amats Projektu vadītājam, kas atbild par IT 
projektiem NILLTFN jomā. 

Ievērojami pieauga darbinieku skaits NILLTFN jomā. To tiešais 
uzdevums ir saistīts ar darbības atbilstības nodrošināšanu 
vai atbilstības funkcijas veikšanu: lielākais pieaugums + 83% 
tika sasniegts jau 2015. gadā, salīdzinot ar 2014, bet tendence 
turpinājās 2016. gadā, Banka palielināja NILLTFN personālu par 
vairāk nekā 20%. Šī tendence saglabājas un pieaug. 2017. gadā 
Banka pieņems NILLTFN personālu vēl par 20% vairāk. 

Izmaiņas KYC/CDD (klientu izpēte)/EDD(klientu padziļinātā 
izpēte)/PEP (PNP)/Finanšu sankciju monitoringā, izmaiņas 
klientu piesaistīšanas politikās un procedūrās, tostarp klientu 
piesaistē ar aģentu starpniecību

Banka uzlaboja KYC/CDD/EDD/PEP/ Finanšu Sankciju 
monitoringa efektivitāti saskaņā aktualizētajām procedūrām (skat. 
Korporatīvās vadības daļu), pārskatīja procedūru un veidu kādā 
Banka sadarbojas ar starpniekiem (aģentiem), izvirzīja stingrākas 
prasības esošajiem un potenciālajiem parteriem, kam ir pilnvaras 
un tiesības veikt klientu identifikāciju.

Īss atbilstības izmaksu, personāla izmaiņu apraksts (tabula, 
grafiks)

Banka ir veikusi ievērojamus ieguldījumus stabilas iekšējās 
kontroles sistēmas izveidē. Tas attiecas uz daudzām jomām: 

IEKŠĒJĀ KONTROLE

tādās kā banku, finanšu, diplomātijas, investīciju jomā un finanšu 
noziegumu izmeklēšanā.

Iecelta Sankciju amatpersona (amats)

Iecelts 2016. gada novembrī.
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Banka ir apstiprinājusi plānotās izmaksas nākamajiem diviem 
gadiem NILLTFN jomā, un turpina ieguldīt IKS attīstībā, kas 
attiecas uz IT sistēmām, personālu un neatkarīga audita funkcijām.  

Speciālas apmācības tika organizētas 2016. un 2017. gadā, 
ārējās/iekšējās apmācības, nepārtraukta testēšana un 
sertifikācija. 

2016. un 2017. gadā, NILLTFN apmācības programma tika 
izstrādāta un apmācības nodrošinātas visam Bankas personālam, 
ieskaitot zināšanu pārbaudi, kas tiks atkārtota katru gadu. 
E-apmācības līdzekļi tiek plaši izmantoti. Darbiniekiem, kas ir 
tieši iesaistīti NILLTF riska pārvaldīšanā, apmācības un zināšanu 
pārbaude notiek divas reizes gadā. 
Bankas NILLTFN darbinieki ir apmeklējuši šādas apmācības 
programmas:

• ATTF. Prevention of Money Laundering & Terrorist   
 Financing Foundation Level, Luxembourg /NILLTFN  
 apmācības, pamatlīmenis, Luksemburgā/;
• ATTF. Prevention of Money Laundering - Advanced   
 Level & Preparation course to the “Certified AML   
 Specialist - CAMS Exam”, Luxembourg. /NILLN –   
 augstākais līmenis. Sagatavošanas kursi sertificēta   
 NILLTFN speciālista eksāmenam, Luksemburga/;
• ATTF. Shaping the Future of your bank. Executive   
 programme: a strategic bank management review. / 
 Bankas nākotnes veidošana. Programma vadītājiem:  
 stratēģiska bankas pārvaldīšana./;
• ACAMS 12th Annual AML & Financial Crime Conference  
 Europe, London. /Ikgadēja NILLTFN & Finanšu   
 noziegumu novēršanas konference. Londona/;
• ACAMS Sanctions Compliance /Sankciju ievērošana/
• ACAMS Certificate –NILLTFN speciālista sertifikātu   
 iegūšanai gatavojas divi darbinieki.

PERSONĀLA APMĀCĪBApieņemot darbā papildu kvalificētu personāli, iegādājoties un 
integrējot jaunus IT rīkus un piekļuvi datu bāzēm, apmācot 
darbiniekus, kas ir tieši vai netieši iesaistīti NILLTF risku 
mazināšanā. Kopējas NILLTFN atbilstības izmaksas pieauga 4.3 
reizes, salīdzinot ar 2014. gadu un 2.9 reize, salīdzinot ar 2015.
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ASV konsultantu neatkarīgās pārbaudes rezultāti 

Banka tika metodiski pārbaudīta ar mērķi noteikt tās politiku, 
procedūru un darbības atbilstību normatīvajām prasībām, kas 
noteiktas BSA un USA PATRIOT Act (ASV Terorisma pretdarbības 
un Banku noslēpuma likumos), un to īstenošanas noteikumos, 
OFAC, the Federal Financial Institutions Examination Council 
(Federālā finanšu institūciju uzraudzības padomes) BSA/AML 
Examination Manual uzraudzības rokasgrāmatā, attiecīgajos 
izpildes pasākumos, the Financial Action Task Force /Finanšu 
darbības uzraudzības grupas norādījumos un nozares labākajā 
praksē. Pārbaudi veica  Exiger LLC un Lewis Baach Kaufmann 
(ASV konsultanti). Šī projekta rezultātā Banka saņēma detalizētu 
rekomendāciju sarakstu ar norādēm uz NILLTFN jomām, kuras 
nepieciešams uzlabot un attīstīt saskaņā ar nozares labāko praksi. 

Neatkarīgās pārbaudes rekomendāciju īstenošana

Pamatojoties uz rekomendācijām, Bankas izstrādāja pasākumu 
plānu tālākai iekšējas kontroles sistēmas uzlabošanai. Pasākumu 
īstenošanas termiņš ir 2017. gada beigas. Līdz jūnijam 35% no 
plānā apredzētajiem pasākumiem jau bija veiksmīgi īstenoti. 

Turpmākie plāni trūkumu novēršanas pasākumiem

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

AUTOMATIZĒTAS (IT) 
SISTĒMAS UN RĪKI

To īstenošana jāapstiprina līdz 2017. gada beigām – 2018. gada 
pirmajam ceturksnim.

Iekšējā audita spēja veikt neatkarīgu NILLTFN auditu

Iekšējais audits veic NILLTFN pārbaudi Bankā katru gadu. Iekšējā 
audita vadītājam ir starptautisks sertifikāts un NILLTFN speciālista 
sertifikāts/Compliance: CAMS, Int.Dip(Comp) MICA/.

Citi ārējie auditi, rezultāti

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Bankai ik 
pēc 18 mēnešiem jāveic neatkarīgs ārējais audits.

īss IT sistēmu apraksts, izmaiņas (uzlabojumi) 2016.gadā, ja tādi 
ir, NILLTF monitoring sistēma, Sankciju skrīninga sistēma, 24/7 
vai T+1/2/3, novērstas nepilnības, uzlabota efektivitāte, īpaši 
starptautisko finanšu sankciju pārvaldībā

2016. gadā, TONBELLER AG (www.tonbeller.com) produkti tika 
instalēti (darbojas kopš 2017. gada), aizstājot iepriekš izmantotos 
Temenos AML Suite. Tie ir šādi:

• Siron AML (Risk Profiling and Money-Laundering Alerts  
 Through Customizable Scenarios), 
• Siron RAS (riska analīzei), 
• Siron KYC (Integrated Risk Classification for New and  
 Existing Customers), 
• Siron Embargo (Matching Payments with Sanction Lists).
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Tas ir pilnībā integrēts risinājums, kas atbilst tieši Bankas 
specifiskajam biznesa modelim un atbilst arī FKT prasībām 
un nozares labākajai praksei.  Tas dod iespēju Bankai: noteikt 
aizdomīgus un neparastus darījumus; analizēt novirzes no ierastās 
klientu darbības, pārbaudīt sankciju ievērošanu – veikt skrīningu; 
iesniegt SARs (Suspicious Activity Reports) ziņojumus; uzturēt 
pārbaudes sarakstus; nodrošināt noteikumu izpildi (tostarp 
LV tiesību aktus un citus noteikumus); novērtēt dažādus riska 
rādītājus; piešķirt klientiem riska kategorijas (Zema, Vidēja, 
Augsta, Ļoti augsta). 

Citas datubāzes: 

Papildu uzlabojumi tika veikti šādās sistēmās:

• Sankciju skrīnings / uzraudzība (Accuity (2015)/ Dow  
 Jones Factiva (2016))
• PNP skrīnings un uzraudzība (Accuity (2015)/ Dow   
 Jones Factiva (2016))
• THOMSON REUTERS WORLD-CHECK ONE. Banka   
 plāno izmantot šo risinājumu, lai pārbaudītu klientu  
 pases. Sistēma pārbauda Mašīnlasāmās zonas sastāvu  
 un uzreiz nosaka, vai pase ir viltotas vai pārveidota. 

Galvenā bankas sistēma

T24 / Temenos

Darbības veidi, no kuriem banka atteikusies

Īstenojot risku mazināšanas pasākumus, Banka nolēma atteikties 
no darbības e-komercijā. Visi attiecīgie konti tika slēgti un 
darbības izbeigtas 2016. gadā.

Klientu riska mazināšana (tabula, diagramma %, salīdzinot 2015.
gadu ar 2016. gadu)

Tika veikta plaša klientu bāzes analīze, pamatojoties uz 
izmaiņām Bankas biznesa modelī, nesen pieņemtajiem likumiem 
un noteikumiem Latvijā, pastiprinātajām prasībām, tieši 
attiecināmām uz Banku, integrējot jaunās prasības un ņemot vērā 
jauno biznesa stratēģiju. 

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 

other clients

clients for 
revision

relationships
terminated
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Saskaņā ar jauno stratēģiju, Banka pievērš īpašu uzmanību 
klientu bāzes diversifikācijai, piedāvājot bankas un ieguldījumu 
produktu platformu, jo Bankai ir visi priekšnosacījumi, lai tā 
kalpotu klientiem Baltijas valstīs, NVS un Eiropā kā “vārteja” starp 
Rietumiem un Austrumiem.

To klientu, kas 2016. gadā tika pakļauti vispusīgai pārbaudei riska 
mazināšanas nolūkā, procentuālā daļa bija 70% no visiem finanšu 
aktīviem uz 01.01.2016. Banka īpaši rūpīgi pārbaudīja šos klientus, 
veicot padziļinātu analīzi. Rezultātā 5% klientu kontu tika slēgti, 
lai mazinātu Bankas riskus. Ar pārējiem klientiem banka nolēma 
turpināt sadarbību, jo tie, tika secināts, atbilst Bankas komforta 
līmenim. Ar noteiktu klientu skaitu tika panākta savstarpēja 
vienošanās pārtraukt sadarbību, jo Bankas jaunais biznesa 
modelis nav piemērots šo klientu vajadzībām, ieskaitot komisijas 
maksu struktūru.

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, diagramma), 
klientu NILLTF riska mazināšana (skorings) (tabula, diagramma, 
salīdzinot 2015. gadu ar 2016. gadu un 2017. gadu )

Bankas piešķirtie riski klientiem 2017. gadā : Augsts risks: 19%; 
Vidējs risks : 30%; Zems risks : 51% klientu.

PNP klientu skaita izmaiņas

Bankai ir neliels PNP klientu skaits - no 20 līdz 24 klientiem. Nav 
būtisku izmaiņu skaita ziņā. 

Mērķa tirgi

Baltijas valstis, Eiropa, NVS, Ķīna

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, pāreja 
no īstermiņa aktīviem uz ilgāka termiņa aktīviem, pāreja no 
darījumiem ilgtermiņa aktīvu izvietošanai pārvaldībā utt.)

Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem ilgtermiņa uzkrājumu iespējas 
vai ieguldījumu risinājumus saskaņā ar mūsu stratēģiju. Mēs 
cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, lai izskaidrotu aktīvu 
strukturēšanas tendences, tā lai viņu aktīvi būtu droši ilgtermiņā, 
nodokļu rezidences vieta būtu Bankai skaidra, un tiktu izmantota 
atbilstoša struktūra aktīvu pārvaldīšanai vai saimnieciskajām 
darbībām. Klientu vidū šobrīd ir vērojama tendence pārņemt 
mūsdienīgas aktīvu strukturēšanas metodes un pārorientēt savu 
biznesu uz Eiropas valstīm, tai skaitā arī uz Latviju.

FATCA, CRS īstenošana

Bankas darbība pilnībā atbilst FATCA prasībām, un 2016. gadā tā 
veica noteiktus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Kopīgajam 
ziņošanas standartam (CRS), kas stājās spēkā 2017. gadā. Banka 
pieprasa, lai visi klienti sniegtu informāciju par savu nodokļu 
rezidenci. Pirmo reizi Banka ziņoja par klientiem saskaņā ar CRS 
2017. gada jūlijā.
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Banka M2M Europe AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Bank M2M Europe ir boutique stila privātā banka, kas darbojas 
augstas pievienotās vērtības tirgus segmentā, fokusējoties 
uz turīgu klientu apkalpošanu. Bankas mērķa klienti ir turīgas 
personas, kuru ieguldāmie aktīvi pārsniedz 1 miljonu EUR. Bankā 
ir mazāk nekā 1000 klientu, un lielāko daļu ieņēmumu tā gūst no 
produktiem, kas ir saistīti ar turīgu ģimeņu kapitāla apkalpošanu. 
Banka tiecas nodrošināt kapitāla pārvaldīšanas risinājumus, kas 
atbilst vadošo pasaules privāto banku pakalpojumu sniedzējiem, 
cenšoties būt par šī segmenta līderi Baltijā. Bankas pašreizējā 
stratēģija tiek īstenota kopš 2013. gada, šajā laikā ir notikušas 

izmaiņas akcionāru struktūrā, veikta Bankas zīmola un vadības 
maiņa, veikta produktu līnijas pārveidošana.

Galvenie klientiem piedāvātie produkti ir privāto klientu ikdienas 
operāciju apkalpošana, kapitāla pārvaldīšanas risinājumi, tostarp 
portfeļu pārvaldība un ieguldījumu konsultācijas, premium līmeņa 
maksājumu kartes, noguldījumi, fiduciāro darījumu apkalpošana 
un darījumu konti, lombarda aizdevumi.

86% no klientu bāzes ir starptautiski klienti. 45% no klientiem 
ir privātie klienti, savukārt 55% ir SPV, kas pieder privātiem 
klientiem. Patlaban 22% no klientu bāzes ir čaulas kompānijas1, 
kuru patiesā labuma guvēji ir Bankas privātie klienti. Banka 
paredz, ka nākamajos gados tās klienti pabeigs personīgo aktīvu 
īpašumtiesību struktūru migrāciju, lai pilnībā likvidētu struktūras, 
kas reģistrētas necaurspīdīgajās jurisdikcijās, tādējādi samazinot 
atbilstības jomas riskus.

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
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BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
 (norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA

Kopš 2013. gada Bankas uzņēmējdarbības modelis ir vērsts 
uz pakalpojumiem, kas saistīti ar kapitāla pārvaldību, un 
ieņēmumi no maksājumu apkalpošanas ir mazāki par 6% no 
kopējiem ienākumiem un 11% no komisijas ienākumiem. Banka 
veic aptuveni 250 maksājumus nedēļā (visās valūtās). Banka 
neplāno veikt izmaiņas biznesa modelī, mērķa klientu kritērijos un 
produktu klāstā. Banka turpinās koncentrēties uz ienākumiem no 
pakalpojumiem, kas ir vērsti uz klientu kapitāla apkalpošanu. 

Bankas klienti - uzņēmumi, kas ir reģistrēti necaurspīdīgās 
jurisdikcijās, darbojas kā PLG aktīvu turētāji, holdingi vai 
ieguldījumu uzņēmumi un nav iesaistīti tirdzniecības darījumos. 
Ieņēmumi no klientu maksājumu apkalpošanas ir mazāk nekā 
6% no kopējiem ienākumiem un 11% no komisijas ienākumiem. 
Tāpēc čaulas kompāniju apgrozījuma samazinājums neietekmē 
uzņēmējdarbības modeļa ilgtspējību.

Banka ir ieviesusi grozījumus NILLTFN politikā un procedūru  
kopumā, lai izpildītu jaunās normatīvās prasības un 
rekomendācijas, ko sniedza ASV konsultanti Exiger LLC un Lewis 
Baach Kaufmann Middlemiss. Starp nozīmīgākajiem:

• Jaunas NILLTFN riska pārvaldīšanas stratēģijas (2017.- 
 2020.) izstrāde (riska pārvaldīšanas principu   
 noteikšana, riska  apetīte, riska rādītāju noteikšana);
• Aktualizēta NILLTFN/Sankciju ievērošanas politika   
 (pastiprināta uzmanība sankciju ievērošanai);
• Klientu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas ieviešana;

Aktualizēta darbinieku NILLTFN apmācības procedūra (noteikta 
prasība, kas paredz ikgadēju visu darbinieku apmācību atbilstoši 
ieņemamajam amatam, ieskaitot atbildīgo valdes locekli, Risku un 
Atbilstības pārvaldes darbiniekus);

Paplašinātā PNP definīcija (tostarp PNP – Latvijas rezidenti).

Bankā tika pilnveidota Bankas NILLTFN/Sankciju ievērošanas 
politika. Bankā tiek īstenota automatizēta visu ienākošo un 
izejošo maksājumu pārbaude pret sankciju sarakstiem (LV, ANO, 
ES, OFAC, H.M. Treasury) pirms to izpildes, lai nepieļautu tādu 
maksājumu izpildi, kas ir pretrunā ar noteiktajiem starptautiskajām 
un/vai nacionālajām sankcijām. Iespējamās atbilstības gadījumā 
darījums tiek automātiski apturēts, un tā izpilde tiek veikta tikai 
pēc atbilstības departamenta darbinieka veiktās pārbaudes. 
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Bankā tika pilnveidota maksājumu kvalitāte un tiek nodrošināts, 
ka maksājumi ir precīzi; ietver skaidru un detalizētu informāciju 
par tā ekonomisko mērķi un būtību; un atbilst klienta īstenotajai 
uzņēmējdarbībai / personiskās darbības būtībai.

Papildus atbildīgajam valdes loceklim NILLTFN jomā, Bankā 
2016. gadā ir iecelts NILLTFN atbildīgais darbinieks. Atbilstības 
komitejas sanāksmes notiek vismaz vienu reizi mēnesī (atbilstības 
nodaļas NILLTFN mēneša riska pārskata izskatīšana).  Ir noteikti 
ikmēneša ziņojumi valdei un ceturkšņa pārskati padomei. Ir 
norīkots iekšējais auditors ar NILLTFN kvalitātes nodrošināšanas 
funkciju. 

Ir nozīmēts atbilstības speciālists ar tiešu sankciju pārbaudes 
funkciju, kuram ir vairāk nekā 10 gadu pieredze NILLTFN jomā.

2016. gadā sadarbībā ar Compliance Baltic SIA visiem Bankas 
darbiniekiem, ņemot vērā darbinieka amata pienākumus, atbildību 
un pilnvarojuma līmeni, tika nodrošinātas atbilstošas apmācības. 

Saskaņā ar Bankas personāla mācību un attīstības noteikumiem, 
apmācības NILLTFN jomā tiek organizētas vismaz reizi gadā 
visiem darbiniekiem, ad hoc apmācības pēc nozīmīgām izmaiņām 
un sākotnēja apmācība jaunajiem darbiniekiem. Banka glabā 
mācību materiālus, apmeklējumu uzskaiti un zināšanu pārbaužu 
rezultātus. Atbilstības departamenta darbinieki, atbildīgais 
padomes loceklis un iekšējie auditori vismaz reizi gadā apmeklē 
ārējās NILLTFN mācības / seminārus / konferences. 

Valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par NILLTFN un NILLTFN 
atbildīgais darbinieks gatavojas CAMS sertifikācijai (Certified Anti-
Money Laundering Specialist).

2016. gada jūnijā Exiger LLC un Lewis Baach Kaufmann (ASV 
konsultanti) novērtēja Bankas NILLTFN programmu, salīdzinot 
to ar BSA un USAPA noteiktajām prasībām un to īstenošanas 
noteikumiem, OFAC, Federālo finanšu institūciju eksaminācijas 
padomes BSA / NILLTFN pārbaudes rokasgrāmatu (“FFIEC 
rokasgrāmata”), attiecīgajiem izpildes pasākumiem, Finanšu 

IEKŠĒJĀ KONTROLE

DARBINIEKU APMĀCĪBAS

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

Strukturālas izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā – 
2016. gadā ir iecelts NILLTFN atbildīgais darbinieks. 

Ieviesta klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēma. Paaugstināts 
klientu izpētes / padziļinātas izpētes procesa rezultātu 
dokumentēšanas līmenis. PNP definīcijas plašāka izmantošana (t. 
sk. PNP - Latvijas rezidenta un plašāks PNP – Latvijas rezidenta 
ģimenes locekļu klāsts). Iegādāta Accuity Compliance Link - 
NILLTFN monitoringa sistēma, ko izmanto PNP noteikšanai klientu 
lokā, Klientu pret sankciju sarakstiem pārbaudē un ienākošo un 
izejošo maksājumu pārbaudei pret noteiktajām starptautiskajām 
sankcijām.

Darījumu attiecību nodibināšana ar potenciālajiem klientiem, 
kas reģistrēti necaurspīdīgās jurisdikcijās, tiek veikta tikai ar 
Atbilstības komitejas lēmumu. Jaunu klientu piesaistīšanai Banka 
neizmanto trešās personas.  
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darbības darba grupas sniegtajām vadlīnijām un nozares labāko 
praksi. Galīgais pārskata ziņojums tika saņemts 2017. gada 
februāra beigās un tajā tika iekļauti 24 nepieciešamie elementi 
(ieteikumi) par atbilstību BSA / NILLTFN / OFAC normatīvajiem 
aktiem.

Vairums ieteikumu bija saistīti ar Bankas iekšējo procedūru 
pilnveidošanu, kas tika ieviestas pirms galīgā pārskata ziņojuma 
saņemšanas. Pašlaik ~ 75% ieteikumu jau ir ieviesti. Banka turpina 
strādāt pie ieteikumiem, kas saistīti ar: kvalitātes nodrošināšanas 
programmu, uzņēmuma mēroga riska novērtējumu, monitoringa 
parametru uzglabāšanas datu bāzi. Visu ieteikumu ieviešanu 
plānots īstenot līdz 2017. gada beigām.

Bankas iekšējā audita plāni 2017. gada 4. ceturksnī veikt 
rekomendāciju ieviešanas pārbaudi. Banka arī plāno veikt 
neatkarīgu revīziju par ieteikumu ieviešanas izpildi 2017. gada 4. 
ceturksnī / 2018. gada 1. ceturksnī.

ASV konsultanti novērtēja, ka bankas iekšējam revidentam 
ir liela pieredze grāmatvedības uzņēmumā “Big 4”, ieskaitot 
būtisku pieredzi NILL jomā. Iekšējais audits veic Bankas NILLTFN 
programmas revīziju vismaz reizi gadā. Visi revidenti ir saņēmuši 
iekšējās un ārējās apmācības un nepārtraukti pilnveido savas 
zināšanas NILLTFN jomā.

Saskaņā ar FKTK prasībām Bankai ik pēc 18 mēnešiem jāveic 
neatkarīga NILLTFN sistēmas atbilstības pārbaude. Kā aprakstīts 
iepriekš, Banka plāno veikt neatkarīgu revīziju par ieteikumu 
ieviešanu 2017. gada 4. ceturksnī / 2018. gada 1. ceturksnī. 

Forpost/Forbis – automatizētā bankas sistēma.

M2M iekšējā monitoringa sistēma (ietver 27 monitoringa pazīmes). 

Forpost / Forbis modulis “SUSPECT”. Saraksti tiek automātiski 
augšupielādēti katru dienu. Datu pārbaude tiek veikta tiešsaistē 
24 stundas diennaktī. Ir pabeigta pāreja uz Accuity Compliance 
Link - NILLTFN monitoringa sistēma, ko izmanto PNP noteikšanai 
klientu lokā, Klientu pret sankciju sarakstiem pārbaudē un 
ienākošo un izejošo maksājumu pārbaudei pret noteiktajām 
starptautiskajām sankcijām.

Dow Jones riska un atbilstības datu bāze / Dow Jones Inc .; SPARK 
/ Interfax; Lursoft / SIA Lursoft IT.

Sākot ar 2016. gadu Banka ir noteikusi, ka tā savā darbībā 
samazinās klientu skaitu, kas reģistrēti necaurspīdīgās 
jurisdikcijās. Bankā tika noteikts, ka darījuma attiecības ar 
Klientiem, kas reģistrēti necaurspīdīgās jurisdikcijās, var tikt 
nodibinātas tikai ar Atbilstības komitejas lēmumu.

Salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, klientu skaits no 
necaurspīdīgām jurisdikcijām ir samazinājies par 12%.

AUTOMATIZĒTAS (IT) 
SISTĒMAS UN RĪKI

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 
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Šobrīd Bankā ir 135 SPV konti, kas ir reģistrēti necaurspīdīgās 
jurisdikcijās.

Esošie klienti, kas izmanto necaurspīdīgajās jurisdikcijās 
reģistrētus SPV (Britu Virdžīnu salas, Panama u.c.), maina 
personīgo aktīvu īpašumtiesību struktūras, lai tās būtu 
pārredzamās jurisdikcijās. Banka paredz, ka necaurspīdīgajās 
jurisdikcijās reģistrēto klientu skaits līdz 2017. gada beigām 
nepārsniegs 15% no kopējās klientu bāzes (pašlaik ir 22%).

16 klienti (8 vietējie un 8 starptautiskie klienti) (2,6% no kopējā 
klientu skaita) atbilst PNP kritērijiem. Klientu, kas atbilst PNP 
statusam, skaits Bankā ir nemainīgs. 

Iepriekšējos periodos darījumu attiecību pārtraukšanas iemesls 
ar klientu galvenokārt ir bijis saistīts ar klienta reģistrāciju 
necaurspīdīgā jurisdikcijā.

Banka savā darbībā turpinās īstenot 2013. gadā apstiprināto 
stratēģiju - Bankas mērķa tirgus ir veiksmīgu un turīgu cilvēku 
loks, kuri dzīvo Krievijā, Latvijā un citās NVS un Eiropas Savienības 
valstīs. Personas, kurām pieder brīvs kapitāls vairāk nekā 1 miljons 
EUR apmērā, un kuri vēlas izmantot Bankas pakalpojumus savu 
personīgo operāciju un kapitāla apkalpošanai, kā arī piederošo 
starptautisko sabiedrību apkalpošanai. 

Izmaiņas klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība no 
īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībā) 
netiek plānota, jo uzņēmējdarbības modelis, noteiktie mērķa 
klienti un produktu klāsts kopš 2013. gada ir bijis stabils.
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BlueOrange
(Baltikums Bank AS)

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Baltikums Bank AS ir reģistrēta 2001. gadā. 
Baltikums Bank akcionārs ir akciju sabiedrība „BBG”, kam 
pieder 100% bankas pamatkapitāla. Bankas īpašnieki (patiesie 
labuma guvēji) ir privātpersonas – Latvijas Republikas rezidenti. 
Pateicoties īpašnieku iepriekšējai pieredzei starptautiskajā 
biznesā, jūras pārvadājumos, tirdzniecībā un loģistikā, pirmajā 
attīstības desmitgadē Banka pārsvarā orientējās uz uzņēmumu 
finansēšanu un apkalpošanu. Kopš 2016. gada  Banka uzsāka 
aktīvāku darbību pašmāju tirgū. Sākotnēji tika piedāvāti finanšu 
pakalpojumi uzņēmējiem, ar laiku tika ieviesta un attīstīta arī 
privātpersonu apkalpošana.

Saskaņā ar 2016. gada auditētajiem datiem, Banka ir viena no 
Latvijas desmit lielākajām Bankām – ar aptuveni 700 mlj. EUR 
aktīviem un plašu klientu loku. Pārsvarā tie ir korporatīvie klienti, 

kas darbojas Baltijas reģionā, kā arī starptautiski tirdzniecības 
uzņēmumi. Bankas pamatdarbība ietver privātpersonu kapitāla 
pārvaldības un investīciju, maksājumu karšu un kreditēšanas 
pakalpojumus. Bankai ir viena pārstāvniecība un sadarbības 
partneru tīkls ārzemēs. Produktu pārdošana un klientu 
apkalpošana, izmantojot attālinātās piekļuves sistēmas, notiek 
operatīvi, neatkarīgi no klienta atrašanās vietas. Vietējā tirgū 
Banka apkalpo un nodrošina ar finansējumu MVU un aktīvi ir 
uzsākusi ieiešanu privātpersonu sektorā. 

No 2017. gada janvāra Banka sāka lietot jaunu zīmolu – 
BlueOrange un uzsāka plaša patērētāju segmenta apkalpošanu 
arī Latvijā, ieviešot jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī 
izmantojot jaunus  produktu izplatīšanas kanālus. Aktīvi tiek 
izmantoti jaunie digitālie risinājumi un tiešsaistes mārketinga 
kanāli. 

Kopš 2016. gada banka ievērojami samazināja ārvalstu kompāniju 
maksājumu skaitu un apjomus, ņemot vērā veiktos de-risking 
pasākumus, mainot savu biznesa modeli, pieeju mērķa klientu 
piesaistei un būtiski pārskatot NILLTF riska pārvaldīšanas pieejas.
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Bankas ienākumu struktūras izmaiņas pēdējo 3 gadu laikā:

Apgrozījuma samazinājums, apkalpojot
augsta riska ārvalstu uzņēmumus:

BIZNESA MODEĻA IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, LAI NODROŠINĀTU 
NILLTF ATBILSTĪBAS STANDARTU IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi) 
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Bankas ienākumu samazinājums, apkalpojot
augsta riska ārvalstu kompānijas:

2017. gada jūnijā Banka ar FKTK noslēdza Administratīvo līgumu, uzņemoties saistības noteiktā laika periodā uzlabot iekšējās kontroles 
sistēmu klientu darījumu uzraudzībai un starptautisko sankciju ievērošanai, kā arī izstrādāt pasākumu plānu, lai turpmāk nodrošinātu, ka 
banka spēj identificēt darījumus, kas vērsti uz starptautisko sankciju apiešanu vai pārkāpšanu.

2017. gada jūlijā Banka sadarbībā ar starptautisku auditoru kompāniju izstrādāja trūkumu novēršanas plānu, kuru apstiprināja FKTK, un 
uzsāka tā īstenošanu. Kopumā pasākuma plāna realizācija paredzēta līdz 2018. gada 1. pusgadam ieskaitot.

Maksājumu skaita samazinājums, apkalpojot
augsta riska ārvalstu uzņēmumus:
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Banka turpina savu iekšējo procesu pilnveidošanu. 2016. un 2017. 
gadu laikā Banka ieviesa būtiskas izmaiņas NILLTFN politikās un 
procedūrās. 2017. gadā tika apstiprināta jauna NILLTFN politika, 
kā arī pārskatītas un aktualizētas saistošās procedūras, kas 
nosaka klientu darījumu uzraudzības, ziņošanas un padziļinātās 
izpētes prasības, ņemot vērā gan ASV konsultantu ieteikumus, 
gan izmaiņas LR likumdošanas prasībās. Atbilstoši FKTK 
noteikumu prasībām tika izstrādāta un ieviesta jauna klienta riska 
novērtēšana sistēma.

Banka ir ieviesusi Iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina 
atbilstību starptautisko sankciju prasību izpildei.

Klientu atbilstības pārvaldes vadītājs izpilda par sankciju 
ievērošanu par NILLTFN un Starptautisko sankciju ievērošanas 
atbildīgā darbinieka pienākumus, kā arī ir nozīmēts darbinieks, kas 
ikdienā nodrošina starptautisko sankciju jautājumu risināšanu. 

Par NILLTFN atbildīgā departamentā nodarbināto skaits 
2016./2017. gada laikā turpināja pieaugt un šobrīd sastāda 
aptuveni  10%  no Bankas kopējā darbinieku skaita.

Bankas struktūra ir organizēta saskaņā ar LR normatīvo 
dokumentu prasībām un starptautisko labāko praksi. Bankas 
NILLTFN un citu risku kontroles funkcijas ir neatkarīgas no biznesa 
funkcijām.

Sakarā ar pāreju uz citu Bankas biznesa modeli, tika pārskatīti 
iekšējie procesi un attiecīgi precizētas iekšējās darbības darījuma 
attiecību nodibināšanai ar klientu rezidentu. 

Lai uzlabotu tādu klientu darījumu konstatēšanu, kas vērsti uz 
starptautisko sankciju pārkāpšanu vai apiešanu, kā arī reaģēšanu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, Banka, izvērtē 
dažādus jaunus IT risinājumus sankciju atbilstības nodrošināšanai, 
piemēram,  jūras transporta kustības kontroles veikšanai,  klientu 
darījumu uzraudzībai reālajā laikā, lai pieņemtu lēmumu par 
papildus IT risinājuma iegādi. Papildus informācijas iegūšanai, 
kas nepieciešama Bankas klientu un darījumu uzraudzībai un 
darba kvalitātes uzlabošanai, Banka sadarbojas ar informācijas 
pakalpojumu sniedzējiem: WorldCheck un Accuity, kā arī plaši 
izmanto publiski pieejamos avotus.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA IEKŠĒJĀ KONTROLE
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Bankas darbinieki regulāri piedalās gan iekšējās, gan ārējās 
apmācību programmās NILLTFN atbilstības jomā, tai skaitā 
NILLTFN atbilstības speciālisti, klientu apkalpošanas atbalsta 
speciālisti, dažādu jomu produktu un pakalpojumu pārdevēji 
(front office darbinieki). Sākotnējo NILLTFN apmācību saņem 
katrs bankas darbinieks, uzsākot darba attiecības. Darbinieka 
turpmākā NILLTFN apmācība ir atkarīga no ieņemamā amata, 
amata pienākumiem un profesionālās kvalifikācijas. Šobrīd 
Bankā NILLTFN jomā ir ieviesta četru līmeņu iekšējās apmācības 
programma.

2016. gadā iekšējās apmācības (NILLTFN mācību programmas) 
tika  nodrošinātas 282 darbiniekiem, kā arī 31 darbiniekam tika 
organizētas ārējās mācības.

2017. gada 1. pusgadā iekšējās apmācības (NILLTFN mācību 
programmas) nodrošinātas 220 darbiniekiem, kā arī 42 
darbiniekam tika organizētas ārējās mācības. Bankā ir viens 
darbinieks, kas ir saņēmis starptautiski atzīto CAMS (Certified 
Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu.

2016. gadā ASV konsultantu veiktās pārbaudes rezultātā tika 
konstatētas atšķirības starp ASV un LR likumdošanu. Pēc 
pārbaudes ASV konsultanti izteica virkni rekomendāciju Bankas 
iekšējo NILLTFN procesu uzlabošanā, kas skāra gan NILLTF riska 
pārvaldību, gan  iekšējās kontroles sistēmu klientu darījumu 
uzraudzībā, kā arī nepieciešamību ieviest jaunu darījumu 
uzraudzības sistēmu un pārskatīt pieeju Bankas darbinieku 
apmācību programmu veidošanai. 

Ieviešot ASV konsultantu rekomendācijas, 2016. /2017. gadu laikā 
Banka ir pārskatījusi iekšējos dokumentus, izstrādājusi jaunu 
NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un ieviesusi izmaiņas klientu 
piesaistīšanas, uzraudzības un izpētes procesos. 

Bankā ievērojami palielināts NILLTFN darbinieku skaits un 
organizētas NILLTFN mācības gan darbiniekiem, kas strādā ar 
klientu piesaisti, gan darbiniekiem, kas nodarbojas ar biznesa 
struktūru atbalstu un apkalpošanu. Īstenoto ASV ieteikumu 
ieteikumu līmenis šobrīd ir ~78%. Atlikušo rekomendāciju 
ieviešanas plāna izpildes termiņš ir 31.12.2017. un tas, galvenokārt, 
ir saistīts ar jaunās FISERV klientu darījumu uzraudzības sistēmas 
ieviešanu.

Ikgadējās finanšu pārskatu revīzijas laikā 2017. gada februārī 
finanšu pārskatu auditori pārbaudīja procedūras, kas attiecas 

DARBINIEKU APMĀCĪBAS NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 
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uz klientu padziļināto izpēti, darījumu uzraudzību, kā arī veica 
atsevišķu klientu lietu analīzi, lai pārbaudītu Bankas darbību 
NILLTFN jomā. 

Banka turpina pilveidot savus iekšējos procesus NILLTFN jomā, 
nodrošinot darbiniekus ar apmācībām par dažādām NILLTFN 
tēmām, paaugstinot viņu kvalifikāciju un kopā ar partneriem 
turpina ieviest jaunus un pilnveidot esošos IT risinājumus NILLTFN 
iekšējas kontroles sistēmas efektivitātes paaugstināšanai. 

Neatkarīgas pārbaudes vismaz reizi gadā Padomes apstiprinātā 
plāna ietvaros veic arī Bankas Iekšējās revīzijas dienests, kas  
sastāv no vadītāja un 2 auditoriem. Visi iekšējie auditori regulāri 
piedalās iekšējās un ārējās NILLTFN mācībās, kā arī pastāvīgi 
uzlabo savas zināšanas par NILLTFN.

NILLTFN vajadzībām tiek izmantota automatizēta klientu darījumu 
uzraudzības un klientu datu pārvaldības sistēma, kas ir daļa no 
Bankas darījumu uzskaites sistēmas The Wall (piegādātājs ir DSW 
Latvia Ltd) un kas ir izstrādāta Latvijā. The Wall sistēmā klientu 
darījumu online un off-line uzraudzība notiek atsevišķā AML 
modulī, kā arī The Wall sistēma nodrošina starptautisko sankciju 
ievērošanai nepieciešamo darījumu monitoringu.

Klientu KYC principa nodrošināšanai un klientu dokumentu/
informāciju glabāšanai elektroniskā veidā Banka izmanto sistēmu 
Microsoft Dynamics CRM. 

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 

Papildus savu klientu un darījumu izpētei Banka ir iegādājusies 
Politiski nozīmīgu personu datu bāzi no Accuity (piegādātājs: 
Reed Business Information Limited) un  datu bāzi no World-check 
(piegādātājs: Thomson Reuters).

Klientu NILLTFN riska novērtēšanai Banka izmanto Riska Scoringa 
sistēmu (to izstrādāt un ieviest palīdzēja Deloitte Latvia SIA).

2016. gadā Banka The Wall AML modulī ieviesa jaunus 
brīdinājumu scenārijus. 

2017. gadā tika pieņemts lēmums par  jaunas darījumu 
uzraudzības sistēmas iegādi, lai nodrošinātu vienotu case 
management pārvaldību aizdomīgo un neparasto darījumu 
brīdinājumu apstrādes dokumentēšanai, starptautisko 
finanšu sankciju izpildes kontrolei, klientu darījumu izpētes 
dokumentēšanai, izvērtēšanai, kā arī ieviešot dažādus papildus 
scenārijus. Piegādātājs: FISERV.

Banka ir būtiski samazinājusi sadarbību ar partneriem 
starptautisko klientu piesaistīšanas jomā un kopš 2016. gada 
pārtraukusi sadarbības līgumus ar vairāk nekā 2/3 partneru.  

Jau 2016. gadā Banka pārtrauca darījumu  attiecības ar vairākumu 
klientu no tādiem reģioniem kā Azerbaidžāna, Uzbekistāna un 
pievērsa pastiprinātu uzmanību klientu darījumiem  no citām NVS 
valstīm.
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Veicot klientu bāzes pārbaudi, 2016. gadā Banka ir slēgusi 
vairāk nekā 1 600 kontu, atsakoties no starptautisko klientu 
noguldījumiem kopējā vērtībā vairāk nekā 100 mljonu eiro. 
Starptautisko maksājumu apjoms samazinājies vairāk nekā par 
30%.

Sakarā ar jaunajiem noteikumiem darījumu attiecību 
nodibināšanas procesos attiecībā uz starptautiskajiem klientiem, 
jaunu starptautisko klientu skaits ir samazinājies no 250 mēnesī 
līdz 50.

2017. gadā Banka ir atteikusies no sadarbības ar partneriem 
klientu identifikācijas jomā  (klientu identifikāciju tagad veic 
Bankas darbinieki klātienē tiekoties ar klientu). Banka aktīvi 
samazina ārvalstu, it īpaši offshore kompāniju piesaistīšanu, 
palielinot vietējo (tai skaitā EEZ rezidences) klientu skaitu, skat 
attēlā zemāk:

Izmaiņas klientu bāzē: 
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Bankā ir īstenoti vairāki risku samazināšanas pasākumi, 
ierobežojot ārvalstu PNP skaitu. Kopumā PNP klientu skaits 
nav samazinājies sakarā ar to, ka Bankai mainot biznesa modeli 
un aktīvāk piedāvājot savus pakalpojumus LV rezidentiem, ir 
pieaudzis klientu LR rezidentu skaits, kuriem tiek piešķirts PNP 
statuss. 

Biznesa modeļa maiņa noteica, ka Bankas mērķa tirgi galvenokārt 
ir Latvija, Baltijas un ES valstis gan mazumtirdzniecības, gan 
korporatīvajā sektorā. Kā galvenos ienākumu veidus Banka plāno 
procentu ienākumus no kredītu produktiem, kā arī no investīciju 
darbības.

2017. gadā, uzsākot aktīvu produktu un pakalpojumu piedāvāšanu 
privātpersonām Latvijas tirgū, Banka izstrādāja klientiem 
interesantus piedāvājumus, kas vienlaicīgi palīdz veidot Bankas 
atpazīstamību vietējā tirgū.

Citi Bankas piedāvātie produkti klientiem ir aktīvu pārvaldīšana, 
maksājumu kartes, e-komercijas pakalpojumi tirgotājiem interneta 

vidē, dažādi starptautiskās tirdzniecības finansēšanas produkti, 
investīcijas vērtspapīros un finanšu instrumentos.

Banka plāno izmantot interneta un elektroniskās vides attīstības 
iespējas un izstrādāt jaunus finanšu pakalpojumu piegādes un 
klientu apkalpošanas kanālus.

Šobrīd Banka izskata sadarbības iespējas ar nefinanšu institūcijām 
un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem (FinTech). 

Starptautisko klientu vidū Bankas mērķa klienti ir preču tirgotāji 
un kuģu (kā arī citu aktīvu) īpašnieki ar ES izcelsmi. Galvenie 
produkti: aktīvu pārvaldība, investīcijas pakalpojumi un 
finansēšanas pakalpojumi tirdzniecībai, jaunu aktīvu (piemēram, 
kuģu vai nekustamo īpašumu) iegādei.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku šo klientu apkalpošanu, 2017. gada 
jūnijā tika atvērts jauns Klientu apkalpošanas Centrs  Rīgā, Jēkaba 
ielā 2.





75

Citadele banka

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts 

Citadeles mērķis ir kļūt par “primārās izvēles banku” 
privātpersonām un mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā Baltijā, 
kā arī turpināt uzlabot produktus un pakalpojumus klientiem 
korporatīvo un privātā kapitāla pārvaldības segmentos. Citadele 
banka atbalsta vietējo mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu 
izaugsmi, reizē sekmējot Baltijas valstu ekonomikas stabilitāti un 
labklājību. Bankas Citadele un Citadele grupas uzņēmuma mērķa 
tirgi ir Baltijas valstis: Latvija, Lietuva un Igaunija. 

Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas, un tās meitas 
uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē.

Citadeles akcionāri ir starptautiska un daudznacionāla investoru 
grupa ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. 75% plus viena 
akcija pieder grupai starptautisku investoru, kurus pārstāv 
investīciju kompānija “Ripplewood Advisors LLC”, pārejās akcijas 
ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) īpašumā.

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem 

2017. gada 19. aprīlī – “Moody’s Investors Service” (Moody’s) 
paaugstināja Citadeles ilgtermiņa reitingu par divām pakāpēm: no 
B1 uz Ba2, saglabājot pozitīvu reitinga prognozi.

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni

Citadeles bankas mērķis ir kļūt par “primārās izvēles banku” 
privātpersonām un mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā Baltijā, 
kā arī turpināt uzlabot produktus un pakalpojumus klientiem 
korporatīvo un privātā kapitāla pārvaldības segmentos.

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem, 
kas klasificējas kā čaulas uzņēmumi

Citadele banka turpina samazināt klientu skaitu, kas atbilst 
FKTK noteikumu Nr.234 “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie 
noteikumi kredītiestādēs un licencētām maksājumu un 
elektroniskās naudas iestādēm” čaulas uzņēmuma definīcijai. 
Kredīta apgrozījums ar šāda veida klientiem kopējā Citadele 
bankas klientu kredītā apgrozījumā 2017. gada 1. pusgadā 
salīdzinot ar 2016. gada 1. pusgadu tika samazināts par 5%.

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
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Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils 

75% plus viena bankas Citadele akcija pieder starptautiskai 
investoru grupai, ko pārstāv investīciju kompānija “Ripplewood 
Advisors LLC”. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
(ERAB) īpašumā ir 25% mīnus viena akcija.

Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 2016. gadā, 
2017. 1. pusgadā)

Maksājumu biznesa samazinājums augsta riska klientu veikto 
maksājumu ietvaros vai maksājumos uz augsta riska jurisdikcijām 
2017. gadā samazinājās par 25%, salīdzinot ar 2016. gadu. 

Biznesa virzienu dažādošana/ biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt) 

Bankas Citadele mērķis ir kļūt par “primārās izvēles banku” 
privātpersonām un mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā Baltijā, 

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU 
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

kas ir jau sākotnēji definēts biznesa modelis, kuru nav plānots 
mainīt.

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. 1. pusgadā)

Juridisku personu, kas atbilst čaulas kompānijas definīcijai FKTK 
noteikumu Nr.234 izpratnē, kredīta apgrozījums 2017. gada 
1. pusgadā samazinājies par 3 %, salīdzinot ar 2016. gada beigām.

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi)

2017. gada 1. pusgadā nodalīta Atbilstības funkcija, lai stiprinātu 
NILLTFN jomu, kā arī iecelts atbildīgais valdes loceklis. Citi 
norādījumi (administratīvie līgumi, lēmumi u.tml.) no FKTK puses 
pārskata periodā nav bijuši. 

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus

Citadele bankas stratēģiskais virziens stiprināt bankas pozīcijas 
Baltijas valstīs, apkalpojot privātpersonas un mazos, vidējos 
uzņēmumus, sniedz pārliecību par bankas biznesa modeļa 
ilgtspēju arī gadījumā, ja turpmāk netiks veikta noteikta segmenta 
riskanto klientu apkalpošana (piemēram, čaulas uzņēmumus). 
Aprēķini, ko Citadele banka veica ikgadējā riska stresa testu 
ietvaros un uz to rezultāta izdarītie secinājumi liecina, ka Bankai 
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ir pieejamas pietiekamas likviditāti atbalstošas atveseļošanās 
opcijas, kā arī aprēķinu rezultāti liecina, ka samazinoties klientu 
noguldījumu apjomam, notiks izmaiņas likvīdo aktīvu struktūrā. 
Tai pat laikā tiks saglabāta pietiekama likviditāte, FKTK individuāli 
noteiktajās, bankas likviditātes rādītāju robežās, un bankai nav 
jāveic papildus pasākumi, kā arī secināts, ka banka ir spējīga 
turpināt darboties ar peļņu un ietekme uz kapitālu vērtējama kā 
nebūtiska. 

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

2016. gadā tika izstrādāta un apstiprināta NILLTF risku 
pārvaldības stratēģija, ievērojot FKTK saistošos noteikumus. 
Citas NILLTF un Sankciju atbilstības jomu regulējošas politikas 
un procedūras ir spēkā kopš bankas Citadele dibināšanas un tās 
regulāri tiek caurskatītas un atjaunotas.

2017. gada 1. pusgadā banka Citadele izstrādāja atsevišķu Sankciju 
atbilstības risku novērtēšanas metodoloģiju, tādējādi papildinot 
un stiprinot NILLTF un sankciju risku pašnovērtējumu.

ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika 

Atsevišķa Sankciju atbilstības politika tika apstiprināta 2015. gadā. 
Politikas mērķis ir nodrošināt Grupas atbilstību starptautisko 
organizāciju noteikto sankciju un atbilstošo jurisdikciju normatīvo 
aktu prasībām par starptautisko sankciju piemērošanu finanšu 
iestāžu darbībā, kā arī nodrošināt vispārēju atbilstību attiecībā uz 
nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Banka savā darbībā piemēro ANO Drošības padomes, Eiropas 
Savienības, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, OFAC 
(ASV) noteiktās sankcijas un nacionālās sankcijas, kuras noteicis 
Latvijas Republikas Ministru kabinets.

Saskaņā ar Sankciju atbilstības politiku banka, sniedzot finanšu 
pakalpojumus un sadarbojoties ar sadarbības partneriem, 
neiesaistās jebkādās darbībās, kuru mērķis vai sekas ir Sankciju 
neievērošana. Citadele banka izvērtē riskus, kas saistīti ar 
sadarbību ar personām, pret kurām noteiktas Sankcijas, 
un nepieļauj riska toleranci attiecībā uz apzinātu Sankciju 
piemērošanas prasību neievērošanu un/vai nepilnībām. Citadele 
banka nesniedz personām, pret kurām noteiktas Sankcijas, 
attiecīgajās Sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus, kā arī 
nodrošina, ka šādām personām tiek liegta piekļuve finanšu 
līdzekļiem un finanšu instrumentiem un iesaldē šādām personām 
piederošos finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus. Citadele 
banka neveic nekāda veida civiltiesiskus darījumus ar jebkāda 
veida ekonomiskajiem vai finanšu resursiem vai līdzekļiem vai 
to daļām, kuri ir valsts vai ar valsti saistīto personu īpašumā, 
valdījumā vai turējumā vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli, 
ja ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem ir ieviesti civiltiesiskie 
ierobežojumi attiecībā uz šo valsti. Citadele banka nodrošina 
atbilstību piemērojamām Sankcijām arī ārpus Latvijas Republikas, 
kur banka sniedz finanšu pakalpojumus vai slēdz darījumus.

Caurspīdīguma pieaugums (pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana par maksājumiem, publiski pieejamajām atskaitēm 
par atbilstības jomu utt.) 

Darbības caurspīdīgums tiek nodrošināts atbilstoši aktuālajām 
likumdošanas un starptautisko (piemēram, FATF) normatīvu 
prasībām.
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Vadības un / vai pārraudzības funkcijas stiprināšana (jauni 
darbinieki, ziņošanas vadlīnijas utt.) 

2016. gadā Citadele bankas struktūrvienības, kas ir tieši atbildīga 
par NILLTFN prasību ievērošanu, štats tika palielināts par 5 
darbiniekiem. Kopumā 2016. gada beigās NILLTFN, Sankciju 
atbilstības un darbības atbilstības funkciju Citadele grupā veica 
58 darbinieki (37 darbinieki bankā Citadele un 15 – grupas 
uzņēmumos).

2016. gadā tika papildus pastiprinātas procedūras formalizējot un 
nosakot detalizētas ziņošanas vadlīnijas.

Nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

Citadele banka ar 2016. gada 1. septembri ir iecēlusi par sankciju 
ievērošanu atbildīgo darbinieku (Sanctions Officer), kā arī 
pastiprinājusi Bankas Sankciju atbilstības politikas un procedūras, 
īpaši izceļot finanšu sankciju ievērošanas funkciju. Starptautisko 
un nacionālo sankciju prasību ievērošana Citadele bankā ir spēkā 
un šīs prasības tiek ievērotas kopš bankas dibināšanas brīža.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

Lai stiprinātu Citadele banka korporatīvo pārvaldību, 2017. gada 
29. jūnija Akcionāru pilnsapulcē tika apstiprinātas izmaiņas bankas 
statūtos, kas paredz valdes locekļu skaita palielināšanu no pieciem 
līdz astoņiem valdes locekļiem, tai skaitā paredzot, ka esošais 

Valdes sastāvs tiek papildināts ar valdes locekli, kurš ir tieši 
atbildīgs par darbības atbilstības jautājumiem, tai skaitā NILLTFN 
jomu. 

Papildus stiprināta arī NILLTFN jomas iekšējās kontroles sistēmas 
funkcijas kapacitāte, palielinot funkcijas nodrošināšanā tieši 
iesaistīto darbinieku skaitu par 5 darbiniekiem.

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

2016. gada būtiskākās izmaiņas: 
• lokālo (Latvijas) politiski nozīmīgo personu to ģimenes  
 locekļu un cieši saistīto personu identifikācija un izpēte,  
 tai skaitā darījumu attiecību nodibināšanas un/vai   
 turpināšanas apstiprināšana valdes locekļa,   
 kas atbildīgs NILLTFN, līmenī, pēc padziļinātas izpētes  
 veikšanas, ja darījumu attiecībām ar šādu personu   
 piemīt bankai pieņemams NILLTF riska līmenis.
• OFAC (ASV) sankciju monitorings, kas tika veikts   
 starptautisko transakciju pārbaudei, papildināts, to  
 piemērojot lokālo (Latvijas ietvaros) SEPA euro valūtas  
 transakciju monitoringā. 
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Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

Bankas Citadele darbībā sadarbība ar aģentiem (trešajām 
personām) nekad nav bijusi nozīmīga darbības modeļa daļa, 
līdz ar to aģenti līdz šim ir piesaistījuši ļoti niecīgu klientu skaitu, 
tostarp, aģentiem nekad nav deleģēta jelkāda Bankas procesu 
veikšana. 

Citadele, kopš dibināšanas, nav veikusi nekādas aktīvas darbības, 
lai palielinātu savu tirgus daļu vai klientu skaitu, kas ir saistīti ar 
jurisdikcijām ārpus Baltijas valstīm, kas tradicionāli ir saistīts ar 
aģentu pakalpojumiem.

DARBINIEKU APMĀCĪBAS
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības NILLTFN 
jomā

Citadele bankā kopš tās dibināšanas ir ieviesta centralizēta 
darbinieku apmācība NILLTFN jomā. Apmācību programma 
paredz sākotnējas apmācības jauniem darbiniekiem, regulārās 
apmācības un ārpuskārtas apmācības (ja tādas ir nepieciešamas). 
2015. gadā Bankas apmācību programma tika pastiprināta, 
izveidojot vairāku virzienu apmācību programmu, lai nodrošinātu 
darbinieku darbības virzienam un klientu segmentam atbilstošāku 
apmācību saturu. Attiecīgi apmācību programmā ir paredzēts 
diferencēts saturs pamatprogrammā, privātpersonu, uzņēmumu 
un privātā kapitāla pārvaldīšanas programmās. 2017. gada 1. 
pusgadā tika veikta visu bankas darbinieku apmācība NILLTFN 
jomā, tai skaitā par sankciju atbilstības jautājumiem.

Papildus Bankas organizētajām apmācībām tiek nodrošinātas 
papildu specifiskas apmācības NILLTFN funkcijas darbiniekiem un 
vadošajiem (senior management) darbiniekiem.

Iekšējās / ārējās apmācības

2016. gada 4. ceturksnī un 2017. gada 1. ceturksnī tika pieaicināti 
ārējie lektori, lai novadītu NILLTFN jomas apmācības, proti, 
auditorkompānija PwC (ASV birojs) novadīja apmācības Citadele 
Bankas augstākā līmeņa vadītājiem un valdei, Deloitte veica 
NILLTFN funkcijas darbinieku apmācību. 

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti 

Visiem Citadele bankas darbiniekiem ir pienākums apmeklēt 
NILLTFN apmācības uzsākot darba attiecības. Papildus darbinieku 
zināšanas tiek regulāri atjaunotas NILLTFN (t.sk. Sankciju) jomā.

NILLTFN funkcijas nodrošināšanā tieši iesaistīto iekšējās 
kontroles sistēmas darbinieki 2017. gada 1. pusgada 
sertifikācijas rezultāti:

• ACAMS sertifikāciju nokārtoja viens darbinieks (iegūts  
 CAMS);
• ICA sertifikāciju Sankciju atbilstības jomā nokārtoja  
 viens darbinieks (iegūts ICA Specialist Certificate);
• ICA padziļināta līmeņa sertifikāciju NILLTFN jomā   
 uzsāka un pašreiz kārto trīs darbinieki;
• visiem NILLTFN jomas darbiniekiem nodrošināta un  
 ieplānota iespēja vismaz vienu reizi gadā apmeklēt BDA  
 un SIA Compliance Baltic apmācību kursus;
• visiem NILLTFN jomas darbiniekiem paredzēta iespēja  
 apmeklēt citu organizētāju kursus, konferences vai   
 seminārus atbilstoši darba specifikai un    
 nepieciešamībai.
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NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 
Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti 

Neatkarīgais audits, kas vērtēja Citadele bankas darbības 
atbilstību ASV standartiem NILLTFN jomā, tika veikts 2016. gada 
aprīlī. Audita slēdziena konstatējuma daļā norādīts, ka Bankā ir 
labi organizēta NILLTFN struktūrvienība un stratēģiskās NILLTFN 
politikas un procedūras, kā arī atzīmēts, ka Banka veic virkni 
būtiskāko kontroles elementu, ieskaitot visaptverošu NILLTF 
riska novērtējumu un kvalitātes kontroles funkciju, ir konstatētas 
vairākas nepilnības Bankas iekšējos NILLTFN regulējošajos 
procesos un normatīvajos dokumentos. Kopumā auditoru ieskatā 
Bankas NILLTFN iekšējā kontroles sistēma ir novērtēta kā “vidēji 
atbilstoša”, audita slēdzienā ir norādītas 15 rekomendācijas un 
36 ieteikumi. Pamatojoties uz saņemtajiem ieteikumiem Banka 
izstrādāja konstatēto nepilnību novēršanas plānu.

Neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis

Neatkarīgā ārējā audita rekomendāciju un ieteikumu ieviešanas 
plāns tika sadalīts četros galvenajos ieviešanas laika posmos. 
Rekomendāciju un ieteikumu ieviešanas līmenis ir ļoti augsts, 
uz 2017. gada 1. pusgada beigām tikai viens no ieteikumu un 
ieviešanas plāna termiņiem bija kavēts, tai pat laikā neskatoties uz 
termiņa kavējumu attiecīgā ieteikuma ieviešana bija sākta saskaņā 
ar plānu un ir izpildīta pēc būtības. Kopējais plāna izpildes apjoms 

patlaban ir aptuveni 95%.

Turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā 

Citadele banka katru gadu nosaka plānu NILLTFN jomas procesu 
pilnveidošanai, kurš regulāri tiek papildināts atbilstoši izmaiņām 
saistošos normatīvajos aktos, iekšējā un ārējā audita ieteikumiem, 
ka arī Bankas NILLTF un Sankciju riska pašnovērtējumam.

Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā

Iekšējam auditam ir nodrošināti nepieciešamie resursi, lai veiktu 
neatkarīgas pārbaudes NILLTFN jomā, tai skaitā nodrošināta 
iespēja iekšējā audita darbiniekiem celt to kompetenču līmeni 
NILLTFN jomā.

Citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti 

Citadele bankā 2017. gada 1. pusgadā NILLTFN jomā (t.sk. Sankciju 
atbilstībā) citas ārējās pārbaudes (vai auditi) nav notikušas.

Citadele banka atkārtotu NILLTFN jomas pārbaudi plāno 
uzsākt 2017. gada beigās, piesaistot kompāniju, kas veica 
iepriekšējo pārbaudi, vai arī izvēloties kādu no “lielā četrinieka” 
auditorkompānijām.
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AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI
Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā būtiskas izmaiņas vai 
atjauninājumi IT sistēmās nav veikti. Banka ir pilnveidojusi un 
automatizējusi vairākus NILLTFN procesus, izmantojot esošās 
sistēmas, piemēram, klientu individuālā NILLTF riska novērtēšanas 
mehānismu.

2016. gada novembrī Citadele banka pieaicināja neatkarīgus 
ekspertus NILLTFN IT sistēmas parametru efektivitātes, 
precizitātes un atbilstības novērtēšanai.

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums: 
nosaukums/piegādātājs 

Bankas Citadele centrālās bankas sistēmas nosaukums “T24”, 
piegādātājs - TEMENOS.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: 
nosaukums/piegādātājs 

Bankas Citadele klientu darījumu uzraudzības sistēmas 
nosaukums “FCRM”, piegādātājs - FISERV.

Finanšu sankciju monitoringa sistēma: 
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

Bankas Citadele klientu darījumu tiešsaistes nodrošinājums 
sankciju atbilstības nodrošināšanai izmanto sistēmu “Compliance 
link”, piegādātājs Reed Business Information (Accuity). Darījumu 
uzraudzība tiešsaistē 24/7. 

Papildus klientu datu bāzes pārbaudei T+1 režīmā tiek izmantota 
sistēma “FCRM”, piegādātājs FISERV, izmantojot datu bāzi “World 
Compliance”.

Citi IT rīki un risinājumi

“Spark” datu bāze-reģistrs, piegādātājs – Interfax, “Lursoft” datu 
bāze, kā arī virkne LR valsts iestāžu publiskie reģistri, piemēram, 
Zemesgrāmata, VID datu bāzes u.c.

Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, īpaši starptautisko 
finanšu sankciju vadībā

2016. gadā ieviests sankcionēto personu sarakstu (OFAC, EU, 
ANO) automatizētas atjaunošanas mehānisms, kas nodrošina 
sankciju sarakstu satura pārbaudi un to izmaiņu gadījumā veic 
sankciju sarakstu iekšējās datu bāzes tūlītēju atjaunošanu, 
24/7/365 režīmā.

Veiktas izmaiņas Latvijas iekšzemes SEPA maksājumu EUR valūtā 
tiešsaistes pārbaudei OFAC sarakstos.
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Kā minēts iepriekš, Banka kopš dibināšanas brīža nav attīstījusi 
augsta riska biznesa virzienus, savukārt, attiecībā uz esošajiem, ir 
pastiprinājusi kontroles mehānismus.

Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015.,2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā)

Atbilstoši FKTK noteikumiem par klientu padziļinātu izpēti 
maksājumu elektroniskās naudas iestādēm, Bankā ir mainīti 
NILLTFN riska vērtēšanas algoritmi. Kopumā paaugstināta riska 
klientu skaits norādītajā periodā ir būtiski mazinājies.

PEP klientu skaita izmaiņas

PEP klientu skaita pieaugums saistīts ar izmaiņām nacionālajā 
likumdošanā. Attiecība uz sadarbību ar  ārvalstu PEP Citadele 
banka ietur ļoti rezervētu nostāju un ar piesardzību uzsāk sadarbību 
ar jauniem klientiem kas atbilst ārvalstu PEP statusam (tai skaitā to 
ģimenes locekļiem un ar PEP cieši saistītām personām). 

Ievērojot izmaiņas likumdošanā PEP klientu skaits 2017. gada 
1. pusgadā pieauga līdz 1367 klientiem, salīdzinot ar 2016. gada 
beigām – 741, 2015. gada beigās - 264. (Klientu skaitā iekļautas arī 
juridiskas personas, ja to PLG vai kontrolējošā persona atbilst PEP 
statusam).

Mērķa tirgi

Bankas Citadele mērķa tirgi ir Baltijas valstis: Latvija, Lietuva un 
Igaunija, privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu sektoros. 
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Danske Bank
A/S filiāle Latvijā

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Danske Bank A/S filiāle Latvijā ir Dānijā reģistrētās Danske Bank 
filiāle. Danske Bank Grupa, kuras sastāvdaļa ir Latvijas Danske 
Bank, ieņem vadošo lomu Skandināvijas un Ziemeļeiropas finanšu 
tirgos. Grupa ir plaši pārstāvēta 15 valstīs, tai ir 5 miljoni klientu, 
par kuru ērtībām ikdienā rūpējas vairāk nekā 18 000 darbinieku. 

Īstenojot atbildīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību, Danske 
Bank Latvijā saņēmusi apliecinājumu par tās īstenotās prakses 
atbilstību Ilgtspējas indeksa sudraba kategorijai.

Trīs lielākās starptautiskās kredītreitingu aģentūras Danske Bank ir 
piešķīrušas sekojošus kredītreitingus:

Danske Bank Latvijā koncentrējas uz biznesa klientu un ar tiem 
saistītu privātpersonu apkalpošanu, sniedzot šiem klientiem plašu 
pakalpojumu klāstu – sākot no tādiem ikdienas pakalpojumiem kā 
ērti norēķini un maksājumu kartes, līdz risinājumiem finansējuma 
piesaistes, tirdzniecības finansēšanas un naudas plūsmas vadības 
jomās. 

Mūsu stratēģija jau kopš filiāles izveidošanas ir bijusi vērsta 
uz NILLTF risku minimizēšanu, tāpēc Danske Bank nav veikusi 
izmaiņas savā stratēģijā. Mēs turpinām stiprināt pozīcijas Latvijā 
korporatīvo klientu segmentā, piedāvājot saviem klientiem 
profesionālas konsultācijas un individuāli pielāgotus kreditēšanas 
risinājumus. Tāpat mēs koncentrējamies uz kapitāla izmantošanas 
efektivitāti, lai nodrošinātu savu konkurētspēju tirgū un pievilcīgus 
piedāvājumus saviem klientiem. 
Danske Bank Latvijā nav piemēroti nekādi īpaši uzraudzības 
pasākumi, un tās darbība ir atbilstoša Latvijas Republikas finanšu 
nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem.

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU 
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

Danske Bank akcijas kotētas NASDAQ Copenhagen biržā un 
ir ietvertas arī indeksā OMX C20CAP, kā arī nesen izveidotajā 
indeksā C25. Danske Bank ir aptuveni 260 000 akcionāru un 10 
lielākie akcionāri tur 37% no visām akcijām. Divām akcionāru 
grupām - The A.P. Møller Holding Group (www.apmollerfonde.dk) 
un  BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) pieder vairāk nekā 5% 
Danske Bank akciju.
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KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

Danske Bank Latvijā regulāri pilnveido gan esošās iekšējās 
politikas un procedūras, gan izstrādā jaunas politikas un 
procedūras, ievērojot izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos, kā arī ņem vērā Danske Bank Grupas stratēģiskos un 
politiskos uzstādījumus.

ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika 

Danske Bank Latvijā nodrošina ANO, ES un nacionālo finanšu 
sankciju ievērošanu, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto regulējumu, kā arī Danske Bank Grupas politikā 
izvirzītās prasības, kurās noteiktie ierobežojumi dažos gadījumos 
ir plašāki par Starptautiskās sankcijās noteikto, lai novērstu 
iespējamos operacionālos riskus saistībā ar šādiem maksājumiem.

Ārvalstu vienpusējo, eksteritoriālo, piemēram, 
OFAC sankciju ievērošanas politika

Danske Bank Latvijā pirms darījuma attiecību uzsākšanas veic 
potenciālo klientu pārbaudi, kā arī darījuma attiecību laikā veic 
klientu darījumu uzraudzību un klientu pārbaudi, tajā skaitā, vai 
Danske Bank Latvijā klienti, tā patiesā labuma guvēji/pārstāvji 
atbilst OFAC sankciju sarakstā minētajām personām. Danske 
Bank Latvijā atturas no darījuma attiecību uzsākšanas, ja, veicot 
potenciālā klienta pārbaudi, tiek konstatēts, ka tas atbilst OFAC 
sankciju sarakstā minētai personai.

Caurspīdīguma pieaugums (pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana par maksājumiem, publiski pieejamajām atskaitēm 
par atbilstības jomu utt.) 

Danske Bank pievērš lielu uzmanību normatīvo prasību 
ievērošanai naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas 
novēršanas jomā, un tās mājas lapā ir atrodama informācija 
par Danske Bank un tās pasākumiem naudas atmazgāšanas un 
terorisma finansēšanas novēršanai.

Bez tam, Danske Bank lielu uzmanību pievērš korporatīvās 
atbildības jautājumiem un mūsu īstenotā klientu izpēte pirms 
darījuma attiecību uzsākšanas ietver arī potenciālo klientu 
darbības modeļa izvērtēšanu. Proti, Danske Bank Latvijā izvairās 
no darījuma attiecībām ar uzņēmumiem, kuru organizatoriskā 
struktūra un īstenotais korporatīvās pārvaldības modelis ir 
sarežģīts un nav caurskatāms. 

Plašāka informācija pieejama: https://danskebank.com/en-uk/ci/
Client-coverage/financial-institutions/Pages/kyc-and-aml-info.
aspx 

Danske Bank Latvijā tīmekļa vietnē ir publicēta informācija 
klientiem par vienu no galvenajiem banku darbības principiem - 
“Pazīsti savu klientu”.

Vadības un/vai pārraudzības funkcijas stiprināšana (jauni 
darbinieki, ziņošanas vadlīnijas utt.) 

Danske Bank Latvijā ir pieņemts papildu darbinieks Klientu risku 
uzraudzības nodaļā. 
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Ar mērķi izstrādāt vēl efektīvāku sistēmu, kas novērstu jebkādu 
iespēju tikt izmantotai naudas atmazgāšanas vai terorisma 
finansēšanas darījumos, Danske Bank Latvijā ir pārskatījusi 
naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā 
iesaistīto darbinieku pienākumu un funkciju sadali. Tas  nozīmē vēl 
skrupulozāku klientu darījumu uzraudzību un papildus darbības 
klientu datu kvalitātes nodrošināšanai.

Nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

Danske Bank Latvijā nav atsevišķi izdalīta amata kategorija – 
finanšu sankciju ievērošanas speciālists.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

Danske Bank Latvijā nav veiktas būtiskas strukturālas izmaiņas 
iekšējās kontroles sistēmas organizācijā. 

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē /starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

Ņemot vērā Latvijas normatīvo regulējumu, tajā skaitā FKTK 
noteikumus, kā arī Danske Bank Grupas AML Direktīvas prasības, 
pēdējā gada laikā ir veiktas izmaiņas klientu izpētes un uzraudzības 
procesos. Ir papildināts informācijas apjoms, kas tiek prasīts 
no klientiem, kā arī veids, kā Danske Bank Latvijā pārbauda šo 
informāciju.  Vienlaikus tiek striktāk kontrolēts, lai esošo klientu 

informācija tiktu atjaunota paredzētajā termiņā atkarībā klienta 
riska grupas. 

Liels uzsvars tiek likts uz informācijas dokumentāru pierādīšanu, 
un tas attiecas ne tikai uz paaugstināta riska klientiem, bet gan uz 
visiem Danske Bank klientiem. 

Lai īstenotu finanšu sankciju uzraudzību, Danske Bank Latvijā 
regulāri veic gan savu klientu, gan ar klientiem saistīto personu 
(patiesā labuma guvēju, valdes, dalībnieku, pilnvaroto personu) 
pārbaudi atbilstoši sankciju sarakstiem. Tiek veikta arī darījumu 
partneru pārbaude gan ienākošiem, gan izejošiem maksājumiem.  
 
Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

Danske Bank ir veikusi izmaiņas kontu atvēršanas akceptēšanas 
procesā. 2016. gadā tika izveidota atsevišķa komiteja, kas akceptē/
noraida kontu atvēršanu augsta un paaugstināta riska klientiem, 
tajā skaitā politiski nozīmīgām personām. Savukārt visu citu jauno 
klientu akceptēšanu veic speciāli iecelta amatpersona no Danske 
Bank Latvijā vadības. Danske Bank Latvijā visu jauno klientu izpēti 
veic NILLTFN darbinieki, kas par katru klientu gatavo Klienta riska 
novērtējumu ar NILLTFN rekomendācijām, iesniedzot tās bankas 
darbiniekam, kas akceptē konta atvēršanu attiecīgajam klientam.  

Danske Bank Latvijā nesadarbojas ar aģentiem vai kādām citām 
trešajām personām attiecībā uz klientu kontu atvēršanu. Nav arī 
plānots šādu pakalpojumu izmantot.
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības NILLTFN 
jomā

Danske Bank Latvija 2017. gada sākumā izstrādāja un apstiprināja 
Darbinieku apmācību plānu 2017. gadam, iekļaujot darbinieku 
iekšējās, ārējās (specializētās) un jauno darbinieku apmācību 
sadaļas. Danske Bank Latvijā iekšējā normatīvajā regulējumā ir 
noteiktas darbinieku kategorijas, kurām šīs apmācības ir obligātas.
 
Iekšējās / ārējās apmācības

Ārējās apmācības:
2016. gadā : 8 apmācības 
2017. gada 1. pusgadā : 6 apmācības

Iekšējās apmācības:
2016. gadā : 7 apmācības
2017. gada 1. pusgadā : 4 apmācības 

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti 

Pēc iekšējo apmācību apgūšanas, darbinieku iegūtās zināšanas 
tiek pārbaudītas, aizpildot testu. Apmācības tiek uzskatītas par 
pabeigtām, ja darbinieks ir nokārtojis testu ar ne vairāk kā 3 
kļūdām. 

Attiecībā uz ārējām apmācībām, attiecīgā iestāde, kas organizē 
apmācības, izdod sertifikātu, ka konkrētais darbinieks ir apguvis 
attiecīgo apmācību kursu. 

Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti 

Ārējais audits veikts 2016. gadā, to veica auditorkompānija KPMG.

Neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis

Danske Bank Latvijā ir izpildījusi visas auditorkompānijas KPMG 
slēdzienā sniegtās rekomendācijas.

Turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā 

2017. gada 1. jūlijā Danske Bank Latvijā pārgāja uz jaunu klientu 
apkalpošanas platformu, vienotu visās Baltijas valstīs, tādejādi 
ieviešot jaunu sistēmu, kas ne tikai piedāvās mūsu klientiem 
mūsdienīgus bankas pakalpojumus, bet ļaus arī vēl efektīvāk 
kontrolēt visu klientu riska faktorus darījumu attiecību laikā.

Danske Bank Latvijā regulāri veic pasākumus sistēmas 
uzlabošanai un tās efektivitātes paaugstināšanai, lai izvairītos 
no iespējamas izmantošanas naudas atmazgāšanas un terorisma 
finansēšanas darījumos.

2017. gada 1. pusgadā divi Danske Bank Latvija darbinieki ieguva 
starptautisku sertifikātu par AML jomā apgūtajām zināšanām 
(International Compliance Association Certificate in Anti Money 
Laundering). Mērķis ir panākt, lai visiem AML darbiniekiem būtu 
starptautiski iegūta sertifikācija.
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Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā

Iekšējais audits pārbaudi veic regulāri, reizi gadā. Auditu veic 
Danske Bank Latvijā vai Danske Bank Grupas iekšējie auditori.
Nākamo Danske Bank Latvijā iekšējo auditu plānots veikt 
2017. gada novembrī.

Citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti 

2014. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veica 
Danske Bank Latvijā auditu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas 
normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu. Pēc audita 
veikšanas FKTK deva bankai rekomendācijas, kuras noteiktajā 
termiņā tika ieviestas. 

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI
Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

2017. gada 1. jūlijā, Danske Bank Latvijā pārgāja uz jaunu, klientu 
apkalpošanas platformu, vienotu visās Baltijas valstīs, tādejādi 
ieviešot jaunu sistēmu, kas ļaus vēl efektīvāk kontrolēt visu 
klientu riska faktorus darījumu attiecību laikā. Šobrīd tā iekļauj 
aptuveni 40 iespējamos klienta darījumu uzraudzības scenārijus, 
kas identificē klientu aizdomīgos un neparastos darījumus, kas 
neatbilst to saimnieciskajai un personīgajai darbībai.

Danske Bank Latvijā ir veikusi virkni pilnveidojumus, lai 
nodrošinātu Latvijas Republikās normatīvo aktu prasības, tostarp 
pilnveidojusi klientu riska skaitliskā novērtējuma modeli un ar 
to saistītos procesus atbilstoši FKTK 2015. gada 23. decembra 
noteikumiem Nr. 234 ‘’’Klientu padziļinātās izpētes normatīvie 
noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un 
elektroniskās naudas iestādēm’’. 

Vienlaikus Danske Bank Latvijā turpina darbu pie IT risinājumiem, 
lai noteiktajos termiņos īstenotu 2016. gada 28. decembra FKTK 
normatīvajos noteikumos (Nr. 219 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības 
informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi”) 
ietverto prasību ieviešanu.

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums: nosaukums/
piegādātājs

Danske Bank Latvijā pamatoperāciju programmnodrošinājums ir 
Forpost, kuru piegādā Forbis UAB.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: nosaukums/
piegādātājs 

Danske Bank Latvijā NILLTFN uzraudzības sistēma ir Forpost, kura 
piegādātājs ir Danske Bank.

Finanšu sankciju monitoringa sistēma: nosaukums/ piegādātājs 
/ tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

Danske Bank Latvijā Sankciju uzraudzības sistēma ir Forpost, 
kura piegādātājs ir Forbis UAB, nodrošinot 24/7 tiešsaistes 
funkcionalitāti.
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Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, īpaši starptautisko 
finanšu sankciju vadībā

Līdz ar jaunās IT un klientu apkalpošanas sistēmas ieviešanu, 
kas īstenota 2017. gada jūlijā, veikta virkne uzlabojumu, kas ļauj 
Danske Bank Latvijā efektīvāk pārvaldīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus un novērst bankas 
izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma 
finansēšanā. Uzlabojumi veikti gan klientu transakciju monitoringa 
automatizācijas procesos, gan ziņojumu par klientu datu bāzes 
sakritību ar sankciju sarakstiem automatizācijas procesos.

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Danske Bank Latvijā mērķtiecīgi koncentrējas uz korporatīvo 
klientu segmentu un stratēģijas īstenošanai 2016. gadā atteicās 
no privātpersonu masu segmenta apkalpošanas. Šobrīd banka 
apkalpo biznesa klientus un ar tiem saistītas privātpersonas 
(īpašniekus, augstākā līmeņa vadību).

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas

Danske Bank Latvijā mērķa klienti vienmēr ir bijuši tādi klienti, kuri 
savu saimniecisko darbību veic Latvijā, un kuru saikne ar Latviju 
ir skaidra un nepārprotama. Ņemot vērā, ka Danske Bank Latvijā 
apkalpo ļoti nelielu skaitu nerezidentu (tikai tādas personas, kas 
ir Danske Bank Grupas klienti un kuru rezidences valsts nerada 
bankai papildu riskus), nav novērotas būtiskas izmaiņas attiecībā 
uz klientu jurisdikciju. 

PNP klientu skaita izmaiņas

Pēc jaunās, politiski nozīmīgu personu definīcijas spēkā stāšanās, 
Danske Bank Latvijā klientu portfelī ir konstatēti tikai pāris klienti, 
kas atbilst PNP definējumam. Atbilstoši iekšējām prasībām, par 
katru no šiem klientiem ir veikta padziļināta izpēte un sadarbības 
turpināšanu ir apstiprinājusi Klientu komiteja.  

Mērķa tirgi

Danske Bank mērķa tirgus ir starptautiskie un vietējie uzņēmumi 
ar biznesa interesēm Latvijā.  
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DNB banka

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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Īss bankas apraksts

AS DNB banka (turpmāk – Banka) piedāvā finanšu darījumu, 
noguldījumu, aktīvu pārvaldības un līzinga pakalpojumus gan 
privātpersonām, gan maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem.

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem 

Bankai nav piešķirts kredītreitings. DNB ASA ilgtermiņa 
kredītreitings A+ (Standard & Poor’s).

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni

Finanšu pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām.

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem, kas 
klasificējas kā čaulas uzņēmumi

Mazāks par 1% no kopējā apgrozījuma.

Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils

100% pieder DNB ASA, kas ir universāla banka, lielākā finanšu 
institūcija Norvēģijā.

Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015. un 2016. gadā, 
2017. 1. pusgadā)

Bankas darbības, kas tika veiktas, lai nodrošinātu NILLTFN 
atbilstības standartu ievērošanu, nav ietekmējušas maksājumu 
biznesu.

Biznesa virzienu dažādošana / biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt) 

Nav notikusi biznesa virzienu dažādošana un Bankas plānos nav 
mainīt biznesa modeli; lēmumi par izmaiņām var tik pieņemti 
Luminor bankā, apvienojoties DNB un Nordea bankām Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā.

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU 
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

Gads

100% 105% 54%

2015 2016 2017 1H

BANKAS PROFILS
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Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus1 (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. 1. pusgadā)

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus

Čaulas uzņēmumu neapkalpošana neietekmēs Bankas izvēlētā 
biznesa modeļa ilgtspējību, jo apgrozījuma īpatsvars no čaulas 
uzņēmumiem ir nenozīmīgs.

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm* 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
*Spēkā no 31.12.2015.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

Būtiskākā pilnveide saistīta ar Bankas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas 
stratēģijas (2017. gadam)” izveidi.

Procedūru pilnveide notiek atbilstoši Bankas iekšējai kārtībai, 
kas nosaka, ka Procesu īpašnieki ir atbildīgi par Organizatorisko 
dokumentu regulāru pārskatīšanu, pilnveidojot un atjaunojot 
atbilstoši pārmaiņām bankas darbībā un to ietekmējošajos ārējos 
apstākļos, nosakot, ka Politikas, Procedūras, Nolikumi tiek 
pārskatīti/pilnveidoti ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika

Sankciju ievērošana notiek atbilstoši Bankas NILLTF riska 
pārvaldīšanas stratēģijai. 

Ārvalstu vienpusējo, eksteritoriālo, piemēram, OFAC sankciju 
ievērošanas politika

Sankciju ievērošana notiek atbilstoši Bankas NILLTF riska 
pārvaldīšanas stratēģijai.
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Caurspīdīguma pieaugums (pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana par maksājumiem, publiski pieejamajām atskaitēm 
par atbilstības jomu utt.) 

Būtisku izmaiņu nav.

Vadības un/vai pārraudzības funkcijas stiprināšana 
(jauni darbinieki, ziņošanas vadlīnijas utt.) 

Kopš 2016. gada sākuma Banka ir palielinājusi darbinieku skaitu, 
kuri strādā NILLTFN jomā (darbības atbilstība, transakciju 
monitorings). Vadošie darbinieki NILLTFN jomā ir sertificēti un 
ir dalībnieki starptautiskajās NILLTFN asociācijas/organizācijās 
(ACAMS)

Lai bankas vadība varētu iegūt pilnvērtīgu un visaptverošu 
informāciju par bankas riska profila attīstību, banka ir pilnveidojusi 
nefinanšu risku pārskatu struktūru.

Nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

Sankciju ievērošanas speciālista funkcija ir īstenota uz bankas 
Darbības atbilstības kontroles funkcijas pamata (2. aizsardzības 
līnija).

IEKŠĒJĀ KONTROLE

DARBINIEKU APMĀCĪBAS

Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

Būtisku izmaiņu iekšējās kontroles sistēmas organizācijā nav.

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

Ieviestas izmaiņas klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē 
atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, t.sk., atbilstoši FKTK 
noteikumiem Nr. 234. Visa bankas klientu portfeļa ‘zini savu 
klientu’ informācijas aktualizēšana 2016./ 2017. gada laikā.

Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

Ieviests automatizēts klientu riska pakāpes noteikšanas algoritms. 
Jaunu klientu akceptēšanas procesu ietvaros banka neizmanto 
trešās personas.

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības
NILLTFN jomā

Baltiias Datoru Akadēmija, Compliance Baltic, ACAMS, LKA 
klātienes mācības NILLTF jomā; Compliance Baltic e-mācības, 
DNB Grupas KNOW:RISK e-mācību kurss.
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Iekšējās / ārējās apmācības

Visiem Bankas darbiniekiem tiek nodrošinātas iekšējās / ārējās 
apmācības NILLTF jomā atbilstoši darbinieka kvalifikācijai 
(iekšējās kontroles struktūrvienības darbiniekiem, kā arī 
darbiniekiem, kuri nodarbojas ar klientu darījumu monitoringu 
– padziļinātā formā, klientu apkalpojošajiem darbiniekiem – 
atbilstoši tam, cik nepieciešams darbā ar klientiem, pārējo 
struktūrvienību darbiniekiem – pamata līmenī).

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti
Visi darbinieki, pēc NILLTF apmācībām, pēc kurām bija jākārto 
testi, ir sekmīgi tos nokārtojuši.

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI

Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā
Pilnībā neatkarīga funkcija.

Citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti
2016. gadā FKTK veica iekšējās kontroles sistēmas (Internal 
Governance Framework) horizontālo neklātienes pārbaudi. Būtiski 
trūkumi netika konstatēti. Nepieciešamās izmaiņas tika ieviestas 
bankas procesos un procedūrās.

Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

Ieviesta klientu NILLTF riska automatizēta skoringa sistēma 
(CARS).

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums:
nosaukums/piegādātājs 

Platon (Osiris)/ DNB banka.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: 
nosaukums/piegādātājs 

Compliance Link / Accuity. 
Platon (Osiris) / DNB banka.
Bankas iekšienē izstrādātie klientu darījumu uzraudzības un 
kontroles risinājumi.

Finanšu sankciju monitoringa sistēma: 
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

Compliance Link / Accuity / tiešsaiste  24/7.

Citi IT rīki un risinājumi

Klientu transakciju analīzes grafiskās vizualizācijas modulis 
(GRAFS) / DNB banka.
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015.,2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā)

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks)

PEP klientu skaita izmaiņas

NILLTF riska līmeņa (scoring) samazinājums klientu vidū 
(tabula, grafiks %, salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. 
gada 1. pusgadā)

2015., 2016. gadā netika noteikts kvantitatīvs (skaitlisks) reitings. 
Par 2017. gada 1. pusgadu dati nav pieejami.

Mērķa tirgi

Latvijas Republika.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība 
no īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai utt.)

Būtiskas tendences attiecībā uz klientu aktīvu strukturēšanu nav 
novērotas.

Gads

0.6% 1.1% 0.9%

2015 2016 2017 1H

Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, īpaši starptautisko 
finanšu sankciju vadībā

Notiek darbs pie sistēmas jaunākās versijas ieviešanas attiecībā uz 
finanšu sankciju uzraudzību.
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Expobank AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi) 

AS Expobank ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 
1991. gadā. Sākot ar 2012. gadu bankas vienīgais akcionārs 
ir Igor Kim. Bankas akcionāram pieder vairākas bankas un 
finanšu iestādes dažādās pasaules valstīs un viņam ir nozīmīga 
starptautiska pieredze finanšu un investīciju jomā.

Banka ir vidēja izmēra banka, kas specializējas korporatīvās 
finansēs, ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā un ārvalstu 
korporatīvo klientu apkalpošanā, kuri veic starptautiska mēroga 
uzņēmējdarbību. Bankā un tās filiālēs tiek apkalpoti klienti no 
vairāk kā 70 valstīm. 

Bankas pamatdarbība ir klientu naudas plūsmu apkalpošana, 
sniedzot kontu apkalpošanas, naudas līdzekļu maksājumu, 
dokumentāro operāciju, valūtas maiņas, maksājumu karšu 
apkalpošanas un uzticības operāciju pakalpojumus. 

Īstenojot principu „Seko savam klientam” („Follow Your 
Customer”) un realizējot Bankas biznesa attīstības stratēģiju, 
Banka 2010. gadā atvēra filiāli Kipras Republikā, 2014. 
gadā pārstāvniecību Honkongā un 2017. gada sākumā filiāli 
Luksemburgas Lielhercogistē.

2016. gadā AS Expobank peļņa bija 6,298 tūkst. EUR. Bankas 

AS Expobank 2016. gadā apstiprināja jaunu Bankas Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) 
riska pārvaldīšanas stratēģiju, nosakot, ka Bankas mērķa 

darbības galvenā prioritāte joprojām ir darbības stabilitāte. To 
apliecina Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2016. gada 31. 
decembrī – 37,6%, (regulatora noteiktais 13,3%), augstais likviditātes 
līmenis 116,6% (regulatora noteiktais 60%), kā arī likviditātes 
seguma koeficients (LCR) 267% (regulatora noteiktais 70%).

Atbilstoši savai ilgtermiņa stratēģijai, Banka turpina īstenot 
piesardzīgu un starptautiskajai banku labākajai praksei atbilstošu 
risku pārvaldības modeli. Bankas izaugsmes pamatā ir pastāvīga 
risku pārvaldības procesu un darbības atbilstības kontroles 
sistēmu attīstība, kā arī klientu bāzes kvalitātes paaugstināšana.

AS Expobank galvenais uzdevums ir būt savu klientu uzticamam 
un profesionālam finanšu partnerim, nodrošinot kvalitatīvu 
apkalpošanu, kā arī saglabājot drošību un stabilitāti.
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KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA  

klienti ir korporatīvie klienti, to skaitā, lielu starptautisku 
korporāciju kompānijas un to darījumu partneri, kā arī citas 
uzņēmējsabiedrības, kuras veic komercdarbību Eiropas Savienībā, 
Āzijas reģionā un citās NVS valstīs un starptautiskajos finanšu un 
preču tirgos.

Ņemot vērā Bankas piesardzīgo klientiem piemītošā NILLTF riska 
novērtēšanas pieeju, būtiskai tās mērķa klientu daļai piemīt risku 
ietekmējoši faktori kādā no NILLTF riska segmentiem, kas tiem 
veido augsta riska klientu profilu. Banka iegulda ievērojamus 
līdzekļus un resursus NILLTF riska pārvaldībai un iekšējās 
kontroles sistēmas pilnveidošanai.

AS Expobank regulāri veic klientu bāzes revīziju, kā rezultātā 
samazinās arī klientu skaits. Neraugoties uz klientu skaita 
samazināšanos, uzņēmējdarbības aktivitāte saglabājās augstā 
līmenī. 2016. gadā AS Expobank komisijas ieņēmumi palielinājās 
par 10% salīdzinājumā ar 2015. gadu.

2017. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, 
samazinājums – 25%.

AS Expobank patstāvīgi nodrošina normatīvās bāzes un procesu 
aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām nozarē un NILLTF riska 
pārvaldības jomā. Tāpat Bankā tiek uzturēti augsti standarti 
NILTTFN jomā un risku pārvaldībā darbinieku vidū, un nodrošināta 
regulāra darbinieku apmācība. 

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā laikā izstrādāti nozīmīgi jauni 
normatīvie dokumenti ieviešot jaunās NILLTFN likuma un FKTK 
normatīvajos aktos noteiktās prasības:

• NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģija, riska ekspozīcijas  
 rādītāju noteikšana;
• NILLTF riska pārvaldīšanas politika;
• Klientu NILLTF riska novērtēšanas modelis, procedūras  
 un instrukcijas ;
• Visaptverošu automatizētās klientu darījumu   
 uzraudzības kritēriju izstrāde, instrukcijas;
• Personālresursu, personāla noslodzes un kvalifikācijas  
 vērtēšanas kritēriji.

Bankas normatīvā bāze un IT tehnoloģijas pilnībā nodrošina 
starptautisko (EU, UN, OFAC, OSCE) un nacionālo sankciju prasību  
ievērošanas nodrošināšanu gan Bankā, gan Bankas filiālēs. 
Sadarbību ar partneri Fircosoft/ Accuity, kurš ir atzīts par līderi 
sankciju monitoringa jomā, Banka uzsāka jau 2011. gadā. Šobrīd šī 
ilgstošā un stabilā sadarbība tiek veiksmīgi turpināta.

Līdz 2017. gada beigām Bankā plānots no kopējās NILLTF 
riska pārvaldības politikas izdalīt sankciju prasību ievērošanas 
jautājumus un reglamentējumu atspoguļot atsevišķā politikā.
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IEKŠĒJĀ KONTROLE DARBINIEKU APMĀCĪBAS
2017. gada 1. pusgadā un 2016. gadā 28% darbinieku no kopējā AS 
Expobank strādājošo skaita nodrošina NILLTF riska pārvaldības 
funkciju Bankā (2015. gadā šādu darbinieku īpatsvars bija – 24%).

2016. gada laikā tika veikti nozīmīgi pasākumi klientu izpētes un 
to veikto darījumu uzraudzības un dokumentēšanas sistēmas 
pilnveidošanas jomā:

• ieviestas specializētas Klientu anketas klientiem, kuru  
 darbība saistīta ar paaugstinātu NILLTF riska nozari  
 (starptautiskā tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana,  
 FOREX un citu ieguldījumu pakalpojumu sniegšana);
• izstrādātas jaunas Klientu anketas juridiskām un   
 fiziskām personām un to patiesā labuma guvējiem, kas  
 ietver būtiskāko automatizētai klientu riska līmeņa   
 noteikšanai nepieciešamo informāciju;
• pilnveidots klientu sākotnējās izpētes kvalitātes   
 kontroles process; 
• pilnveidots klientu padziļinātās izpētes dokumentēšanas  
 process, izstrādāts jauns automatizēts risinājums, kas  
 nodrošina visaptveroša pārskata iegūšanu par klientu  
 darbību;
• pilnveidota klientu maksājumu uzraudzības kontroles  
 funkcija (būtiskāko darījumu, deklarēto limitu,   
 maksājumu mērķa un maksājumu atbilstības kontrole).

2017. gada 1. pusgadā būtiskākie pasākumi saistīti ar automatizēto 
IT risinājumu ieviešanu NILLTF riska pārvaldības procesos.

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā AS Expobank turpināja 
īstenot pasākumus, kas nodrošina darbinieku kvalifikācijas un 
kompetenču paaugstināšanu, nodrošinot:

• darbinieku dalību starptautiskās apmācībās, semināros  
 NILLTFN jomā;
• ārējo ekspertu piesaistīšanu zināšanu pilnveidošanai;
• darbinieku dalību ekspertu organizētajās apmācībās; 
• Bankas ekspertu iekšējās apmācības NILLTFN jomā; 
• jaunu apmācību programmu izstrādi Bankā, t.sk.   
 zināšanu pārbaudes;
• jauno darbinieku apmācību programmas – regulārās  
 apmācības.

Visiem Bankas darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar 
NILLTF riska kontroles funkciju nodrošināšanu, ir sertifikācija 
NILLTFN jomā.

No 2016. gada sākuma starptautiskajā organizācijā ACAMS  
(“Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists”) 
sertificēti 6 Bankas darbinieki.
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NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI

2017. gada sākumā Banka izstrādāja neatkarīgā konsultanta 
rekomendāciju (kopumā – 32) īstenošanas plānu, atbilstoši kuram 
Banka 2017. gada laikā turpina pilnveidot gan iekšējos procesus, 
gan veikt izmaiņas Bankas normatīvajos dokumentos. 

Līdz 2017. gada beigām atlicis īstenot 6 rekomendācijas un 
nodrošināt atkārtota neatkarīga NILLTFN audita veikšanu.

Efektīvas NILLTF riska pārvaldības īstenošanā AS Expobank 
izmanto sekojošu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu:

Bankas pamatoperāciju sistēma:
The Wall / DSW SIA (LV)

NILLTF riska kontroles sistēmas:

Siron® AML/ FICO (ASV)
Siron® KYC / FICO (ASV)

Komerciālās datu bāzes:

Lursoft/ SIA Lursoft (LV)
IT SPARK / INTERFAX (RU)
Online Compliance / Fircosoft /ACCUITY (ASV)

Sankciju prasību uzraudzības sistēmas:

Compliance link (CWL, GWL) / Fircosoft /ACCUITY (ASV)
Siron® KYC / FICO (ASV)

Politiski nozīmīgu personu uzraudzības sistēmas:
Compliance link (PEP list) / Fircosoft /ACCUITY (ASV)
Online database  - Fircosoft /ACCUITY (ASV)

AS Expobank turpina jau iepriekšējos gados uzsākto darbu IT 
sistēmu automatizācijā AML/CFT jomā un patstāvīgi pilnveido 
esošās IT sistēmas un ievieš jaunas tehnoloģijas. 
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
Pēdējos gados AS Expobank ar noteiktu regularitāti veic klientu 
bāzes revīziju, kuras rezultātā pieņem lēmumus par darījumu 
attiecību pārtraukšanu, ja klientam piemīt “snaudoša” klienta 
statuss, ja turpmākā sadarbība ar klientu tiek atzīta par stratēģiski 
nelietderīgu ekonomiskā pamatojuma trūkuma dēļ, kā arī ja 
klienta biznesa darbības veidam piemīt augsts NILLTF risks vai 
reputācijas risks.

Saskaņā ar AS Expobank NILLTF riska pārvaldības stratēģiju 
Banka nesniedz pakalpojumus klientiem, kuru darbības nozari, 
uzņēmējdarbības veidu vai formu atzīst par tādu, kura rada 
pārmērīgu risku, un šāda riska pārvaldīšanai Bankas rīcībā nav 
pietiekamu resursu un kompetenču.

Banka neiesaistās tāda veida darījumu apkalpošanā vai 
pakalpojumu sniegšanā, kuriem piemīt augsts NILLTF risks, 
izņemot darījumu vai pakalpojumu veidus, kuru apkalpošanā un 
sniegšanā riska mazināšanai Bankā ir nodrošināta vairāku līmeņu 
kontrole.

Banka neveic vai aptur darbību tādā biznesa vai klientu segmentā, 
kurā NILLTF riska līmenis tiek novērtēts kā augsts, ja vien netiek 
nodrošināti riska mazināšanas pasākumi līdz mērenam atlikušā 
riska līmenim.

AS Expobank stratēģiskie un mērķa klienti joprojām ir korporatīvie 
klienti, to skaitā, lielu starptautisku korporāciju kompānijas un 
to darījumu partneri, kā arī citas uzņēmējsabiedrības, kuras veic 
komercdarbību Eiropas Savienībā, Āzijas reģionā, NVS valstīs 
un starptautiskajos finanšu un preču tirgos un darbojas Bankas 
noteiktajās biznesa segmenta nozarēs.
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Latvijas pasta banka AS 

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
AS “Latvijas pasta banka” (Banka) ir Latvijas Republikā 
reģistrēta akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
2008. gada 12. septembrī izsniegto licenci. AS “Latvijas pasta 
banka” juridiskā adrese: Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, Latvija.

Banka īsteno šādu stratēģiju:

• Prioritāri piedāvā pakalpojumus juridiskām 
personām, veidojot uz personalizētu pakalpojumu 
sniegšanu balstītu klientu portfeli;

• Līdzvērtīgi juridiskām personām piedāvā 
personalizētus pakalpojumus fiziskām personām 
ar augstiem un ultra-augstiem ienākumiem;

• Bankas darbības reģioni – Latvija, Krievija, 
citas NVS valstis, EEZ valstis.

Bankas prioritārie darbības virzieni ir:

 • maksājumu karšu izsniegšana un pieņemšana 
Internetā un POS terminālos, sadarbojoties ar 
tādām pazīstamām organizācijām kā MasterCard, 
Visa, Tieto, First Data, Global Payments;

 • piesaistīto līdzekļu izvietošana finanšu instrumentos;

 • juridisko personu kreditēšana ar mēreni konservatīvu 
riska pieeju, īpaši - apgrozāmo līdzekļu kreditēšana 
un tirdzniecības plūsmu kreditēšana.

Bankas akcionāri: SIA “Mono”(Latvija)
Balsstiesīgo akciju skaits: 13 000 000
Līdzdalība apmaksātā pamatkapitālā (%): 100%
Apmaksātais pamatkapitāls EUR`000: 13 000
Pašu kapitāls EUR`000: 29 664

Bankas darbību raksturo šādi rādītāji:

31.12.2014.

18%

2%

64%

81%

18%

31.12.2015.

27%

2%

50%

92%

19%

31.12.2016.

43%

5%

32%

92%

23%

31.12.2017.

29%

4%

51%

100%

20%
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Ņemot vērā Bankas veiksmīgo biznesa modeli (maksājumu 
karšu pieņemšana Internetā - acquiring), ekomercijas 
attīstības turpmākās perspektīvas, tajā skaitā, Latvijā, 
Banka neplāno mainīt savu attīstības modeli.

Bankas biznesa modelis arvien vairāk ir balstīts uz maksājumu 
karšu pieņemšanu Internetā - acquiring pakalpojumu sniegšanu, 
tādējādi Banka neizjūt atkarību no transakciju (maksājumu) 
biznesa un izmaiņas šajā pozīcijā Banku būtiski neietekmē.

2016. gadā Banka, īstenojot de-risking pasākumus, ir panākusi 
optimālu Bankas klientu portfeļa riska profilu. Uz 2017. gadu 
Bankas klientu portfelī bija ~ 10% tādu klientu, kuru skaitliskais 
riska novērtējums bija klasificēts kā “augsts” vai “ļoti augsts”.

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi) 
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KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
Kopš 2015. gada beigām Bankā iekšējās kontroles sistēmas 
darbinieku skaits ir pieaudzis par ~27% (salīdzinoši tajā pašā 
periodā kopējais darbinieku skaits Bankā ir pieaudzis par ~9%).

Iekšējās kontroles darbinieku skaits

IEKŠĒJĀ KONTROLE
2016. gadā Banka ir izstrādājusi un ieviesusi klientu 
riska vērtēšanas (scoring) sistēmu, nodrošinot Bankas 
atbilstību klientu risku izvērtēšanā un pārvaldībā.

2017. gadā Bankā ir veiktas izmaiņas AML organizatoriskajā struktūrā, 
precizejot un uzlabojot klientu, klientu darījumu uzraudzības 
procesus KYC, CDD, EDD un monitoringa īstenošanas jomā.

2016. gada nogalē Banka ir veikusi Bankas AML/CTF riska 
pārvaldības sistēmas atbilstības Bank Secrecy Act Anti-Money 
Laundering Examination Manual prasībām pašnovērtējumu, rezultātā 
izstrādājot iekšējo konstatēto neatbilstību novēršanas plānu un 
līdz 2016.gada beigām veicot darbības, lai neatbilstības novērstu.

DARBINIEKU APMĀCĪBAS
Banka ir pilnveidojusi un izstrādājusi personāla apmācību 
procesu/plānu, nodrošinot Bankas atbilstību FKTK normatīvo 
dokumentu prasībām. Bankā tiek realizētas kā iekšējās, tā ārējās 
apmācības. 2016. gadā veikto iekšējo/ārējo apmācību skaits – 
42/23. 2017. gadā veikto iekšējo/ārējo apmācību skaits – 18/27.

2017. gada beigās / 2018. gada sākumā paredzētas ārējās 
apmācības, piesaistot auditoru kompānijas Deloitte 
speciālistus, tajā skaitā, ārvalstu ekspertus.

Uz šo brīdi Bankā ir 2 iekšējās kontroles sistēmas darbinieki, kuriem 
ir CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikāti. 
2017. gada laikā paredzēts, ka tādu darbinieku skaits būs 4. 

Bankā ir izstrādāta AML/CFT riska pārvaldības stratēģija 
ar mērķi realizēt stingru uz risku balstītu pieeju Bankas 
atbilstības nodrošināšanai, tajā skaitā, procedūru 
pilnveidē, starptautisko sankciju ievērošanas jomā. 

2017. / 2018. gadā Banka turpina pilnveidot un uzlabot 
Bankas iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši LR 
normatīvo aktu prasībām un labākajai praksei. 

Bankas iekšējā kontroles sistēma nodrošina Bankas atbilstību 
OFAC prasībām. Ieviests valstu saraksts, ar kuru rezidentiem Banka 
nesadarbojas, un valstu saraksts ar paaugstinātu NILLTF risku. 

Bankas finanšu un nefinanšu risku paškontroles un pašnovērtējuma 
pasākumi tiek realizēti regulāri caur agrās brīdināšanas sistēmu, 
kas sevī ietver, cita starpā, arī AML/CFT riska līmeņa kontroli.



109

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES
Bankas iekšējais audits regulāri (atbilstoši auditu plānam) veic 
Bankas darbības pārbaudes, tajā skaitā, NILLTF novēršanas jomā, 
ievērojot LR normatīvo aktu prasības un atbilstību labākās prakses 
standartiem. Bankas AML/CTF riska pārvaldības stratēģija paredz 
neatkarīga ārējā audita veikšanu vismaz reizi 18 mēnešos.

Šobrīd auditori no Deloitte Latvija veic šādas 
neatkarīgas pārbaudes Bankā:

• AML IT jomā, novērtējot Bankas atbilstību FKTK normatīvo 
noteikumu Nr.219 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas 
tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi” prasībām;

• klientu AML riska novērtēšanas sistēmas atbilstības pārbaudi 
FKTK normatīvo noteikumu Nr. 234 „Klientu padziļinātās 
izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām 
maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm”;

• Bankas AML/CTF riska pārvaldības iekšējās 
kontroles efektivitātes novērtējumu.

AUTOMATIZĒTAS (IT) 
SISTĒMAS UN RĪKI
2016. gada vasarā Banka no Tonbeller AG – Fair Isaac Germany 
GmbH (FICO) iegādājās un šobrīd pilnveido SIRON/AML, SIRON/
KYC un SIRON/EMBARGO moduļu pielietojumu, kas nodrošinās 
efektīvāku klientu, klientu darījumu uzraudzību kā darījumu 
attiecību nodibināšanas (on-boarding), tā darījumu attiecību laikā. 

Bankas pamatoperāciju programmnodrošinājums:

Bankas izstrādātā (in-house) sistēma.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma:

Bankas izstrādātā (in-house) sistēma.

Finanšu sankciju monitoringa sistēma:

Bankas izstrādātā (in-house) sistēma;
Accuity Compliance Link – AML/CTF monitoringa sistēma 
(24/7 pārbaude pret, PEP un sankciju sarakstiem).

Citi IT rīki un risinājumi:

MinFraud Alerts/ MaxMind, Inc;
G2 Persistent Merchant Monitoring & G2 Global; 
Boarding/G2 Web Services LLC;
Shield Onboarding &Monitoring/Web Shield Limited
SPARK/Interfax;
Lursoft/SIA Lursoft IT;
Dow Jones Risk and Compliance (Dow Jones Inc.) datu 
bāzes izmantošana plānota no 2017. gada beigām.
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
2016. gada beigās de-risking pasākumu rezultātā Bankas klientu 
ar augstu riska novērtējumu skaits samazinājās par ~ 14% un 
2016. gada beigās Bankas klientu struktūra veidoja Bankas 
attīstības modelim atbilstoši balansētu un pieņemamu klientu 
struktūru gan pēc klientu jurisdikcijas, gan pēc formas.

Klientu sadalījums pēc valstīm 2016. gada beigās
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Meridian
Trade bank AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īsumā par banku

Akciju sabiedrība “Meridian Trade Bank“ -  Banka, kas veiksmīgi 
darbojas jau vairāk nekā 20 gadus un kurai ir labi attīstīts filiāļu 
tīkls Latvijā un Lietuvā. Galvenais ofiss atrodas Rīgā. Bankai 
ir filiāle Liepājā, 15 klientu apkalpošanas centri Rīgā un vēl 9 
centri citās ekonomiski attīstītās pilsētās Latvijā. Bankai ir vēl 
viena filiāle un divi klientu apkalpošanas centri Lietuvā. Akciju 
sabiedrības Meridian Trade Bank ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt 
plašu finanšu pakalpojumu klāstu Baltijas reģionā. Bankas 
izaugsmes pamatā ir progresīvas tehnoloģiskās platformas 
apvienojumā ar individuālu pieeju klientiem.

Bankas  klientu skaits pārsniedz 39 tūkstošus. 

MTB darbinieku skaits Latvijā un Lietuvā ir 260 cilvēki. Bankai ir 
augsts likviditātes rādītājs, kas sasniedz 78% (2016. gada beigās). 
Bankas akcionāru struktūru veido Latvijas rezidenti, piecas fiziskas 
personas un viena juridiskā persona.

Galvenie komercdarbības veidi:

Banka sniedz plašu pakalpojumu klāstu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un fiziskām personām Baltijas reģionā:

• Norēķinu konti;
• Noguldījumi;
• Kredīti, līzings;
• Maksājumu kartes;
• Brokeru pakalpojumi;
• E-komercija.

Bankas  mērķis ir, veicot zema riska darījumus, panākt stabilu 
un racionālu izaugsmi, kas ir saistīta ar uzlabotu pakalpojumu 
kvalitāti klientiem Baltijas reģionā.

Biznesa modeļa pārveidošanas pasākumi:

• tiek pārveidots biznesa modelis,  maksājumu   
 pakalpojuma apjomu samazināšana; 

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU 
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)
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• apstiprināta jauna NILLTFN stratēģija; 
• pārskatīti klientu faili (ar mērķi samazināt risku);
• pastiprinātas iekšējās kontroles sistēmas;
• rezultātā ir samazināts paaugstināta riska klientu   
 transakciju apjomu (apgrozījumu klienta kontos)  par  
 36% , palielinot zema riska klientu īpatsvaru klientu bāzē;
• korporatīvo un privātpersonu pakalpojumu tālāka   
 attīstība Baltijas tirgū;
• Baltijas reģiona rezidentu klientu bāzes paplašināšana.

Rezultātā mainīta:

• ienākumu struktūra, palielinot neto procentu ienākumus  
 2016. gadā par 7% un komisijas ienākumus par 37%.

Bankas galvenās klientu mērķa grupa

• Fiziskās personas (LV un LT rezidenti un ES rezidenti);
• Mazie un vidējie uzņēmumi Baltijas reģionā, tajā skaitā  
 tie, kas ir saistīti ar starptautisku tirdzniecību,   
 eksporta-importa kravu pārvadājumiem, tirdzniecības  
 un tranzīta pakalpojumiem Baltijas reģionā vai kuriem ir  
 biznesa partneri vai investīcijas Baltijas reģionā.

NILLTF riska samazināšanas pasākumi:

• Nepārtraukts darbs pie korporatīvās pārvaldības un  
 NILLTFN programmu pilnveidošanas;
• Izstrādāta un īstenota NILLTFN riska pārvaldības   
 stratēģija;
• Pārskatīts klienta riska pārvaldības process;

• Ieviesta jauna Klientu risku skaitliskā novērtējuma   
 izvērtēšanas sistēma;
• Atjauninātas, papildinātas NILLTFN procedūras;
• Tiek ieviestas NILLTFN uzraudzības un Klientu risku   
 izvērtēšanas sistēmas ieviešana no FICO Tonbeller   
 SIRON®;
• Jaunas sankciju uzraudzības sistēmas Accuity ieviešana;
• Uzlabota AML mācību sistēmas ieviešana;
• Ievērojami palielināts NILNTFN darbinieku skaits   
 (pieņemti jauni labi kvalificēti 8 darbinieki),   
 paaugstināta visu darbinieku kvalifikācija un   
 to zināšanu līmenis.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
• Jaunu un plašāku politiku un procedūru konsekventa  
 izstrāde, kas ir paredzēta vispārējās pārvaldības   
 stiprināšanai;
• Būtiski pārstrādāta Klientu risku skaitliskās   
 novērtēšanas vērtēšanas sistēma un uzlabota klientu  
 riska mērīšanas procedūra;
• Iekšējās kontroles sistēmas pārveide atbilstoši jauno  
 normatīvu prasībām un neatkarīga ASV audita   
 ieteikumiem;
• Augstu biznesa ētikas standartu ieviešana Bankā,   
 novērtējot atbilstības izpildi;
• Izveidota kvalitātes nodrošināšanas un pārbaudes   
 programma (QA);
• Uzlabota pārredzamība NILLTF riska pārvaldīšanā; 
• Ieviesta efektīva NILLTFN risku pārskatu un atskaišu  
 sistēma visa līmeņa vadītājiem un publiski pieejamām  
 atskaitēm. 
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Finanšu sankciju (ANO, ES, OFAC) atbilstības politika:

• Uzlabota iekšējās kontroles sistēma, kura nodrošina  
 atbilstību OFAC, ANO, ES sankciju prasībām; 
• Ieviests Accuity Sankciju pārraudzības IT rīks, lai   
 nodrošinātu Bankas spēju  identificēt un samazināt  
 sankciju risku;
• Iecelta sankciju atbildīgā persona no 2016.gada   
 decembra;
• Uzlabota vadības informētība par NILLTF riskiem un  
 pārraudzības funkcija;
• Ieviesta NILLTF  riska visaptveroša ziņošanas un   
 novērtēšanas sistēma.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Strukturālās izmaiņas

• Tika izveidota fundamentāla NILLTFN vadības   
 komandas struktūra.
• NILLTF risku kontroles funkcijas ir atsevišķi nodalītas no  
 biznesa funkcijām.

Izmaiņas saistītas ar atbilstības izmaksām un darbiniekiem 

• Ar NILNTFN saistītie izdevumi palielinājušies par 
 400 000 EUR gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu;
• Palielināts NILLTFN darbinieku skaits par 50% .

Izmaiņas KYC/DD/EDD/PEP finanšu sankciju uzraudzībā

• Jauna NILLT riska novērtēšanas metodoloģija;
• Jauna automatizēta Klientu riska vērtēšanas sistēma;
• Jauna NILLTF risku uzraudzības sistēma;
• Jauna sankciju uzraudzības sistēma;
• Klientu bāzes riska samazināšana.

Banka klientu identifikāciju veic pati un  nesadarbojas ar 
trešajām personām (aģentiem)
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

Mērķtiecīga apmācība 2016./2017 gadā:

• Apmācības programma aptver visas ar NILLTFN    
 saistītās jomas;
• NILNTFN darbiniekiem ir nodrošinātas specializētas  
 ārējās apmācības.

Ārējā apmācība

• Starptautiskas AML apmācības, semināri, konferences  
 AML darbiniekiem;
• 2 CAMS sertificēti speciālisti.

Realizēta NILLTFN zināšanu pārbaude un testēšana:

• Banka nodrošina ievada apmācības visiem jaunajiem  
 darbiniekiem un plāno pielāgot to konkrētām   
 vajadzībām;
• Regulāra apmācības programma visiem darbiniekiem;
• Īpašas ārējās apmācības augstākā līmeņa  NILLTFN  
 darbiniekiem un vadībai;
• Starptautiska apmācība augstākā līmeņa atbildīgajām  
 NILLTFN darbiniekiem.

Neatkarīga pārbaude

• Veikta ASV konsultantu neatkarīga pārbaude;
• Galvenās rekomendācijas, kas tika ieviestas:
 • Riska novērtēšana;
 • Atbilstības izpilde;
 • AML un sankciju uzraudzības sistēmas.

Regulāra un neatkarīga NILLTFN  sistēmu un IT nodrošinājuma 
pārbaude.

ASV konsultantu neatkarīgas testēšanas rezultāti

Banka tika pārbaudīta, lai salīdzinātu tās praksi ar normatīvu 
prasībām, kas ir noteiktas ASV NILLTFN normatīvos. Pārbaudi 
veica ASV konsultantu kompānija Exiger LLC un Lewis Baach 
Kaufmann Middlemiss.

Galvenie konsultantu ieteikumi bija saistīti ar:

• NILLTF risku novērtējumu sistēmu;
• atbilstības kultūru;
• apmācību procesu;
• NILLTFN riska uzraudzības sistēmu;
• NILLTFN lietu vadības sistēmu.



116

Galvenie ieteikumi  ieviesti 2016. - 2017. gadā un IT sistēmu 
ieviešana tiks pabeigta līdz 2018. gadam 

• Nākamā neatkarīgā pārbaude ieplānota 2018. gada  
 1. ceturksnī.
• AML IT sistēmas audits notiek reizi 18 mēnešos –   
 nākamais 2018. gada 2. ceturksnī.

Iekšējā audita funkcija

• Apmācības ceļā ir uzlabojusi savas zināšanas, lai   
 nodrošinātu neatkarīgu NILLTFN procesu testēšanu;
• sekot ieteikumu kvalitatīva izpildes procesam. 

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 

IT sistēmas izmaiņas:

• tiek ieviestas jaunas sistēmas no Tonbeller FICO Siron® -  
 RAS KYC un AML rīki;
• ieviestas Accuity Sanctions, sankciju kontroles un PEP  
 identifikācijas  sistēmas.

Galvenā bankas pamatsistēma

• The WALL.

• 83% no Klienta bāzes veido zema riska klienti.
• Mērķtiecīgi samazinās klientu skaits, kas ir reģistrēti  
 Zemu nodokļu un beznodokļu jurisdikcijās.

NILLTF riska  uzraudzības sistēma

• FICO Tonbeller Siron ®.

Sankciju uzraudzības sistēma

• Accuity IT rīks 24/7.

Citas datu bāzes

• Dow Jones Factiva.

Starptautisko finansiālo sankciju vadība

• Tika uzlabota ar Accuity un FICO Tonbeller Siron®   
 rīkiem.
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Nordea Bank AB
Latvijas filiāle

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts 

Nordea ir vadošā finanšu pakalpojumu grupa Ziemeļeiropas un 
Baltijas valstu reģionā, kuras noguldījumu fondu garantē Zviedrija. 
Nordea Latvijā darbojas kā Nordea Bank AB filiāle (turpmāk – 
Filiāle) un ir viena no vadošajām bankām, ir stabila un droša, 
ar augstiem kredītreitingiem Latvijas finanšu tirgū. Atsevišķos 
segmentos Filiāle ir izvirzījusies līderpozīcijās, piemēram, 
uzņēmumu kreditēšanas, mājokļu kreditēšanas, auto līzinga un 
Individuālās apkalpošanas (Private Banking) jomās. Šobrīd Filiālē 
un Nordea meitas sabiedrībās Latvijā kopumā strādā teju 500 
darbinieku gan Rīgā, gan reģionos.

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem 

AA- kredītreitings (pēc Fitch, Standard & Poor's).

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni

• Korporatīvo klientu un privātpersonu apkalpošana un  
 kreditēšana;

• Uzkrājumu produkti Individuālās apkalpošanas (Private  
 Banking) klientiem;
• Nordea Finance Latvia līzings, faktorings un citi   
 pakalpojumi;
• Digitālie bankas attālinātie pakalpojumi (Nordea Online,  
 Kontaktu centrs);
• Pensiju 2. līmenis, Pensiju 3. līmenis;
• Noguldījumi un investīcijas.

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem,
 kas klasificējas kā čaulas uzņēmumi

Saskaņā ar Filiāles politiku, čaulas kompānijas nav filiāles mērķa 
klienti. Kaut arī Filiāles klientu portfelī ir identificētas dažas čaulas 
kompānijas, to apgrozījums nepārsniedz 0.5% no kopējā Filiāles 
apgrozījuma.

Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils 

Nordea Bank AB Latvijā darbojas kā filiāle. Nordea Bank AB ir 
publiski kotēta akciju sabiedrība. Nordea grupas prezidents ir 
Kaspers fon Koskuls (Casper von Koskull). Akcionāri pieejami 
šeit: https://www.nordea.com/en/investor-relations/share/
shareholders/
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Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 2016. gadā, 
2017. 1. pusgadā)

Klientiem kļūstot aktīvākiem, maksājumu skaits pieaug. Tajā pašā 
laikā maksājumu komisiju ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem 
bankas ieņēmumiem šā gada pirmajā pusgadā bija 5% apmērā un 
nav liels.

Biznesa virzienu dažādošana / biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt) 

Filiāles biznesa virzienu dažādošana saistīta ar digitālo 
risinājumu attīstību un bankas pakalpojumu nodrošināšanu 
klientiem attālināti. Pamanāmākie panākumi jaunu produktu un 

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

pakalpojumu nodrošināšanā ir Nordea attālinātās konsultācijas 
gan privātpersonām, gan korporatīvajiem klientiem un jaunie, 
drošie autentifikācijas rīki (Nordea kodu lietotne un Kodu 
kalkulators), pirmais pirkstu nospiedumu identifikators Baltijā, 
korporatīvais interneta portāls ar tiešsaistes konta atvēršanas 
risinājumu, kā arī jaunā, modernā mobilā lietotne.

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. 1. pusgadā)

Šāda veida statistikas dati netika apkopoti. Čaulas kompānijas nav 
Filiāles mērķa klienti. 

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi)

Nav bijušas papildu FKTK prasības, kas piemērotas Filiālei.

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus

Čaulas kompānijas nav Filiāles mērķa klienti, tāpēc aktuāli aprēķini 
par ilgtspējību nākotnē šobrīd nav pieejami. Filiāle turpina strādāt 
atbilstoši izvēlētajai biznesa stratēģijai, kā rezultātā 2017. gada 
pirmajā pusgadā kopējie aizdevumu apjomi palielinājušies par 2%, 
no kuriem aizdevumi korporatīvajiem klientiem pieauguši par 5%. 
Vairāk par šā gada pirmā pusgada finanšu rezultātiem iespējams 
lasīt šeit.

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
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KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA IEKŠĒJĀ KONTROLE
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

Nordea grupas ietvaros ir notikušas būtiskas izmaiņas AML/CTF 
jomā, un izmaiņu rezultātā tika ievērojami uzlabotas ar AML/CTF 
saistītās politikas. Svarīgi ir arī atzīmēt, ka tika izstrādāti detalizēti 
AML/CTF standarti, kuri ir tieši piemērojami visiem Nordea grupas 
dalībniekiem, tajā skaitā arī Filiālei.

ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika; 
ārvalstu vienpusējo, eksteritoriālo, piemēram, OFAC sankciju 
ievērošanas politika

Nordea grupā nepārtraukti tiek pilnveidotas un uzlabotas politikas 
attiecībā uz sankciju (ANO, ES, OFAC u.c.)  pārvaldību. Papildus 
tam 2016. gadā tika izstrādāti jauni Sankciju pārvaldības standarti, 
definējot stingras un detalizētas prasības attiecībā uz sankciju 
ievērošanu.

Caurspīdīguma pieaugums (pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana par maksājumiem, publiski pieejamajām atskaitēm 
par atbilstības jomu utt.); vadības un/vai pārraudzības funkcijas 
stiprināšana (jauni darbinieki, ziņošanas vadlīnijas utt.); 
nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

Strukturālo izmaiņu rezultātā 2016. gadā Nordea grupas līmenī 
ir izveidots jauns un spēcīgs Sankciju pārvaldības departaments. 
Struktūrvienībā darbojas augsti kvalificēti speciālisti, kuri ir 
atbildīgi par sankciju ievērošanu visā Nordea grupā un atbalsta 
sniegšanu katram Nordea grupas dalībniekam.

Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

2016. gada sākuma tika uzsāktas ievērojamas izmaiņas AML/
CTF organizatoriskajā struktūrā visā Nordea grupā un 2016. gada 
maijā tika izveidota jauna struktūrvienība “Nordea Group 
AML&Sanctions” ietverot sevī Sankciju, Darījumu uzraudzību un 
Zini savu klientu datu pārraudzību. Strukturālās izmaiņas tika 
piemērotas arī Filiālē, kuru rezultātā NILLTFN jomā strādājošo 
darbinieku skaits ir trīskāršojies.

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

2017. gada sākumā Filiālē tika izstrādāti un apstiprināti jauni 
NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas noteikumi, nosakot 
stingrākas prasības klientu izvērtēšanā, klienta NILLTFN riska 
novērtēšanā un to uzraudzībā.

Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

Saskaņā ar Filiāles politiku Filiāle neizmanto aģentu pakalpojumus.
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības NILLTFN 
jomā

2016. gadā Nordea grupā tika izstrādāti jauni e-mācību kursi 
NILLTFN jomā un pielāgoti lokālajām vajadzībām un likumdošanai. 
Mācību kurss visiem esošiem un jauniem darbiniekiem ir obligāts, 
tajā skaitā šādu apmācību neatņemama un obligāta sastāvdaļa ir 
tests.

Iekšējās / ārējās apmācības

Visi NILLTFN jomā strādājošie darbinieki Latvijā 2016. un 
2017. gadā ir apmeklējuši ārējās mācības, kuras tika organizētas no 
“Compliance Baltic SIA” puses, un veiksmīgi ieguvuši sertifikātus. 
Papildus tam regulāri tiek apmeklētas arī citas ārējās mācības, 
tostarp ārējās e-mācības, ņemot vērā NILLTFN darbinieka 
pienākumus.

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti 

NILTFN atbildīgais darbinieks 2017. gadā apmeklēja klātienes 
mācības Luksemburgā un ieguva CAMS (certified anti money 
laundering specialist) sertifikātu.

Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti; 
neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis; 
turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā; iekšējā 
audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF novēršanas 
jomā; citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti 

2017. gada pirmajā pusē tika veikts neatkarīgais Nordea grupas 
iekšējais audits, koncentrējoties uz Filiāles darbības atbilstību 
Latvijas normatīvo aktu prasībām. Lielākā daļa audita ieteikumu 
šobrīd ir ieviesti un pilnībā plānots tos ieviest līdz 2017. gada 
septembra beigām. 

Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas; Banku 
pamatoperāciju programmnodrošinājums: nosaukums/
piegādātājs 

T24 / TEMENOS
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NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: 
nosaukums/piegādātājs

Financial Anti-Crime Platform / BAE Systems Applied Intelligence 

Finanšu sankciju monitoringa sistēma: 
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

• Financial Anti-Crime Platform / BAE Systems Applied  
 Intelligence / 24/7 un T+1/2/3
• Swift Screening Services / SWIFT / 24/7

Citi IT rīki un risinājumi

• Iekšējie IT risinājumi, nodrošinot Klienta NILLTF riska  
 novērtējumu un screeningu pret speciālajiem   
 sarakstiem;
• Starptautiskais uzņēmumu reģistrs BUREAU VAN   
 DIJK (http://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/ 
 company-information/international-products/orbis);
• Dow Jones (www.dowjones.com/products/risk-  
 compliance/).

Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, 
īpaši starptautisko finanšu sankciju vadībā

Filiāle nepārtraukti uzlabo un stiprina iekšējās kontroles sistēmas 
darbības efektivitāti, lai nepieļautu noteikto sankciju pārkāpumus.

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Filiāle turpina darboties un orientējas uz rezidentiem vai 
personām, kurām ir saikne ar Latvijas Republiku.

Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā)

Filiāle neuztur darījuma attiecības ar paaugstināta riska klientiem.

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks)

Būtiskas izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas nav notikušas, 
ņemot vērā, ka Filiāles mērķa klienti ir Latvijas rezidenti vai 
personas, kurām ir saikne ar Latvijas Republiku.

PEP klientu skaita izmaiņas

Pirms izmaiņām normatīvos noteikumos saistībā ar PEP definīciju 
Filiāles mērķa klientu lokā neietilpa politiski nozīmīgas personas 
un klientu portfelī bija tikai daži klienti. Pēc izmaiņām PEP 
definīcijā uz 2017. gada sākumu PEP skaita apmērs nepārsniedza 
1% no kopējās klientu bāzes.
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NILLTF riska līmeņa (scoring) samazinājums klientu vidū 
(tabula, grafiks %, salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. 
gada 1. pusgadā)

2015. un 2016. gadā augsta riska klientu skaits no kopēja klientu 
portfeļa bija līdz 1.5%. 2016. gada beigās mainoties NILLTF riska 
līmeņa (scoring) novērtēšanas metodoloģijai, uz 2017. gadu 
augsta riska klientu apmērs ir ap 3.5% no kopējā klientu portfeļa.  

Mērķa tirgi

• Lielo, mazo un vidējo korporatīvo klientu apkalpošana  
 un finansēšana;
• Privātpersonu apkalpošana, finansēšana, investīcijas;
• Individuālās apkalpošanas (Private Banking)   
 pakalpojumu klāsts;
• Nordea Finance Latvia līzings un citi pakalpojumi;
• Digitālie bankas attālinātie pakalpojumi (Nordea Online,  
 Kontaktu centrs); 
• Pensiju 2. līmenis, Pensiju 3. līmenis, pensiju produkti.

2Nordea bankas filiāle ievēro Nordea grupas finanšu rezultātu publiskošanas vadlīnijas, kā rezultātā grāmatvedības dati (Legal accounting rezultāti) netiek 
publiskoti un nav paredzēti publiskai izplatīšanai.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība 
no īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai utt.)

Pašlaik Filiāles kredīti ar termiņu līdz vienam gadam veido 12% no 
visiem kredītiem, salīdzinot ar 15% uz 2015. gada beigām2.
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Norvik Banka

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts 

AS Norvik Banka tika dibināta 1992. gada 29 aprīlī un ir viena no 
vecākajām komercbankām Latvijā. Bankai ir plašākais filiāļu un 
klientu apkalpošanas centru tīkls valstī un tā tiek pārstāvēta 16 
Latvijas pilsētās; tā ir 8. lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apjoma. 
Norvik Grupa tiek pārstāvēta arī Krievijā caur АО «Норвик Банк» un 
Lielbritānijā caur Norvik Banka UK Limited. Papildus informācija ir 
pieejama www.norvik.eu mājaslapā.

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem

Nav novērtēts.

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni 

Biznesa virzieni “Latvian Banking”, “Private Banking & Wealth 
Management”, “International Banking” un“Capital Markets”  

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem, 
kas klasificējas kā čaulas uzņēmumi 

Čaulas uzņēmumu apgrozījums sastāda apmēram 40%.

Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils

Grigorijs Guseļņikovs, Krievijas Federācijas un Lielbritānijas 
pilsonis – 95,97% (no kuriem  38.31% tieši un 57.66% netieši).

Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 2016. gadā, 
2017. gada 1. pusgadā) 

Naudas līdzekļu pārskaitījumu skaits ir samazinājies par 8.9%,  
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un komisijas ienākumi no naudas 
līdzekļu pārskatījumiem samazinājās par 8.6%, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu; (tabula, grafiks % rādītāju salīdzinājums 
2016. gada pusgads ar 2017. gada pusgadu) - naudas līdzekļu 
pārskaitījumu skaits ir samazinājies par 10.7% salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu,  un komisijas ienākumi no naudas līdzekļu 
pārskatījumiem samazinājās par 10% salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. 

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)
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Biznesa virzienu dažādošana/ biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt)

Kā galvenos virzienus stratēģiskai attīstībai Banka uzskata šādus 
virzienus: 

• Nodrošināt plašu bankas pakalpojumu klāstu juridiskām  
 un fiziskām personām Latvijas tirgū;
• Sniegt finanšu pakalpojumus lielām nerezidentu   
 sabiedrībām;
• Īpašuma darbības finanšu tirgos (vērtspapīru   
 ieguldījumi); 
• Nodrošināt pakalpojumus turīgām un finansiāli   
 nodrošinātām privātpersonām “private bank” formātā;
• neprofila aktīvu portfeļa pārvaldība un vērtības
 samazināšana. 

Tas ļaus bankai noturēt stipru pozīciju starptautiskajos finanšu 
tirgos, klientu pārskaitījumu darbībās, kā arī noturēt drošas 
pozīcijas Latvijas tirgū, galvenokārt individuālo finanšu 
pakalpojumu nozarē.

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. gada 1. pusgadā)

Apgrozījums ar čaulas uzņēmumiem 2016. gadā samazinājās 
par 43%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, savukārt apgrozījums ar 
čaulas uzņēmumiem 2017. gada pusgadā samazinājās par 13%, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi)

Laikposmā no 2016. līdz 2017. gada pusgadam netiek piemērots.

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus 

Bilances diversifikācija caur Latvijas rezidentu klientiem 
un ienākumu plūsmas diversifikācija caur pārslēgšanos no 
nerezidentu, čaulas kompānijām uz plaši pazīstamiem un finansiāli 
nodrošinātām privātpersonām, “private banking” klientiem.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

Šobrīd banka pārbūvē tās iekšējās kontroles sistēmu saskaņā ar 
jaunām regulējošām prasībām un ASV revīzijas rezultātiem. Tika 
izveidota un apstiprināta jauna kārtība, kas regulē sadarbību ar 
starpniekiem, kā arī kārtība, kas regulē jaunu NILLTFN prasību 
mācīšanu darbiniekiem. Jaunas kārtības tiek veidotas sadarbības 
ar jauniem klientiem un to pārbaudes uzsākšanai, kā arī esošo 
klientu uzraudzībai izmantojot AML-IT sistēmu  Siron® no FICO-
Tonbeller (instrukcijas). Turklāt, bankas politika un stratēģija 
NILLTFN jomā tiek pilnveidotas.
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ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika 

Saskaņā ar bankas NILLTFN politiku, banka atbilst visiem 
obligātiem ar sankcijām saistītiem starptautiskiem standartiem. 
Pirms to izpildes, visi izejošie un ienākošie maksājumi tiek 
pārbaudīti, lai noteiktu finanšu pārskaitījumus, kas var būt 
potenciāli vai ir tieši saistīti ar personām, pret kurām ir piemērotas 
starptautiskas vai nacionālās sankcijas.

Ārvalstu vienpusējo, eksteritoriālo, piemēram, OFAC sankciju 
ievērošanas politika 

Saskaņā ar bankas NILLTFN politiku, banka atbilst visiem 
obligātiem ar sankcijām saistītiem starptautiskiem standartiem. 
Pirms to izpildes, visi izejošie un ienākošie maksājumi tiek 
pārbaudīti, lai noteiktu finanšu pārskaitījumus, kas var būt 
potenciāli vai ir tieši saistīti ar personām, pret kurām ir piemērotas 
starptautiskas vai nacionālās sankcijas.

Caurspīdīguma pieaugums (pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana par maksājumiem, publiski pieejamajām atskaitēm 
par atbilstības jomu utt.)

Banka pieņem un veic maksājumus, kuriem ir skaidras 
ekonomiskas īstenošanas iespējas, maksājuma mērķis un būtība, 
kā arī maksājumus, kas nav saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Maksājumiem jāatbilst 
klienta saimnieciskai darbībai un jāiekļaujas bankas noteikto 
apgrozījumu robežās.

Vadības un/vai pārraudzības funkcijas stiprināšana (jauni 
darbinieki, ziņošanas vadlīnijas utt.)

Sakarā ar pieaugošām prasībām NILLTFN jomā, Klientu 
pārraudzības departamentā darbā tika pieņemti jaunie par 
klientu padziļināto pārbaudi un analīzi atbildīgie darbinieki. 
Banka sāka pielietot NILLTFN sistēmu Siron® no FICO-Tonbeller, 
kas automātiski ģenerē ziņojumus par gadījumiem, kuriem ir 
nepieciešama klientu analīze.

Nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

2016. gada oktobris.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

2017. gadā notika izmaiņas Iekšējas AML struktūrā, Atbilstības 
uzraudzības nodaļa vairs nav iekļauta Klientu pārraudzības 
pārvaldē.

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

Bankā tiek ieviestas jaunas klientu analīzes metodes, kas 
galvenokārt ir saistītas ar automātiskas klientu risku līmeņa 
aprēķinu sistēmas ieviešanu un jaunas AML-IT sistēmas Siron® no 
FICO-Tonbeller pielietošanu pēc vienībām, kas nodrošina uzlabotu 
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klienta uzraudzības, noteikšanas un politiski ietekmējamu personu 
(PEP) darbības analīzes kontroli, kā arī starptautisko sankciju 
ievērošanas kontroli.

Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām) 

Sākot ar 2016. gadu banka turpināja darīt stingrākas jaunu klientu 
un sadarbības nodibināšanas ar jauniem klientiem procesa 
prasības. Jebkādas sadarbības sākumā tiek veikta obligāta 
pārbaude, lai noteiktu sakritības ar “Accuity” datubāzi un sankciju 
sarakstu. Pastāv noteiktas klientu grupas, ar kurām sadarbība 
var tikt uzsākta tikai saņemot NILLTFN Komitejas lēmumu. Skatīt 
punktu par jaunām kārtībām un politikām sadaļā “Korporatīvā 
pārvalde” (CORPORATE GOVERNANCE). 

DARBINIEKU APMĀCĪBAS
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības
NILLTFN jomā

Mērķtiecīga apmācība nodrošināta:

• 2016. gadā – Gadskārtējā apmācība tika veikta   
 darbiniekiem, kuri nodarbojas ar klientu piesaistīšanu  
 un apkalpošanu un bankas augstākā līmeņa vadībai.  
 Pirms AML-IT sistēmas "Siron®" lietošanas uzsākšanas  
 visi Klientu pārraudzības departamenta darbinieki   
 saņēma apmācību par sistēmas uzstādīšanu un darbību.
• 2017. gada pusgadā - Gadskārtējā apmācība tika   
 veikta darbiniekiem, kuri nodarbojas ar    
 klientu piesaistīšanu un apkalpošanu.

Iekšējās / ārējās apmācības  

Papildus iekšējai apmācībai daudzi darbinieki apguvuši ārējās 
apmācības programmas NILLTFN (AML / CTF) jomā un saņēma 
vietējo (Latvijas) NILLTFN sertifikātu; Izpilddirektors (atbildīgs 
par NILLTFN) saņēma CAMS (Certified Anti-Money Laundering 
Specialist) sertifikātu.

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti

Bankā tiek plaši pielietota attālinātas apmācības un pārbaudes 
metode. Pašlaik, stājoties spēkā jaunajiem FKTK noteikumiem par 
personāla apmācību NILLTFN jomā, banka ir apstiprinājusi jaunu 
kārtību un apmācības plānus, pēc kuriem darbinieki tika apmācīti 
2017. gadā.

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 
Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti

Saskaņā ar neatkarīgo ASV revidentu ziņojumu, Banka saņēma trīs 
"augstus" vērtējumus un divus "zemus" vērtējumus ar vispārējo 
rezultātu “no vidējā līdz zemam”.

80% no ASV neatkarīgā revidenta sniegtajām rekomendācijām 
tika ieviesti, bet atlikušo rekomendāciju izpildes laiks vēl nav 
pienācis.
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Neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis 

94% no Bankas Iekšējā audita nodaļas rekomendācijām tika 
īstenoti laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam.

Turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā

Bankas Iekšējā audita funkcija plāno veikt tās koriģēšanas plāna 
izpildes apstiprināšanu 2017. gada 3.ceturksnī.

Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā 

Bankas Iekšējā audita funkcija veic testēšanu vienreiz gadā.

Citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti

FKTK ārējais audits 2016. gada oktobrī. FKTK audita rezultāti 
nav pieejami līdz 30.06.2017. Turklāt, saskaņā ar FKTK prasībām 
bankai būtu jāveic neatkarīgs AML-IT sistēmās un AML procesa 
ārējais audits reizi 18 mēnešos, t.i. nākamais ārējais audits ir 
ieplānots 2018. gada martā.

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI
Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

Oktobrī Banka parakstīja līgumu par Siron® sistēmas ieviešanu ar 
FICO-Tonbeller kompāniju, kas ir pasaules mēroga līderis finanšu 
iestāžu moderno tehnoloģisko risinājumu izstrādāšanā, aizdomīgu 
darījumu un krāpšanas kontrolei.

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums: 
nosaukums/piegādātājs 

ABS Norvik/iekšējā sistēma.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: nosaukums/
piegādātājs 

Siron AML, Siron KYC / FICO Tonbeller, Siron® Embargo sistēma.

Finanšu sankciju monitoringa sistēma: 
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

2017. gadā Siron® Embargo sistēma no FICO-Tonbeller.

Citi IT rīki un risinājumi

“Accuity” un “SPARK Information Resource”
meklēšanas rīks no Interfax.
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Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, īpaši starptautisko 
finanšu sankciju vadībā

Siron® Embargo no FICO-Tonbeller ārējas automatizētas sistēmas 
ieviešana.

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies 

Iepriekšējā gada laikā sadarbības ar noteiktām klientu kategorijām 
un noteiktu veidu darbību apkalpošanas prasības kļuva 
stingrākas. Banka neapkalpo un nekad nav apkalpojusi klientus, 
kas nodarbojas ar ieroču tirdzniecību, azartspēlēm un derībām 
utt. E-komercija, pilnvarošanas un fidūcijas līgumi un līdzīgi 
darījumi varēja tikt apkalpoti tikai saņemot NILLTFN komitejas 
apstiprinājumu un ar nosacījumu, ka tiek piemērota pastiprināta 
uzraudzība. 

Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā) – 
tabula, grafiks %, salīdzinājums 2016 .gada un 2017. gada pusg.)

Klientu skaits, kuru riska līmenis tika samazināts (de-risked client) 
laikposmā no 2017. gada pusgada  ir 212. Tas ir 43,89% no visiem 
šāda veida (de-risked) klientiem 2016. gadā.

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks)

Salīdzinot ar 2016. gadu, nerezidentu klientu skaits samazinājās 
par aptuveni 30%. Galvenais samazinājums ir saistīts ar ārzonas 

jurisdikcijas (čaulas uzņēmumu) klientiem (-40%). Salīdzinot 2016. 
gadu un 2017. gada pusgadu, galvenais samazinājums ir saistīts ar 
ārzonas jurisdikciju (čaulas uzņēmumu) klientiem (-30%).

PEP klientu skaita izmaiņas

Latvijas likuma izmaiņu dēļ, politiski ietekmējamu personu (PEP) 
un Latvijas iedzīvotāju skaits ir ievērojami pieaudzis. Šobrīd 
kopējais skaits ir 205 personas.

NILLTF riska līmeņa (scoring) samazinājums klientu vidū 
(tabula, grafiks %, salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. 
gada 1. pusgadā)

Saskaņā ar informāciju, kas aktuāla uz 2016. gada beigām, ļoti 
augsts - 2, augsts - 2,099, vidējs - 7,743, zems - 108,829. Saskaņā 
ar informāciju uz 2017. gada pusgadu - ļoti augsts - 0, augsts - 
8542, vidējs - 4371, zems - 104252.

Mērķa tirgi

Reģionāla attīstība: Sanktpēterburga, Ukraina.
Jaunie reģioni – AAE, Ķīna, Kipra, Kazahstāna, Azerbaidžāna.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība 
no īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai utt.)

Lielākā daļa klientu saglabā savus personīgos uzkrājumus 
Bankā un izmanto ieguldījumu pakalpojumus vai noguldījumus. 
Turklāt, šādi klienti iegulda ilgtermiņa ieguldījumu produktos, jo 
viņus piesaista piedāvātā augstākā peļņa. Otra, mazāka klientu 
kategorija, izmanto savu tekošo kontu, lai apkalpotu savas 
operatīvās darbības.
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OP Corporate Bank 
plc filiāle Latvijā

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts

OP Corporate Bank plc ir Somijas vadošās finanšu pakalpojumu 
kompānijas "OP-Financial Group" (OP) centrālā banka. 1902. 
gadā dibināto OP-Financial Group veido neatkarīgās kooperatīvās 
bankas, kā arī Grupas centrālā banka ar savām filiālēm, kas 
darbojas uz solidāras atbildības principa. Uz 2016. gada 
31. decembri, OP-Financial Group sastāv no 173 neatkarīgām 
kooperatīvajām bankām, kuras pieder 1.7 miljonam privāto 
īpašnieku - klientu, kā arī  centrālās bankas ar savām filiālēm un 
meitas uzņēmumiem.

OP piedāvā daudzveidīgu bankas, nedzīvības apdrošināšanas 
un aktīvu pārvaldības pakalpojumu klāstu korporatīvajiem un 
organizāciju klientiem, un plašu nedzīvības apdrošināšanas un 
privāto bankas pakalpojumu klāstu privātpersonām.

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā tika atvērta 2012. gada 
septembrī, lai nodrošinātu OP piedāvātos pakalpojumus arī 
Baltijas valstīs.  

OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā klientu bāzi veido vietējie 
lielie un vidējie uzņēmumi. 

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem 

OP Corporate Bank plc reitings : Moody’s : Aa3; S&P : AA-. OP 
Corporate Bank plc filiālei Latvijā reitingi nav piešķirti.

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni 

OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā darbības piedāvātie 
pakalpojumi: norēķinu konti, maksājumi, valūtas maiņas darījumi, 
īstermiņa un ilgtermiņa finansēšanas risinājumi. 

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem, kas 
klasificējas kā čaulas uzņēmumi 

0% – OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā nesniedz pakalpojumus 
čaulas uzņēmumiem.1

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm* 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
*Spēkā no 31.12.2015.
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Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 2016. gadā, 
2017. gada 1. pusgadā)

OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā atkarības līmenis no 
transakciju (maksājumu) biznesa ir vērtēts, kā zems. Ienākumi no 
maksājumu pakalpojumiem % no kopējiem ienākumiem  
2015. gadā sastādīja 4%, 2016. gadā- 3% un 2017. gadā – 2%.

Biznesa virzienu dažādošana/ biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt)

Biznesa modeli mainīt nav plānots. 

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. gada 1. pusgadā)

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā nesniedz pakalpojumus 
čaulas uzņēmumiem.

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi)

FKTK prasības nav tikušas piemērotas. 

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus 

OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā biznesa modelis un klientu 
akceptēšanas politika nodrošina zemu NILL& TF riska līmeni, 
tāpēc izmaiņas, kuru rezultātā būtu prognozējams apgrozījuma 
samazinājums, nav plānotas.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
Esot OP grupas sastāvā, OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā 
NILLTFNL funkcija ir integrēta OP funkcijā. Vietējās politikas 
un procedūras ir izstrādātas atbilstoši vietējās likumdošanas 
prasībām, kā arī ņemot vērā attiecīgās OP grupas politikas.  

OP grupas Valde apstiprinājusi NILLTFNL un sankciju politikas. Tās 
tiek pārskatītas katru gadu.

OP grupa ir uzsākusi lielu projektu attiecībā uz ar NILLN 
un sankciju ievērošanas saistīto IT sistēmu pārskatīšanu un 
uzlabošanu. Minētā projekta sastāvdaļa ir arī attiecīgo  NILLTFNL 
politiku un procedūru pārskatīšana un papildināšana.

2017. gada laikā ievērojami audzis NILLN un sankciju jomā 
strādājošo skaits. 
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IEKŠĒJĀ KONTROLE DARBINIEKU APMĀCĪBAS
Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas:

OP grupā tika nodibināta KYC-struktūrvienība korporatīvajiem 
klientiem, kas sniedz atbalstu dažādām struktūrvienībām ar KYC 
saistītājos jautājumos. 

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

OP ir uzsākusi sadarbību sankciju un PEP sarakstu iegādē ar 
starptautiski atzītu partneri. Notiek darbs pie PEP automātiskas 
identifikācijas ieviešanas.

Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

OP grupas klientu akceptācijas politika tika apstiprināta 
15.11.2016. Izmaiņas OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā klientu 
akceptēšanas politika nav veiktas. OP Corporate Bank plc filiāle 
Latvijā neizmanto aģentu (trešo personu) pakalpojumus. 

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās iekšējās / ārējās 
apmācības NILLTFN jomā

2016. gadā visi darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar NILLTFN 
riska pārvaldību, izgāja ārējās online apmācības, ko nodrošināja 
Compliance Baltic. 2 darbinieki apmeklēja pilna laika klātienes 
apmācības.

2016. un 2017. gadā darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar 
NILLTFN riska pārvaldību, izgāja iekšējās apmācības saistībā ar 
izmaiņām NILLN procedūrās. 

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti 

Visi darbinieki ir veiksmīgi nokārtojuši testus 
(pareizās atbildes 75% un vairāk). 



137

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI 

Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti  un 
neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis

Pašreiz nav pieejami. Novērtēšana ir procesā. Iekšējo auditu laikā 
tika konstatēti daži trūkumi. Iekšējā audita rekomendācijas ir 
ieviestas vai pašreiz ir ieviešanas procesā. 

Turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā 

OP pašreiz strādā pie plašas ar NILLTF novēršanu un sankciju 
ievērošanu saistītas programmas.

Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā

Tiek veiktas regulārās iekšējās pārbaudes NILLTFN jomā. 

Citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti

Pašreiz nav pieejams. 

Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

2016. gada laikā OP veica izmaiņas šādās jomās : automātiskais 
sankciju skrīnings, transakciju uzraudzība, klienta riska skaitliskā 
novērtējuma sistēma (scoring). Galvenās izmaiņas ir šādas: ar 
sankciju skrīningu saistītā algoritma uzlabošana, komerciālo datu 
bāžu izmantošana dažiem pārbaudes kritērijiem, OP turpina 
paplašināt minēto datu izmantošanu savās pārbaudēs. Ir veikti 
uzlabojumi no priekšgalsistēmām saņemto datu kvalitātei, ar 
mērķi paaugstināt izmantojamo scenāriju sarežģītību. Jaunie 
scenāriji ir ieviesti lietošanā. Uzlabota izmantotās programmatūras 
disfunkciju brīdinājumu sistēma.            

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums: 
nosaukums/piegādātājs 

800 + dažādas sistēmas, dažas OP radītās, dažas ir iegādātas 
no citiem piegādātājiem. OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā 
galvenās izmantotās sistēmas ir Banksyst (Tieto) un Kundi.  

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: 
nosaukums/piegādātājs 

BAE Systems Norkom AML (pašreiz izmantota). SAS Institute AML 
and CDD (paralēli ar Norkom, līdz 2017. gada beigām).
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Finanšu sankciju monitoringa sistēma: 
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

Pašreiz izmanto BAE Systems Norkom WLM. Atjaunota versija 
BAE Systems NetReveal WLM  - līdz 2018. gada beigām. 

Citi IT rīki un risinājumi

SAS VisualAnalytics – scenāriju izveides atbalstam - līdz 
2017. gada beigām. 

Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, 
īpaši starptautisko finanšu sankciju vadībā 

Datu kvalitātes jautājumi attiecībā uz datu ievadi un sankciju 
sarakstu datiem. Pārbaužu kritēriju optimizācija. 

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā nav atteikusies ne no viena 
biznesa virziena risku mazināšanas nolūkos.

Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015.,2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā)

Paaugstināta riska klientu daļa kopējā OP Corporate Bank plc 
filiāles Latvijā portfelī dotajā periodā ir samazinājusies no 4.2% 
2015. gadā līdz 3.5% 2017. gadā. 

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks)

Dotajā periodā nav bijušas izmaiņas OP Corporate Bank plc filiāles 
Latvijā klientu bāzē pēc jurisdikcijas. 

PEP klientu skaita izmaiņas

OP Corporate Bank plc filiālei Latvijā nav PEP klientu. 

Mērķa tirgi 

OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā mērķa klienti ir:

• Vietējie lielie un vidējie uzņēmumi;
• Somu uzņēmumi, kas jau darbojas Latvijā (ieskaitot  
 citus OP grupas uzņēmumus); 
• Potenciālie jaunie somu uzņēmumi, kas plāno ieiet   
 vietējā tirgū.

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā nesniedz pakalpojumus 
privātām personām.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība 
no īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai utt.)

Izmaiņas esošajā OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā biznesa 
modelī nav plānotas. 
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PrivatBank AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts 

AS "PrivatBank" ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, 
kas dibināta 1992. gadā un šobrīd ir 14. lielākā Latvijas banka (pēc 
aktīviem, 31.03.2017.). Bankai ir 13 filiāles, kas atrodas ne tikai 
Rīgā, bet arī Latvijas reģionos.

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem 

Reitingi nav piešķirti.

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni

Korporatīvo klientu un privātpersonu apkalpošana. 

Apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma) ar uzņēmumiem, kas 
klasificējas kā čaulas uzņēmumi

2016. gadā uzņēmumu, kas klasificējas kā čaulas uzņēmumi1, 
apgrozījums no kopējā apgrozījuma veidoja ap 20%, salīdzinot 

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm* 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
*Spēkā no 31.12.2015.

ar 2015. gadu. 2017. gada apgrozījums turpināja kristies, 
samazinoties līdz 15% no kopējā apgrozījuma.

Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils 

Akcionāru struktūra uz 30.06.2017.
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Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 2016. gadā, 
2017. gada 1. pusgadā)

Salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā maksājumu skaits ASV 
dolāros samazinājās par 25%; tajā pašā laikā maksājumu skaits 
EUR saglabājās stabils. 2017. gadā USD maksājumu skaits 
turpināja sarukt, un, salīdzinot 2016. gada otro pusgadu ar 2017. 
gada pirmo pusgadu, USD maksājumu skaits ir kopumā sarucis 
par vairāk nekā 50%. EUR maksājumu skaits šajā pašā periodā ir 
mazliet pieaudzis (aptuveni 5%).

Biznesa virzienu dažādošana / biznesa virzieni, kurus plāno 
attīstīt pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots 
mainīt) 

Turpmāka korporatīvo klientu pakalpojumu un pakalpojumu 
privātpersonām attīstīšana vietējā tirgū, kā arī starptautisko 
klientu, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, apkalpošana.

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. 1. pusgadā)

Uzņēmumu, kas klasificējas kā čaulas uzņēmumi, apgrozījums 
2016. gadā (salīdzinot ar 2015. gadu) samazinājās par 80%. 2017.
gada 1. pusgadā apgrozījums turpināja samazināties (par 5%, 
sasniedzot 85% samazinājumu, salīdzinot ar 2015. gadu). 

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi)

2016. gadā Banka izstrādāja rīcības plānu (kas tika saskaņots ar 
FKTK), lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmas un NILLTF riska 
pārvaldīšanas politikas efektivitāti. Rīcības plāns ir izpildīts.

Prognozes, aprēķini, kas apliecina bankas izvēlētā biznesa 
modeļa ilgtspējību tuvākajos 3 gados, ja ievērojami 
samazināsies apgrozījums, piemēram, neapkalpojot čaulas 
uzņēmumus

Banka turpinās attīstīt korporatīvo klientu apkalpošanas jomu, 
pakalpojumus privātpersonām vietējā tirgū, kā arī apkalpos 
starptautiskos klientus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem.



142

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

Banka ir ieviesusi augstus biznesa ētikas standartus Bankas 
politikās, procedūrās. Papildus 2016. gadā Banka pilnībā 
pārskatīja un aktualizēja iekšējās NILLTFN politikas un procedūras.

ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika 

2016. gadā Banka izveidoja sankciju atbilstības programmu, 
centralizējot ar sankciju risku novēršanu saistītos procesus un 
nosakot sankciju atbildīgo darbinieku (Sanctions Officer), kas ir 
ieguvis atbilstošas zināšanas šajā jomā apliecinošu dokumentu. 
Papildus tika ieviests Fiserv Inc. izstrādātais IT rīks, lai stiprinātu 
Bankas kapacitāti  sankciju risku mazināšanā (tiešsaistes un 
bezsaistes klientu un maksājumu skrīnings).

Ārvalstu vienpusējo, eksteritoriālo, piemēram, OFAC sankciju 
ievērošanas politika

Banka ievēro OFAC sankciju režīmus, kas ir finanšu sankciju riska 
programmas neatņemama sastāvdaļa.

Caurspīdīguma pieaugums (pieejamās informācijas kvalitātes 
uzlabošana par maksājumiem, publiski pieejamajām atskaitēm 
par atbilstības jomu utt.) 

Banka nodrošina, lai veiktie maksājumi ir caurspīdīgi, kā arī to, 
lai darījumi neradītu šaubas par to ekonomisko pamatojumu 
(caurspīdīguma nodrošināšanai no klientiem tiek pieprasīti 

darījumus apliecinoši dokumenti). Papildus Banka nosaka 
darījumu limitus, kas nodrošina iespēju kontrolēt maksājumu 
plūsmu. Tāpat ir veikti uzlabojumi, lai nodrošinātu, ka maksājumos 
iekļautā informācija ir precīza un pietiekama.

Vadības un/vai pārraudzības funkcijas stiprināšana 
(jauni darbinieki, struktūrvienības utt.) 

Neskatoties uz klientu skaita samazināšanos, 2016. gadā 
(salīdzinot ar 2015.gadu) NILLTFN darbinieku skaits pieauga 
par 35%. Darbā tika pieņemti pieredzējuši darbinieki un izveidota 
profesionāla NILLTFN struktūrvienība. NILLTFN atbildīgo darbinieku 
atbalsta pieredzējuši vadītāji, katrs no kuriem pārvalda noteiktu 
NILLTFN jomu (ieskaitot sankciju atbilstības kontroles jomu).

Papildus Banka ieviesa NILLTFN darbinieku kapacitātes 
pietiekamības aprēķināšanas metodoloģiju, kas nodrošina resursu 
pietiekamību (gadījumā, ja kapacitātes sliekšņi ir pārsniegti, tad 
tiek izskatīts jautājums par resursu pietiekamību).

Nozīmēts finanšu sankciju atbilstības kontroles speciālists 
(funkcija)

Sankciju atbilstības kontroles darbinieka amats  tika izveidots 
2016. gada oktobrī. 



143

IEKŠĒJĀ KONTROLE DARBINIEKU APMĀCĪBAS
Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

Banka ir ieviesusi trīs aizsardzības līniju principu. Pirmo 
aizsardzības līniju veido biznesa un atbalsta struktūrvienības, otro 
aizsardzības līniju veido NILLTFN struktūrvienība, Risku direktors, 
Risku kontroles departaments un Darbības atbilstības kontroles 
departaments, bet trešo - Iekšējā audita departaments.

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

Klientu izpētes un padziļinātās klientu izpētes prasības tika 
pastiprinātas (2016. gads un 2017. gads), ieviešot stingrākas 
informācijas un dokumentu pārbaudes, kā arī automatizētus 
risinājumus monitoringam un tiešsaistes skrīningam (Fiserv Inc. 
IT rīks). Banka ir pilnībā ieviesusi automatizētu politiski nozīmīgu 
personu skrīningu (gan uzsākot sadarbību, gan sadarbības ar 
klientu laikā). 

Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

Banka ir ieviesusi stingrākus darījuma attiecību ar jauniem 
klientiem uzsākšanas kritērijus, īpaši attiecībā uz starptautiskajiem 
klientiem, kuriem ir jāatbilst Bankas noteiktajām caurspīdīguma 
prasībām.

2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības 
NILLTFN jomā

Iekšējās apmācības NILLTF jomā visiem Bankas darbiniekiem 
tiek nodrošinātas vismaz vienu reizi gadā. Apmācības tiek 
nodrošinātas Bankas valdei, kā arī klientus apkalpojošo un 
atbalsta struktūrvienību darbiniekiem. Turklāt apmācības 
ekonomisko sankciju jomā tiek organizētas atsevišķi (papildus 
vispārējām apmācībām NILLTFN jomā).

Iekšējās / ārējās apmācības

Visi Bankas darbinieki ir apmeklējuši iekšējās NILLTFN 
apmācības. 62% no Bankas darbiniekiem, kuriem saskaņā ar 
Bankas NILLTFN apmācību plānu ir jāapmeklē ārējās mācības 
vai kuru tiešajos pienākumos ietilpst pienākumi, kas ir saistīti ar 
NILLTFN normatīvo prasību izpildi, 2016. gadā un 2017. gadā tās 
ir apmeklējuši (piedaloties ne tikai NILLTFN darbiniekiem, bet arī 
pārējām divām aizsardzības līnijām, piemēram, klientu menedžeri 
un Iekšējā audita darbinieki).

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti 

Bankā ir apstiprināts NILLTFN apmācības plāns, kurā ir ietvertas 
darbinieku kategorijas un apmācības, kādas katrai darbinieku 
kategorijai ir jāapmeklē. Obligātās ārējās apmācības NILLTFN 
darbiniekiem ir neatņemama NILLTFN plāna sastāvdaļa.
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NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 
Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti 

2016. gadā Bankas NILLTF jomas auditu veica Navigant 
(neatkarīgs ASV konsultants). Pamatojoties uz Navigant 
ziņojumu, Banka sagatavoja rīcības plānu, lai ieviestu konsultanta 
rekomendācijas.

Neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis

Banka Navigant rekomendācijas plāno pilnībā ieviest līdz 
2017. gada beigām / 2018. gada sākumam.

Turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā 

2017. gadā ārējais konsultants veiks NILLTFN jomas pārbaudes 
(fokusējoties uz NILLTFN sistēmu darbības pareizības testēšanu). 
Turklāt, Banka plāno atkārtoti piesaistīt Navigant 2018. gada 
sākumā. 

Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā

2017. gadā Iekšēja audita departaments ir ieplānojis regulārās 
pārbaudes kas ietver NILLTFN jomas pārbaudes (daļa no kurām ir 
saistīta ar NILLTFN IT sistēmu testēšanu). Bankas Iekšējā audita 

departamentā ir darbinieks, kas specializējas NILLTFN jomas 
pārbaudē.

Citas ārējās neatkarīgās pārbaudes (auditi), to rezultāti

2016. gadā vairāki ārējie konsultanti veica NILLTFN jomas 
pārbaudes (ieskaitot NILLTFN IT jomas pārbaudi). Piemēram, 
PricewaterhouseCoopers veica NILLTFN IT jomas pārbaudi, kuras 
rezultāti bija apmierinoši.

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI
Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem) 
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

Kompānijas Fiserv Inc. skrīninga un monitoringa rīks – Financial 
Crime Risk Management un  kompānijas FICO TonBeller 
kompānijas  skoringa rīks - Siron KYC un Siron AML.

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums: 
nosaukums/piegādātājs 

PROMIN, PrivatBank izveidots tehniskais risinājums. Banka ir 
uzsākusi sistēmas Temenos 24 core banking system ieviešanu, 
kuras pirmo stadiju plāno pabeigt 2018. gada beigās.

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: 
nosaukums/piegādātājs 

Kompānijas Fiserv Inc. skrīninga un monitoringa rīks – Financial 
Crime Risk Management.



145

Finanšu sankciju monitoringa sistēma:
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

Kompānijas Fiserv Inc. skrīninga un monitoringa rīks – Financial 
Crime Risk Management  (gan tiešsaistes maksājumu skrīnings, 
gan bezsaistes klientu datu un klientu darījumu skrīnings).

Citi IT rīki un risinājumi

Kompānijas Dow Jones Inc. datubāze - Dow Jones Risk & 
Compliance   database un kompānijas Accuity Inc. datubāze.

Novērstie trūkumi, efektivitātes uzlabojumi, īpaši starptautisko 
finanšu sankciju vadībā

Sankciju skrīnings tika pilnveidots 2016. gada, ieviešot Fiserv 
Inc. IT risinājumu. Papildus tika ieviestas kontroles attiecībā uz 
sektorālajām sankcijām (piemēram, papildu divējāda pielietojama 
un militāro preču kontrole).

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Banka nav pilnībā atteikusies no neviena no tās biznesa 
virzieniem.

Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā)

Sistemātiska darījuma attiecību izbeigšana ar klientiem, kas rada 
pārlieku lielus riskus tika uzsākta 2016. gadā, kā rezultātā būtiski 
samazinājās starptautisko klientu portfelis (skat. statistikas datus 
zemāk).

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks) 

Starptautisko klientu (it īpaši, čaulas kompāniju) skaits 
samazinājās par 88%, bet vietējo klientu – rezidentu skaits 
samazinājās par 1%.

PEP klientu skaita izmaiņas

Salīdzinot ar 2015. gadu un 2016. gadu, politiski nozīmīgu 
personu skaits 2017. gadā ir nebūtiski pieaudzis (pat aptuveni 
5%) (neskatoties uz to, ka Latvijā tika ieviests vietējās politiski 
nozīmīgas personas jēdziens, 2016. gadā klientu - politiski 
nozīmīgu personu skaits būtiski nepieauga, jo darījuma attiecības 
tika izbeigtas ar ievērojamu skaitu ārvalstu  politiski nozīmīgu 
personu, bet vietējo politiski nozīmīgu personu skaita pieaugums 
netika novērots).

NILLTF riska līmeņa (scoring) samazinājums klientu vidū 
(tabula, grafiks %, salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 
2017. gada 1. pusgadā)

Klientu padziļinātai izpētei pakļauto klientu skaits samazinājās 
no 9,706 2015. gadā līdz 6,856 2016. gada beigās. 2017. gadā 
situācija būtiski nav mainījusies, jo Banka nav aktīvi piesaistījusi 
paaugstināta NILLTF riska klientus. 

Mērķa tirgi

Latvija, Eiropas Savienība un NVS valstis.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība 
no īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai utt.)

Vairākums Bankas klientu iegulda savus līdzekļus ilgtermiņa 
noguldījumos (Banka piedāvā konkurētspējīgus pakalpojumus) 
2016. gadā, tika novērota ievērojama vietējo noguldītāju 
aktivitāte (pieaugums sasniedza 28%). 2017. gadā situācija būtiski 
nemainījās.
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Reģionālā 
investīciju banka AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas apraksts 

AS “Reģionālā investīciju banka” ir universāla Latvijā dibināta 
Eiropas banka ar vairāk nekā 15 gadu ilgo pieredzi starptautiskajā 
finanšu nozarē. Banka piedāvā Klientiem pilnu finanšu produktu 
un pakalpojumu klāstu. 

Kredītreitings, ja tas piešķirts bankai, vai tās emitētajiem un/vai 
regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem 

Reitings nav piešķirts.

Galvenie bankas darbības (biznesa) virzieni

Galvenā Bankas biznesa sfēra ir lielu un mazu korporatīvu 
klientu – Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu, kas 
nodrošina transporta pakalpojumus (galvenokārt izmantojot 
ūdensceļus), kravu pārvadāšanas pakalpojumi jūras ostās, 
lauksaimniecības produktu, koksnes eksports, degvielas imports, 
investīcijas infrastruktūrā un ražošanā, apkalpošana. Bez tam 
Banka orientējas uz maziem un vidējiem biznesa klientiem 
Latvijā. Bankas attīstības stratēģijā galvenā uzmanība ir atvēlēta 
aizdevumu izsniegšanai, investīciju pakalpojumu sniegšanai un 
klientu investīciju portfeļa pārvaldīšanai. 

Akcionāru struktūra un darbības (biznesa) profils 

Pēdējās izmaiņas akcionāru sastāvā notika 2017. gada 12. jūlijā. 
Pašreizējā akcionāru struktūra ir šāda:

• SKY Investment Holding Ltd – 37,404%;
• Jurijs Rodins – 19,998%;
• Akciju banka “Pivdennij” – 13,761%;
• Citi – 27,837%.

Atkarība no transakciju (maksājumu) biznesa un tā izmaiņas 
(tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 2016. gadā, 
2017. gada 1. pusgadā)

2016. gadā maksājumi ASV dolāros samazinājās par 37,63%, 
salīdzinot ar 2015. gada apgrozījumu, un par 32,77%, salīdzinot ar 
tā paša gada maksājumu skaitu. 2017. 1. pusgadā maksājumi ASV 
dolāros samazinājās par 40%. 

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)
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Biznesa virzienu dažādošana/ biznesa virzieni, kurus plāno attīstīt 
pārveidotajā biznesa modelī (ja biznesa modeli plānots mainīt) 

Maksājumu apgrozījumu samazināšanās un pēdējo tirgus 
tendenču dēļ Bankas biznesa modelis ir pārskatīts un pārorientēts 
uz kredītu un investīciju operācijām. 

Apgrozījuma samazinājums (izmaiņas) apkalpojot čaulas 
uzņēmumus (tabula, grafiks %, rādītāju salīdzinājums 2015., 
2016. gadā, 2017. gada 1. pusgadā)

Apgrozījums ar čaulas kompānijām1 2016. gadā samazinājās par 
43,6%, salīdzinot ar 2015. gadu. 2017. 1. pusgadā apgrozījums ar 
čaulas kompānijām samazinājās par 31%.

Trūkumu novēršanas darbības pēc FKTK noteiktajām 
prasībām, ja tādas tikušas piemērotas (piemēram, noslēdzot 
administratīvos līgumus, FKTK vēstules, lēmumi)

AS “Reģionālā investīciju banka” (turpmāk tekstā – Banka) tika 
īstenota FKTK klātienes pārbaude no 2016. gada 9. maija līdz 
1. decembrim, un tika izstrādāts uzlabošanas darbību plāns, lai 
nostiprinātu un pilnveidotu bankas iekšējās kontroles sistēmu un 
mehānismus. 

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA 
Jaunas politikas un procedūru attīstība (pilnveide)

2016. un 2017. gadā Banka izdarīja būtiskas izmaiņas NILLN 
iekšējās politikās un procedūrās un izveidoja virkni jauno, lai 
efektīvāk pārvaldītu NILLTFN risku. Galvenie elementi bija: 

• jaunā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un   
 terorisma finansēšanas riska stratēģija 
 2017. - 2019. gadā; 
• jaunā AS „Reģionālā investīciju banka” Sankciju prasību  
 atbilstības programma 2017.–.2019. gadam; 
• iekšējās politikas, kas ir saistītas ar klientu darījumu  
 monitoringu, ziņošanu un elektroniskās deklarēšanas  
 sistēmu, ir pārskatītas, grozītas un apstiprinātas, ņemot  
 vērā ASV konsultantu rekomendācijas un FKTK   
 prasības. Darbs ar likumdošanas bāzes pārskatīšanu  
 turpināsies un tiks pabeigts līdz 2017. gada oktobra  
 beigām.

ANO, ES, nacionālo finanšu sankciju atbilstības politika
 
Banka izpilda automātisku transakciju skrīningu tiešsaistē un 

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm* 1.8. punktu čaulas 
kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību, un 
kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.
*Spēkā no 31.12.2015.
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klientu datubāžu kontroli katru dienu, izmantojot NILLN skrīninga 
risinājumus galvenajā banku sistēmā un papildus tam pasaules 
datubāzē (World Check), lai nodrošinātu Bankas neiesaistīšanās 
transakcijās ar sankciju subjektiem. Banka nodrošina gan Eiropas 
Savienības, gan Apvienoto Nāciju Organizācijas, kā arī OFAC 
noteikto sankciju ierobežojumu ievērošanu. 

Vadības un/vai pārraudzības funkcijas stiprināšana (jauni 
darbinieki, ziņošanas vadlīnijas utt.) 

Būtiski pieaudzis Bankas darbinieku skaits kopumā, bet īpaši 
NILLN jomā (vienlaicīgi samazinot klientu skaitu). Banka ir 
palielinājusi NILLN un darbības atbilstības darbinieku skaitu par 
35% 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, kas pašreiz ir 10,3% no 
visiem Bankas darbiniekiem. 

2017. gada 1. pusgadā  NILLN jomā darbinieku štats tika palielināts 
par 25%.

Nozīmēts speciāls finanšu sankciju ievērošanas speciālists 
(funkcija)

Bankā ir pieņemts lēmums par sanctions officer funkciju ieviešanu 
no 2017. gada 1. septembra, kura galvenais pienākums būs regulāri 
atjaunot Bankas filtrus saskaņā ar aktuālo informāciju par visām 
sankciju programmu izmaiņām/ papildinājumiem/ aktualizācijām, 
nodrošinot informatīvo materiālu izsūtīšanu, apmācību, 
konsultāciju sniegšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 
klientu veiktajām operācijām par šo tēmu, kā arī kritēriju izstrāde 
turpmākai implementācijai Bankas iekšējās kontroles sistēmā.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Strukturālās izmaiņas iekšējās kontroles sistēmas organizācijā, 
ja tādas notikušas

Pēc NILLN funkciju pārstrukturēšanas Bankā 2016. gada beigās 
tika izveidota Klientu darbības uzraudzības pārvalde, un uzdevumi 
un lomas struktūrvienībās ir skaidri definētas un nodalītas. Klientu 
darbības uzraudzības pārvaldi pastiprināja, nozīmējot augsti 
kvalificētus speciālistus – NILLN riska analītiķi un ekspertus 
Finanšu monitoringa nozarē. 

Izmaiņas / klientu izpētē / padziļinātā klientu izpētē / politiski 
nozīmīgu personu izpētē / starptautisko finanšu sankciju 
uzraudzībā

Banka sāka izmantot jauno NILLN riska vadības sistēmu Siron 
(tādi moduļi kā AML, KYC, RAS). Banka ieguva jauno Worldcheck 
datubāzes versiju, kas ļauj veikt automatizētu klientu datu bāžu 
skrīningu, tā skaitā PNP sarakstus.
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Izmaiņas jaunu klientu akceptācijas politikā un procedūrās, tajā 
skaitā sadarbojoties ar aģentiem (trešajām personām)

2016. gada oktobrī – Banka dibināja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas riska vadības komiteju, ar pilnu funkciju spektru, lai 
mazinātu Bankas kopējo risku ekspozīciju.
 
2016. gada decembrī – ieviesa automatizētu lēmumu pieņemšanas 
plūsmu potenciālo klientu ienākšanas procesā. Tas nodrošināja 
to, ka klientu identifikāciju vienmēr veic Bankas darbinieki. Šis 
princips ir arī atrunāts Bankas ilgtermiņa NILL riska vadības 
stratēģijā.

DARBINIEKU APMĀCĪBAS
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās apmācības NILLTFN 
jomā, iekšējās / ārējās apmācības, darbinieku testēšanas un 
sertifikācijas rezultāti 

Banka ir izveidojusi darbinieku apmācību plānu NILLTFN jomā 
ar programmu segregāciju saskaņā ar darbinieku pienākumiem 
– standarta, advancētas un specifiskās NILLN apmācības 
Bankas esošajiem darbiniekiem, atsevišķa programma jaunajiem 
darbiniekiem. Programmas tiek regulāri atjaunotas. Banka 
nodrošina iekšējo NILLN testēšanu darbiniekiem pēc katras 
apmācības. Zināšanu novērtēšanas tests ir obligāts visiem Bankas 
darbiniekiem. 

Bankas galvenie NILLN un monitoringa speciālisti ir ieguvuši 
ACAMS un ICA starptautiskos sertifikātus. 

NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES 
Neatkarīgo vērtētāju (konsultantu) pārbaužu rezultāti 

Neatkarīgas audita kompānijas “Exiger” rekomendācijas ir šādas: 

• izdarīt dažus grozījumus (prasības) konkrētām   
 procedūrām un Bankas iekšējām politikām; 
• sekmēt un uzlabot darbinieku ekspertu zināšanas   
 NILLTFN sfērā; 
• palielināt darbinieku skaitu šajā nozarē; 
• uzlabot IT sistēmas. 

Neatkarīgo pārbaužu rekomendāciju ieviešanas līmenis

Balstoties uz šīm rekomendācijām, Banka ir izstrādājusi pasākumu 
plānu, lai turpmāk stiprinātu savu iekšējās kontroles sistēmu. 
Darbības notiek saskaņā ar noteikto rekomendāciju plānu, un 2017. 
gada 30. jūnijā ir izpildīti 87,8%. 

Turpmākie soļi darbības uzlabošanas plānu ieviešanā 

Ieviešana ir jāpabeidz līdz 2018. gada 1. ceturksnim. 

Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes NILLTF 
novēršanas jomā

Banka plāno īstenot citu neatkarīgu NILLTFN pārbaudi 2018. gadā 
un plāno izpildīt esošās skoringa sistēmas neatkarīgu pārbaudi 
2017. gada 3. ceturksnī. 
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AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA 

Īss apraksts par IT sistēmām, izmaiņām (atjauninājumiem)
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā, ja tādas ir veiktas

Banka ir ieviesusi klientu riska līmeņa skoringa sistēmu SIRON, kas 
arī nodrošina bezsaistes klientu transakciju scenārijus un klientu 
lietu kārtošanas darba procesu. 

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums:
nosaukums/piegādātājs 

The Wall (piegādātājs - DSW Latvia LTD) – galvenā banku sistēma, 
kas ietver reāla laika skrīninga moduli, kas veic skrīningu pret 
OFAC, ES, ANO sarakstiem. Bezsaistes scenāriji tiek pārcelti uz 
NILL riska vadības sistēmu Siron. 

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma:
nosaukums/piegādātājs 

NILLN modulis The Wall (piegādātājs - DSW Latvia LTD)
Siron KYC/AML - (piegādātājs FICO Tonbeller AG) – NILLTFN 
transakciju bezsaistes monitoringa sistēma, klientu lietu 
kārtošana, klientu skorings (sākotnējā un regulāra risku 
novērtēšana), jauno klientu pieņemšana un skrīnings pret 
melnajiem sarakstiem un sankciju sarakstiem. 

Finanšu sankciju monitoringa sistēma:
nosaukums/ piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3

NILLN modulis The Wall (piegādātājs - DSW Latvia LTD) – 

Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Daļa no riska mazināšanas politikas ir šādu biznesa līniju 
izslēgšana – e-komercija un tādi IT pakalpojumi kā “virtuālā 
valūta”, “kopējo failu izmantošana”, “traffic monetization”, 
azartspēles tiešsaistē, kazino, interneta reklāmas baneri, “pay 
per click” / “pay per action” pakalpojumi, finanšu pakalpojumu 
sniedzēji bez attiecīgas ES licencēšanas, militāras preces, ieroču 
un munīcijas tirdzniecība bez attiecīgas LR licences, utt.

Paaugstināta riska klientu samazinājums (tabula, grafiks %, 
salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā)

Banka risku politikas mazināšanas rezultātā klientu skaits 2016. 
gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, ir samazinājies par 19,72%, 17,78% 
klientu bija augsta riska (“ļoti augsts risks”, “augsts risks”, “PNP) 
klienti. 

Savukārt 2017. gada 1. pusgadā klientu skaits samazinājās vēl par 
6,36%.

automatizētais tiešsaistes skrīninga modulis pret datubāzēm, 
sankcijām un melnajiem sarakstiem (OFAC, ES, ANO), papildu 
sarakstiem. 

Citi IT rīki un risinājumi

Banka ir iegādājusies datubāzi no World–check (piegādātājs ir 
Thomson Reuters). 
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Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas (tabula, grafiks)

Banka definē mērķa tirgus un vēlamās jurisdikcijas kā ES, Latvija, 
Ukraina, Krievijas Federācija (saskaņā ar jurisdikciju vai klientu un 
tā beneficiāru ģeogrāfisko atrašanās vietu).

PEP klientu skaita izmaiņas

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gada PNP klientu skaits 
samazinājās par 9,4%. 

2017. gada 1. pusgadā PNP klientu skaits pieauga par 27,27% 
(klienti ir akceptēti ar atsevišķiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas riska vadības komitejas 
lēmumiem).

NILLTF riska līmeņa (scoring) samazinājums klientu vidū 
(tabula, grafiks %, salīdzinājums 2015., 2016. gadā un 2017. 
gada 1. pusgadā)

Salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā klienti samazinājās šādi: 

• Ļoti augsts risks – 49,39%;
• Augsts risks – 17,47%;
• PNP - 9,94%;
• Zems risks - 22,8%.

2017. gada 1. pusgadā samazinājums ir sekojošs:

• Ļoti augsts risks – 21,43%;
• Augsts risks – 10,66%;
• PNP  + 27,27% (pieaugums);
• Zems risks – 1,65%.

Tendences klientu aktīvu strukturēšanā (piemēram, virzība 
no īstermiņa aktīviem uz garāka termiņa aktīviem, virzība no 
transakcijām uz ilgāka termiņa aktīvu izvietošanu pārvaldībai utt.)

Banka orientējas uz korporatīviem klientiem, tādiem kā 
kuģniecības kompānijas, loģistikas, lielie tirdzniecības uzņēmumi 
(graudi, naftas produkti), ražošanas uzņēmumi, vietējie klienti. 
Bankas attīstības stratēģijā uzsvars tiek likts uz aizdevumiem, 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un klientu ieguldījumu 
portfeļa pārvaldību.
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Rigensis Bank AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Īss bankas un akcionāru apraksts

Rigensis Bank AS ir dibināta 2011. gadā Rīgā, Latvijā, kā 
Eiropas banka ar ICT grupas zīmolu. Kopš 1991. gada ICT 
grupa ir veiksmīgi izstrādājusi vairākus investīciju projektus 
Krievijā tādās nozarēs kā metālapstrāde un kalnrūpniecība, 
dārgmetāli, banku un finanšu pakalpojumi, smagie 
transportlīdzekļi un loģistika. ICT kļuva par biznesa inkubatoru 
uzņēmumiem, kuri šobrīd ir savas nozares līderi. Visspilgtākie 
piemēri tam ir uzņēmumu “Polymetal international inc.”, 
“Nomos bank” un “United Wagon” veiksmes stāsti.

Vēlāk 2013. gadā, lai uzlabotu un palielinātu zīmola 
vērtību, uzņēmumi, kas attīstījās neatkarīgi ar ICT 
zīmolu, tika kopā nosaukti par jaunizveidoto Kiprā 
reģistrēto holdinga uzņēmumu “ICT Holding Ltd”.

“ICT Holding Ltd” mājaslapa http://www.ict-holding.com.cy/. 
“ICT Holding” investē stabilos un veiksmīgos uzņēmumos, kā 

arī jaunos uzņēmumos ar konkurētspējīgām priekšrocībām 
tehnoloģiju, zināšanu, licenču un ierobežotu dabas resursu 
pieejamības ziņā. Kopš 2016. gada 31. jūnija uzņēmuma “ICO 
Holding” aktīvi sasniedz 3.3 miljardus USD, kapitāls - līdz 
2.5 miljardiem USD. “ICT Holding” akcionāri - Gudaytis AA 
8.75%, Dobrinov NI 9.24%, Yanakov KP 3.88%, Nesis AN 50%, 
Tsyplakov IN 9.1%, Finagenov 9.99%, Sokolov DV 9.04%.

Kopš dibināšanas 2011. gadā Rigensis Banka attīstās kā nišas un 
slēgta kluba tipa banka, sniedzot augstas kvalitātes specializētus 
korporatīvos un privātbankas pakalpojumus. Mērķa klienti ir 
starptautiski daudznozaru holdinga uzņēmumi un ģimenes 
biroji, kuriem pieder un kuri pārvalda uzņēmējdarbību visā 
pasaulē, kā arī fiziskas personas - to īpašnieki un augstākā 
vadība, vairums no kuriem ir turīgas personas. Ņemot vērā 
klientu profilu, viena no galvenajām Bankas prioritātēm bija 
izveidot un uzturēt spēcīgu NILLN iekšējās kontroles funkciju. 
Banka nepiesaista klientus tirgū pati vai ar aģentu palīdzību, 
bet strādā tikai ar zināmiem un attiecināmiem klientiem, 
kuri tiek piesaistīti pēc Bankas akcionāru vai esošo klientu 
rekomendācijām. Gandrīz 100% no Bankas klientiem ir Latvijas 
nerezidenti. Lielākā daļa no uzņēmumiem un to patiesā labuma 
guvējiem pārstāv lielu Krievijas biznesa daļu, kas nav saistīta 
ar valdību vai sankciju sarakstā iekļautām personām un ir 
ieguldījuši savus aktīvus dažādos uzņēmumos ārpus Krievijas.
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Galvenie darbības virzieni

Banka galvenokārt darbojas kā norēķinu banka ar vairākiem 
specializētiem klientiem sniegtiem pakalpojumiem, pilnībā 
ievērojot pašreizējās ASV un ES NILLN prasības. Galvenie bankas 
ienākumu avoti ir komisijas maksas un ieņēmumi no kapitāla 
un naudas tirgiem. Bankas pamatvērtība ir klientu līdzekļu 
saglabāšana un drošība, tāpēc tā īsteno mērenu un apdomīgu 
ieguldījumu politiku un nepiesaista līdzekļus starpbanku tirgū.

Līdz ar to Rigensis Bankai ir viens stabils biznesa virziens - augstas 
kvalitātes specializētie finanšu pakalpojumi lieliem holdinga 
uzņēmumiem un ģimenes birojiem, kā arī to īpašniekiem un 
augstākajai vadībai, kas tiek sniegti ar ierobežotu specializēto 
produktu klāstu, galvenie no kuriem ir: (1) Norēķinu/ maksājumu 

1FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un 
elektroniskās naudas iestādēm 1.8. punktu čaulas kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido 
nekādu ekonomisko vērtību, un kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.

pakalpojumi; (2) Darījumi naudas un valūtu tirgos; (3) Fiduciārie 
kredīti un trasta pakalpojumi; (4) Finanšu instrumenti un 
turētājbankas pakalpojumi; (5) MC maksājumu kartes.

Kredītreitings

Bankai nav kredītreitinga. 

Apgrozījums ar čaulas uzņēmumiem

Čaulas uzņēmumu1 apgrozījums sastādīja 65% no kopējā 
apgrozījuma 2015. gadā, 57% - 2016. gadā, 2017. gada 
1. pusgadā 70% (šiem klientiem pazīme  "čaulas uzņēmums" tiek 
piemērota, jo kompānija nesagatavo un nesniedz kompetentajām 
pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatu). 
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2015

24 032

15 758 876 410

8 431

15 854 558 464

2016

27 859

12 410 426 369

8 398

12 304 634 257

2017. gada
1. pusgads

 11 723

 5 570 612 480

3 801

5 592 143 850

Biznesa virzienu / attīstāmo biznesa virzienu diversifikācija

Rigensis Bankai ir viens stabils biznesa virziens, kas ir bankas 
nišas produkts slēgtam nerezidentu klientu lokam. Banka 
vienmēr ir apzinājusies, ka šāds biznesa modelis nozīmē 
uzņemties augstu NILLN risku no paša darbības sākuma, un 
Bankas galvenā prioritāte ir bijusi augsti NILLN standarti. Banka 
piesaista klientus, tikai pamatojoties uz rekomendācijām (slēgta 
kluba banka) un līdz ar to nekonkurē ar citām Latvijas bankām 
tirgus daļas ziņā. Rigensis Bankā nenotiek darījumi ar skaidru 
naudu. Mūsu iekšējās NILLN politika un metodes strikti atbilst 
visu attiecīgo tiesību aktu un labākās prakses prasībām. 

Regulators ir atzinis to, ka Banka apkalpo tikai konkrēta 
tipa klientus. Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas izsniegtā bankas pakalpojumu licence ļauj Rigensis 
Bankai sniegt finanšu pakalpojumus ar nosacījumu, ka 
ne mazāk kā 70% no Bankas klientu segmenta sastāv no 
lieliem korporatīviem klientiem (uzņēmumi, kuri ir iekļauti 
un darbojas lielu korporatīvu ražošanas, kalnrūpniecības, 
finanšu, tirdzniecības un citu līdzīgu Bankas attīstības 
koncepcijā norādīto uzņēmumu holdingu un tiem līdzvērtību 
uzņēmumu, kas ir atzīti par “stratēģiskajiem klientiem”, labā).

Līdz ar to mēs neapņemamies veikt biznesa 
modeļa pārveidošanu vai kādas būtiskas izmaiņas 
izstrādājamo biznesa virzienu diversifikācijā.

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)
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Čaulu uzņēmumu apgrozījuma samazināšana un biznesa 
modeļa ilgtspēja turpmākajos 3 gados, ja ievērojami 
tiek samazināts čaulas uzņēmumu apgrozījums

2016. gadā čaulas uzņēmumu apgrozījums ir samazinājies par 17%, 
salīdzinot ar 2015. gadu. Pilnīga čaulas uzņēmumu apgrozījuma 
samazinājuma gadījumā Bankas bilance samazināsies līdz 
12.5% 2019. gadā un neto peļņa līdz 37.8%, taču tas neradīs 
problēmas Bankas biznesa turpināšanai un turpmākai attīstībai.

Piezīme: Šiem klientiem pazīme  "čaulas uzņēmums" tiek 
piemērota, jo kompānija nesagatavo un nesniedz kompetentajām 
pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatu). 

Banka vēlas vērst Jūsu uzmanību, ka sakarā ar to, ka liels 
Bankas Klientu īpatsvars ir reģistrēts jurisdikcijās, kuru 
normatīvie akti nenosaka uzņēmumiem pienākumu sagatavot 
un iesniegt gada finanšu pārskatus, Banka plāno pārskatīt 
minētā NILLTF risku paaugstinošā faktora interpretāciju/
piemērošanu, kas būtiski samazinās čaulas kompāniju skaitu 
Bankās - tas ir, par čaulas kompānijām tiks uzskatītas tikai 
tās, kuru reģistrācijas valsts/jurisdikcijas normatīvo aktu 
prasības nosaka pienākumu sagatavot un iesniegt gada 
finanšu pārskatu, taču kompānija to nav izdarījusi/nedara.

Koriģējošas darbības, uz kurām attiecas 
FKTK regulējošie izpildes pasākumi

FKTK regulējošie izpildes pasākumi nekad nav ieviesti un 
nebija spēkā pēc stāvokļa uz 2017. gada 30. jūniju. Neskatoties 
uz to, Banka veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
uzraudzītu NILLN risku līmeni un veiktu regulāru NILLN risku 
pašnovērtējumu. NILLN risku pašnovērtējuma metodika un 
sākotnējais novērtējums ir izstrādāts un veikts kopā ar “Exiger” 
un “Lewis Baach Kaufmann Middlemiss”, līdz ar to mēs ieguvām 
vispārīgu Bankas NILLN riska ainu. Banka ir pārliecināta, ka 
Iekšējā audita pārbaudes un neatkarīgā izvērtēšana (ko veica 
“Navigant”) ir identificējusi galvenās jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, lai stiprinātu NILLN kontroli, un ir sākusi risināt šīs 
problēmas 2016. gada augustā, sastādot rīcības plānu, ieviešot 
ne tikai “nepieciešamos elementus”, kā konstatēja “Navigant”, 
bet arī “izvēles ierosinājumus” (Ziņojums par neatkarīgās 
testēšanas atklājumiem un rekomendācijām, 2016. gada
27. jūnijs, “Navigant Consulting Inc.”). 28 nepieciešamie elementi 
un 29 izvēles ierosinājumi tika pārvērsti 168 darbībās. Pēc 
stāvokļa uz 30/06/2017 pasākumu plāna izpilde sastāda 86%. 
Uz doto brīdi banka kopā ar ASV konsultantu kompāniju EXIGER 
un Lewis Baach Kaufmann Middlemiss ir izstrādājusi Sankciju 
risku novērtējuma metodiku, procedūru un veikusi sankciju 
riska novērtējumu. Līdz 2017. gada septembra beigām minētie 
dokumenti tiks izskatīti un apstiprināti Bankas valdē. Tiek plānots, 
ka 2017. gada oktobra vidū ASV auditorkompānija Navigant 
Consulting Inc. (turpmāk – NAVIGANT) Bankā veiks pēc pārbaudi, 
lai konstatētu, vai Bankas izstrādātais NAVIGANT rekomendāciju 
ieviešanas plāns ir atbilstošs un tiek nodrošināta tā izpilde. 

Banka plāno, ka atkārtotu neatkarīgo NILLTFN novērtējumu 
(VERIFICATION AUDIT) veiks tas pats novērtētājs, kas veica 
sākotnējo neatkarīgo  pārbaudi – kompānija NAVIGANT. Plānotais 
atkārtotā NILLTFN novērtējuma laiks ir 2018. gada 1. ceturksnis.

2015

49 261 646 797

2016

40 856 075 323

2017. gada
1. pusgads

24 387 634 820
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KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
Jaunas politikas un procedūru izstrāde 

“Navigant” atzina, ka Bankas NILLN politika un procedūras 
ir labi dokumentētas un detalizētas, ciktāl to pieprasa 
Latvijas regulējumi. Lai nodrošinātu, ka šie dokumenti 
atbilst ASV labākajai praksei un vadlīnijām, Banka ir 
grozījusi 25 iekšējos normatīvos dokumentus.

Finanšu sankciju (ANO, ES, nacionālā) atbilstības politika, 
ĀAKB politikas ievērošana, Sankciju darbinieks

Banka ir nodrošinājusi automātisku (ANO, ES, nacionālo) 
finanšu sankciju un Ārvalstu aktīvu kontroles biroja 
(ĀAKB) prasību ievērošanu, izmantojot Acuity Compliance 
Link automātisko datu bāzes skrīningu un nozīmējot 
speciālu Sankciju darbinieku kopš novembra.

Palielināta caurskatāmība (uzlabota informācijas kvalitāte 
maksājumos, publiski pieejami ziņojumi par atbilstību u.c.)

Banka nodrošina pilnīgu maksājuma informācijas atspoguļošanu, 
kas atbilst klientu norādītajam biznesam un raksturam.

Uzlabota vadības un/vai uzraudzības funkcija

Pēc stāvokļa uz 30.06.2017 Banka ir palielinājusi NILLN un 
Darbības atbilstības personāla štata vienības par 7 darbiniekiem 
(70%). Papildus minētajam Banka ir nodrošinājusi, ka AML 

metodoloģijas daļas vadītājs ir ACAMS biedrs. Banka īstenoja 
NILLN stratēģisko plānošanu un stratēģijas izpildes kontroli, 
aizstāja Klientu komiteju ar jaunu NILLN komiteju, būtiski 
paplašinot tās funkcijas (NILLN stratēģijas, metodiku un 
dažādu NILLN ziņojumu, klientu un partneru adaptācijas, 
nestandarta klientu darījumu u.c. apstiprināšana un uzraudzība). 
Līdz 2017. gada septembra beigām Banka plāno stiprināt 
Klientu darījumu uzraudzības daļu, pieņemot darbā vēl 
6 darbiniekus. Līdz 2018. gada 3. ceturkšņa beigām Banka 
īstenos automātisko NILLN kvalitātes nodrošināšanas procesu.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Strukturālas izmaiņas

Banka ir aizstājusi Klientu komiteju ar jauno NILLN 
komiteju, ievērojami paplašinot tās funkcijas.

Izmaiņas PSK/ KUP/ PUP/ PNP/ Finanšu sankciju kontrole

Banka ir:

• uzlabojusi plānoto uzticamības pārbaudi (PUP), ieviešot
 standartizētu dokumentāciju uzticamības pārbaudes veikšanai
 par starpnieku uzņēmumiem, kas pārstāv klienta īpašumtiesības;

• izstrādājusi un ieviesusi automātisko NILLN riska novērtēšanu,
 lai noteiktu katram klientam raksturīgo nelikumīgi iegūtu
 līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska
 vispārējo līmeni sākumā un biznesa attiecību laikā;
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• uzlabojusi klienta PUP un klienta uzticamības
 pārbaudi (KUP) saskaņā ar uz riskiem balstīto
 pieeju (procedūras un nepieciešamās dokumentācijas
 apjoms balstās uz klienta NILLN riska novērtējumu);

• nostiprinājusi Tonbeller FICO SIRON NILLN scenārijus,
 lai uzlabotu aizdomīgu darījumu konstatēšanu;

• sākusi īstenot automātisko tiešsaistes
 politiski nozīmīgu personu (PNP) kontroli;

• ieviesusi Acuity Compliance Link automātisko
 datu bāzes skrīningu, lai uzlabotu datu
 ievadīšanas efektivitāti melnajiem sarakstiem.

Izmaiņas jaunu darbinieku adaptācijas politikā un 
procedūrās, tai skaitā adaptācijā ar aģentu starpniecību

Kopš 2016. gada marta Banka nepaļaujas uz starpniekiem 
vai aģentiem attiecībā uz informāciju par NILLN, aģentiem 
nav tiesību identificēt potenciālos un esošos klientus.

Izmaiņas atbilstības izmaksās, personālā

Kopējās NILLN atbilstības izmaksas 2016. gadā ir pieaugušas 
3,4 reizes un ir sasniegušas 1,3 miljonus EUR, salīdzinot ar 
2015. gadu. Banka ir ievērojami palielinājusi Bankas NILLN 
un Darbības atbilstības kontroles personālu. 50% pieaugums 
Darbības atbilstības un metodoloģijas daļā (1 papildu 
darbinieks), 50% pieaugums Iekšējā audita nodaļā (1 papildu 
darbinieks) un 50% pieaugums NILLN pārvaldē (4 papildu 
darbinieku amata vietas). 2017. gadā Banka ir pievienojusi vēl 

vienu NILLN amatu - NILLN Metodoloģijas daļas vadītājs. 

PERSONĀLA APMĀCĪBA
2016. gadā un 2017. gada 1. pusgadā veiktās 
iekšējās/ārējās apmācības NILLTFN jomā

2016. gadā Banka veica 36 NILLN mācības (29 iekšējas un 7 
ārējas). Tajās piedalījās 18 no 22 Bankas struktūrvienībām. Laika 
posmā no 2017. gada sākumam līdz 2017. gada 1.pusgadam 
Banka nodrošināja 8 apmācības (4 iekšējā un 4 ārējās).

Regulāra pārbaude un sertifikācija

Banka nodrošina darbiniekiem iekšējas regulāras NILLN pārbaudes 
ne retāk kā divas reizes gadā. Bankas AML atbilstības daļas 
vadītājs ir ACAMS sertifikāta turētājs. Banka ir noorganizējusi 
ACAMS Sanctions Certification apmācības priekš Designated 
Sanctions Officer. Bankas AML atbildīgais valdes loceklis ir 
uzsācis ACAMS sertifikāta iegūšanai nepieciešamās apmācības. 
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NEATKARĪGĀS NILLTFN 
IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMAS PĀRBAUDES
ASV konsultantu neatkarīgas pārbaudes rezultāts

“Navigant” novērtēja Rigensis Bankas NILLN un Sankciju 
programmu ar Zemu līdz vidēju atbilstības līmeni, galvenie 
iemesli tam ir tas, ka Banka efektīvi neizveidoja un/vai neīstenoja 
visas savas politikas, procedūras un kontroles, ka NILLN riska 
novērtēšanas metodika neatbilda ASV labākajai praksei un dēļ 
atsevišķām bažām par NILLN darbinieka zināšanām un spējām.

“Navigant” 2016. gada 27. jūnija novērtējuma rezultāti

Rating

Moderate to Low

Low

Moderate

High

Moderate

Low to Moderate

Lai nodrošinātu atbilstību ASV labākajai praksei un vadlīnijām, 
Banka ir grozījusi un ieviesusi 25 iekšējos normatīvos 
dokumentus. 2017. gada februārī - martā kopā ar “Exiger” 
un “Lewis Baach Kaufmann Middlemiss” Banka izstrādāja 
un veica NILLN riska novērtējuma metodiku. Rigensis tagad 
paraksta vēl vienu vienošanos ar “Exiger” un “Lewis Baach 
Kaufmann Middlemiss” par sankciju riska novērtēšanas 
metodikas un pašnovērtējuma izstrādi un veikšanu. Banka 
ir pieņēmusi darbā jaunu NILLN darbinieku ar izcilu pieredzi 
NILLN jomā, vadlīniju zināšanām un ACAMS sertifikāciju.

Neatkarīgas pārbaudes ieteikto elementu īstenošanas līmenis

Līdz 2017. gada 30. jūnijam Banka ir īstenojusi 86% no 
visiem uzdevumiem, kas bija nepieciešami “Navigant” 
ieviešanai. Atlikušie 15% ir saistīti ar sistēmu izstrādi 
un tiks pabeigti 2018. gada 2. - 3. ceturksnī.

Turpmākie plāni koriģēšanas plāna īstenošanas apstiprināšanai

Banka plāno apstiprināt koriģēšanas plāna īstenošanu 2017. gada 
4. ceturksnī - 2018. gada 1. ceturksnī. Banka izskatīs iespēju 
apstiprināšanu veikt divās daļās - pirmo 2017. gadā un otro 2018.
gadā. Apstiprināšanai nolīgtie ASV konsultanti būs “Navigant Inc.”

Iekšējā audita funkcijas spēja veikt 
neatkarīgu pārbaudi NILL/TFN jomā

“Navigant” novērtēja, ka Iekšējā audita nodaļas vadītājs veic 
nozīmīgu Bankas NILLN programmas neatkarīgu pārbaudi, 
viņai ir nepieciešamā pieredze un zināšanas; un FKTK 
uzslavēja Iekšējā audita vadītāju par viņas izcilo darbu.
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Citi ārējie auditi, rezultāti

Banka kopā ar “Exiger” un “Lewis Baach Kaufmann 
Midlemiss” izstrādāja NILLN riska pašnovērtējuma metodiku 
un veica NILLN riska pašnovērtējumu. Pašnovērtējuma 
rezultāti rāda, ka Bankas NILLN riska līmenis ir VIDĒJS.

2017. gada martā “Exiger” veiktā NILLN 
riska novērtējuma rezultāti.

AUTOMATIZĒTAS (IT) 
SISTĒMAS UN RĪKI
IT sistēmas, izmaiņas (atjauninājumi) 
2016 gadā un 2017. gada 1. pusgadā.

WALL (piegādātājs - DSW) - bankas pamatsistēma, 
ietver reālā laika maksājumu skrīninga moduli, kas 
pārbauda OFAC, ES, ANO sankciju sarakstus. Skrīninga 
funkcija tagad ir pārnesta uz Acuity Compliance Link; 

SIRON AML (piegādātājs – FICO Tonbeller) - NILL/TFN darījumu 
kontroles sistēma, kas tiek izmantota, lai kontrolētu visus 
bezskaidras naudas darījumus un konstatētu aizdomīgas darbības;

Accuity Compliance Link (piegādātājs – Accuity) – NILL/
TFN kontroles sistēma, kas tiek izmantota, lai tiešsaistē 
pārbaudītu melnos sarakstus, PNP un sankcijas visu diennakti;

Klientu pārbaude (piegādātājs – CYONE) – biznesa 
procesu sistēma, kas tiek izmantota klienta apstiprināšanai, 
rūpīgai pārbaudei un Uzlabotās rūpīgās pārbaudes 
izmeklēšanas ziņojumiem: ziņojumi par PNP; NILLN 
apstiprināšana un klientu novērtēšanas rezultāti;

Klientu katalogs (piegādātājs – CYONE) - sistēma, kas 
tiek izmantota NILLN darbību dokumentēšanai, saziņai ar 
klientu, juridisko un biznesa dokumentu glabāšanai;Banka kopā ar “Exiger” un “Lewis Baach Kaufmann Midlemiss” 

izstrādāja Sankciju riska pašnovērtējuma metodiku un veica 
Sankciju riska pašnovērtējumu. Pašnovērtējuma rezultāti 
rāda, ka Bankas sankciju risku līmenis ir VIDĒJS.
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Klientu novērtēšana (piegādātājs – CYONE) – klientu 
riska novērtēšanas rīks, kas katru dienu pārrēķina 
novērtējumu visiem klientiem vienas nakts laikā + 
speciālo reālā laika novērtējumu adaptācijas laikā.

Novērstie trūkumi, uzlabota efektivitāte, jo īpaši 
starptautisko finanšu sankciju pārvaldībā  

• Accuity/Compliance Link skrīninga rīka
 ieviešana WALL rīka vietā uzlaboja melno
 sarakstu, PNP un sankciju pārbaužu efektivitāti;

• Tonbeller FICO SIRON AML scenāriju nostiprināšana,
 lai uzlabotu aizdomīgu darījumu konstatēšanu;

• Klientu novērtēšanas ieviešana nosaka uz risku
 balstīto pieeju, nosakot klienta NILLN risku.

Papildus minētajam pēc stāvokļa uz 2017. gada 1. pusgadu 
Banka nodrošina šādu AML riska pārvaldīšanas automatizāciju: 

• automatizētu ievadītās informācijas par klientu,
 tā patieso labuma guvēju un pilnvaroto pārstāvi
 pārbaudi attiecībā pret speciālajiem sarakstiem;

• automatizētu aizliegumu klienta konta atvēršanai
 pirms obligāto lauku aizpildīšanas; ievadītās
 informācijas automatizētu pārbaudi, nodrošinot brīdinājuma
 ziņojumu sagatavošanu sakritības gadījumā, attiecībā
 pret: kredītiestādes speciālajiem sarakstiem vai sankciju
 sarakstiem, tostarp gadījumā, ja sadarbības laikā klientam
 mainās patiesais labuma guvējs vai pilnvarotais pārstāvis,

 kredītiestādes informācijas sistēmā glabāto
 sadarbības ar klientu vēstures informāciju;

• klienta identifikācijas un izpētes procesā iegūtās
 informācijas glabāšanu elektroniskā formā un
 pieejamību klienta izpētei sadarbības laikā;

• automatizētu brīdinājuma ziņojumu sagatavošanu par
 klienta un tā pilnvarotās personas identifikācijas dokumentu
 vai pilnvaras derīguma termiņa beigām un atbilstošu
 ierobežojumu piemērošanu attiecībā uz klienta darījumiem
 pēc minēto dokumentu derīguma termiņa beigām;
 automatizētu klienta riska faktoru novērtējumu, riska tipa
 noteikšanu un atbilstoša skaitliskā novērtējuma piešķiršanu;

• automatizētu klienta riska profilam piemērojamo
 robežvērtību sistēmas uzturēšanu un lietošanu klienta
 darbības uzraudzībai (piemēram, klienta tips, rezidence,
 plānotais vai esošais darījumu apmērs, politiski nozīmīgas
 personas, tās ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu
 personu cieši saistītas personas statuss, plānoto
 vai izmantojamo pakalpojumu veids, normatīvajos
 aktos klientu padziļinātās izpētes un pastiprinātās
 uzraudzības jomā noteiktie kritēriji u.tml.);

• automatizētu tādu klientu identificēšanu, kuriem jāveic
 padziļinātā izpēte gadījumos, kad klients veido saistīto
 klientu grupu ar klientu, kura riska skaitliskais novērtējums
 sasniedz kredītiestādes noteikto robežlīmeni, pēc kura
 sasniegšanas klientam tiek piemēroti padziļinātās izpētes
 pasākumi pirms sadarbības uzsākšanas un sadarbības laikā;
 automatizētu riska skaitliskā novērtējuma sistēmas
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 nosacījumu neievērošanas gadījumu (turpmāk – OVERRIDE)
 statistikas dokumentēšanu un glabāšanu, nodrošinot
 informāciju par OVERRIDE gadījuma laiku, IT sistēmas
 lietotāju, kas piemēroja OVERRIDEopciju,
 darījumu identificējošo informāciju, kā arī
 pamatojumu OVERRIDE opcijas pielietojumam;

• automatizētu klienta saimnieciskās darbības veida
 apraksta (tipoloģijas) glabāšanu un pieejamību
 vai lietošanu turpmākai klienta darbības analīzei;

• darījumu, kas veikti no "snaudošā" konta vai uz to,
 automatizētu identifikāciju un papildu pārbaudi;

• automatizēta brīdinājuma ziņojuma sagatavošanu par
 pirmo darījumu, kas veikts no "snaudošā" konta vai uz
 to, un ierobežojumu noteikšanu šāda darījuma apjomam;

• automatizētu sankciju sarakstu uzturēšanu,
 aktualizāciju un lietošanu;

• automatizētu speciālo sarakstu lietošanu; regulāri, bet ne 
retāk kā reizi vienas darba dienas ietvaros, kā arī pirms 
maksājuma veikšanas – klientu, to patieso labuma guvēju 
un pārstāvju informācijas automatizētu pārbaudi pret 
speciālajiem sarakstiem un sankciju sarakstiem, kā arī 
pirms maksājuma veikšanas – maksātāja un maksājuma 
saņēmēja informācijas automatizētu pārbaudi pret 
sankciju sarakstiem un automatizētu darījuma apturēšanu 
un ziņojuma nosūtīšanu atbilstoši pilnvarotam IT 
sistēmas lietotājam gadījumos, ja tiek konstatēta minēto 
personu informācijas sakritība ar sankciju sarakstiem vai 

speciālajiem sarakstiem ( lēmumu par turpmāko rīcību var 
pieņemt tikai iekšējās kontroles sistēmas darbinieks);

• automatizētu auditācijas pierakstu veidošanu attiecībā 
uz visiem gadījumiem, kad klientu, to patieso labuma 
guvēju, pārstāvju, maksājuma veicēju vai saņēmēju 
maksājumu informācijā konstatēta sakritība ar 
speciālajiem sarakstiem vai sankciju sarakstiem;

• ar sankciju sarakstos un speciālajos sarakstos iekļautajām 
personām saistīto klientu automatizētu atlasīšanu savstarpēji 
saistītu klientu grupas ietvaros; informācijas par gadījumiem, 
kad kredītiestāde izpildījusi sankciju sarakstos vai speciālajos 
sarakstos iekļautās personas darījumus vai darījumus, 
ko kredītiestādes klients veicis ar sankciju sarakstos vai 
speciālajos sarakstos iekļauto personu, (ienākošie vai 
izejošie maksājumi u.tml.), automatizētu reģistrēšanu;

• automatizētu kontroli pār sankciju sarakstos noteikto 
sektorālo sankciju prasību ievērošanu un informācijas 
par gadījumiem, kad kredītiestāde izpildījusi 
darījumus ar sankciju sarakstos noteikto sektorālo 
sankciju objektiem, automatizētu reģistrēšanu.
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKA MAZINĀŠANA
Atstātie biznesa virzieni; klientu riska mazināšana, 
izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas, mērķa 
tirgiem, tendencēm klientu aktīvu strukturēšanā

BIZNESA MODEĻA PĀRVEIDOŠANAS sadaļā aprakstīto 
iemeslu dēļ Banka neplāno kādas būtiskas izmaiņas šajā 
jomā, izņemot pakāpenisku klientu - čaulas uzņēmumu 
skaita un to biznesa apjomu samazināšanu.

Izmaiņas PNP klientu skaitā

2015. gads 54 klienti ar PEP statusu;
2016. gads 64 klienti ar PEP statusu;
2017. gada 1 pusgads 48 klienti ar PEP statusu.

NILL/TFN riska līmeņa 
(novērtējuma samazināšana starp klientiem)

2015

1246

131

0

1323

2016

974

40

337

1287

2017. gada 1. pusgads

834

42

339

1215
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SEB banka

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī



168

BANKAS PROFILS
SEB banka aktīvu ziņā ir trešā lielākā banka Latvijā. Bankas 
mērķis ir nodrošināt pasaules līmeņa servisu tās klientiem. 
Bankas ambīcija ir būt Nr. 1 banka lielajiem Latvijas uzņēmumiem 
un spēcīgs atbalsts privātpersonām un mazajiem/vidējiem 
uzņēmumiem. Banka ikdienā apkalpo gandrīz 400 000 
privātpersonas un gandrīz 30 000 uzņēmumus. Banka 
piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu, attīstot savu 
attālināto pakalpojumu klāstu un piemērojot to klientu 
vajadzībām. Bankas mērķa tirgus ir Latvijas rezidenti.

Bankas vienīgais akcionārs ir Skandinaviska Enskilda Banken 
AG (SEB). SEB ir Ziemeļeiropas finanšu institūcija, kas 
sniedz bankas pakalpojumus 400 tūkstošiem uzņēmumu 
un institucionālo klientu un 5 miljoniem privātpersonu.

Banka un grupa, kurā tā ietilpst, piedāvā universālus bankas 
pakalpojumus Zviedrijā, Vācijā un Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā. SEB ir pārstāvēta arī citās Skandināvijas valstīs, Polijā, 
Ukrainā un Krievijā, kā arī ir starptautiski pārstāvēta vēl 10 valstīs.

Moody`s outlook stable

S&P Outlook stable

Short term P-1

Short term A-1

3.576 miljardi eiro

439,7 miljoni eiro

2.279 miljardi eiro

2,52 miljardi eiro

Long term Aa3

Long term A+

+0,8% YOY

+2.7% YOY

+ 4.8% YOY
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KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
Bankā iekšējās procedūras tiek atjaunotas un pārskatītas 
reizi gadā, lai nodrošinātu gan SEB grupas prasību ieviešanu, 
gan arī normatīvo aktu prasību ieviešanu. 2016. gada 
nogalē tika izstrādāta un ieviesta jauna politika - AML/
CTF riska vadības stratēģija (AML/CTF risk management 
strategy) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SEB banka ievēro, ES, Latvijas un OFAC sankcijas, kā arī kopš 
AML III direktīvas ieviešanas ir pieņemta AML politika 
un citas no tās izrietošās procedūras. Papildus kopš 2006. 
gada beigām banka izmanto SafeWatch sistēmu maksājumu, 
kā arī klientu datu bāzes skrīnēšanai pret sankcijām.

2016./2017. gada sākumā tika palielināts darbinieku skaits 
Darbības atbilstības pārvaldē. Bankā ir uzsākts process, 

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)

SEB bankas biznesa modelis vēsturiski vienmēr ir atbildis un atbilst 
NILLTF standartiem, SEB banka neplāno nekādas izmaiņas.

lai centralizētu daļu no AML monitoringa, nododot daļu procesu 
vienam kompetences centram, tādējādi uzlabojot 
un vienādojot monitoringa aktivitātes visā SEB grupā, kā 
arī nodrošinot nepieciešamo kvalitāti un kompetenci.

Centralizēt un automatizēt darbības atbilstības procesu bija 
nozīmīgs SEB grupas mērķis jau 2013. gadā, kad tika izveidots 
īpašs ekselences centrs attiecībā uz noteiktiem darbības 
atbilstības procesiem līdzšinējā Dalīto pakalpojumu centrā Rīgā 
ietvaros. Nākamais solis ir FCRM brīdinājuma ziņojumu pirmā 
līmeņa izmeklēšanas nodošana Dalīto pakalpojumu centram Rīgā, 
lai veicinātu operatīvu brīdinājumu izskatīšanu, līdz ar to esošos 
resursus ar augstāku kompetences līmeni varēs novirzīt 
komplicētu darbības atbilstības jautājumu risināšanai. 

AML monitoringa procesa koncentrēšana vienuviet 
nodrošinās efektivitāti, jo brīdinājuma ziņojumu 
izmeklēšana tiks veikta vienā kompetences centrā.

Bankā ir izveidots Middle Office (klientu apkalpošanas atbalsta 
struktūrvienība), kas palīdz filiālēm centralizēti veikt gan klientu 
uzraudzību, gan klientu izpēti. Tādējādi tiek nodrošināta arī 
veiksmīgāka sadarbība starp 1. un 2. aizsardzības līniju.

Papildu procesu centralizācijai ir izveidots AML/CTF 
regulējošo prasību ieviešanas projekts, kā arī notiek 
uzlabojumi IT sistēmās, lai nodrošinātu regulatora prasību 
ieviešanu. Tāpat tiek veikti pasākumi, lai pārdalītu/
pārskatītu pienākumu sadali starp dažādām struktūrvienībām 
bankā, nodrošinot, ka biznesa struktūrvienības uzņemas 
lielāku atbildību par AML/CTF riska pārvaldīšanu.



170

Kopš 2015. gada SEB grupā ir izveidota komiteja (SEB Restricted 
Trade Committee) ar 8 komitejas locekļiem, kuri seko līdzi sankciju 
ievērošanā un izmaiņās tajās visā SEB grupā, informāciju nododot 
arī SEB bankai Latvijā. Darījumos, kas saistīti ar EU un OFAC 
sankciju sarakstos esošām valstīm un bankām, ir nepieciešams 
saņemt komitejas akceptu, ka darījuma ietvaros tieši vai netieši 
netiks pārkāptas sankcijas. Tāpat SEB bankā Baltijas valstīs 
notiek cieša sadarbība sankciju ievērošanas jautājumos.

DARBINIEKU APMĀCĪBAS
SEB banka, lai nodrošinātu saviem darbiniekiem augstu 
profesionālo sagatavotību noziedzīgi iegūtu līdzkļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sfērā, aktīvi 
izmanto RTU Rīgas Biznesa skolas organizētos CAMS 
profesionālas apmācības un sertifikācijas iespējas. Šogad 
apmācībām un sertifikācijai nosūtīti deviņi SEB bankas 
darbinieki.

2016. gadā visiem darbiniekiem tika nodrošinātas 
SEB grupas sagatavotas e-apmācības, kā arī papildus 
notika šādas iekšējās apmācības, kuras nodrošināja 
bankas Darbības atbilstības pārvaldes darbinieki:

• Gada ietvaros vairākkārtīgi Lielo uzņēmumu
apkalpošanas pārvaldei tika nodrošinātas mācības
saistībā ar augsta riska klientiem ar sarežģītām struktūrām;

• Visām bankas struktūrvienībām, kuras strādā ar
klientiem, tika nodrošinātas apmācības saistībā ar
izmaiņām politiski nozīmīgu personu identificēšanā;

• Filiāļu tīklam tika nodrošinātas apmācības saistībā ar
augsta riska klientu padziļināto izpēti un monitoringu.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Lai uzlabotu uzraudzību, tiek centralizēti uzraudzības procesi, kuri 
ir aprakstīti iepriekš sniegtajās atbildēs. Pašreiz tiek pārskatītas 
uzraudzības un izpētes veidlapas, lai nodrošinātu pēc iespējas 
kvalitatīvāku “Pazīsti savu klientu” principa nodrošināšanu.

SEB bankā ir ieviesta atsevišķa komiteja (Adoption Committee), 
kas kopā ar Darbības atbilstības pārvaldi izvērtē sadarbības 
uzsākšanu/turpināšanu ar augsta riska klientiem.
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2016. gadā 2 finanšu darījumu uzraudzības speciālisti ir 
apguvuši SIA “Compliance Baltic” nodrošinātas e-apmācības 
“Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana 
banku speciālistiem (AML & CTF)” un klātienes semināru.

2016. gadā Darbības atbilstības darbinieki apmeklēja 
Kontroles dienesta, kā arī PwC rīkotās mācības saistībā 
ar dažādiem AML/CTF jautājumiem; Kontroles dienesta 
mācības saistībā ar ziņojumiem Kontroles dienestam.

2017. gada 1. pusgadā tika nodrošinātas ārējās 
apmācības šādiem darbiniekiem:

• Finanšu darījumu uzraudzības vadītājs (par NILLTFN
prasību izpildi atbildīgā persona) ir izgājis apmācības, piedaloties 
ārvalstu ekspertiem un ieguvis CAMS sertifikātu

• Finanšu darījumu uzraudzības speciālists ir apguvis biedrības 
“Iekšējo Auditoru institūts” piedāvāto
mācību kursu par krāpšanas un korupcijas jautājumiem

• NILLTFN projektu vadītājs ir apguvis SIA “Compliance Baltic” 
nodrošinātas e-apmācības “Naudas atmazgāšanas un terorisma 
finansēšanas novēršana banku speciālistiem (AML & CTF)”
 

Iekšējās / ārējās apmācības

Visiem jaunajiem darbiniekiem tiek nodrošinātas 
e-apmācības par AML/CTF, kā arī klātienes mācības ne 
retāk kā reizi ceturksnī. Tāpat visiem bankas esošajiem 
darbiniekiem regulāri jāiziet e-apmācības par AML/CTF.

Papildu apmācības darbinieku kategorijām, kas sniedz 
pakalpojumus vai citādi saistīti ar paaugstinātu noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas risku, tiek veidotas un organizētas 
pēc nepieciešamības saskaņā ar risku novērtējumu.

Darbinieku testēšanas un sertifikācijas rezultāti

Visi darbinieki, kuri piedalījušies apmācībās, ir 
veiksmīgi nokārtojuši zināšanu pārbaudi.

• 2017. gada maijā 2 finanšu uzraudzības darījumu
speciālisti piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas organizētajā 
atklātajā lekcijā par AML ar vieslektoru no ASV

• 2017. gada martā tika nodrošinātas iekšējas
klātienes apmācības visiem Klientu centra
darbiniekiem par AML aktuālajiem jautājumiem.  
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AUTOMATIZĒTAS (IT) 
SISTĒMAS UN RĪKI

2017. gada februārī banka ieviesa jaunu bankas 
pamatsistēmu un klientu apkalpošanas sistēmu. 

Banku pamatoperāciju programmnodrošinājums: 
nosaukums/piegādātājs: NBSX/SEB iekšējā sistēma

NILLTF novēršanas darījumu uzraudzības sistēma: 
nosaukums/piegādātājs: FCRM, piegādātājs - FISERV Inc. 

Finanšu sankciju monitoringa sistēma: nosaukums/ 
piegādātājs / tiešsaiste 24/7 vai T+1/2/3: SafeWatch 
piegādātājs Eastnet, tiešsaistē 24/7

KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
SEB bankas augsta riska klientu īpatsvars ir zem 3%, kas būtiski 
pēdējo gadu laikā nav mainījies. Jāatzīmē, ka no 2017. gada             
2. ceturkšņa SEB banka piemēro stingrākas prasības, nekā to 
paredz normatīvie akti attiecībā uz augsta riska klientu 
klasificēšanu.

Pēc grozījumiem normatīvajos aktos PEP klientu skaits ir pieaudzis 
attiecībā uz vietējiem PEP. Ārvalstu PEP klientu 
skaits ir mainījies no 19 PEP 2015. gadā uz 21 PEP 2017. gadā.

SEB bankā nav bijis tāds augsta riska klientu skaits, lai būtiski būtu 
jāsamazina to īpatsvars. Ikviens esošais un potenciālais augsta 
riska klients tiek izvērtēts atbilstoši iekšējām un ārējām prasībām.

Citi IT rīki un risinājumi:

• WorldCompliance piegādātājs LexisNexis
• NBSF SEB iekšējā sistēma
• CRM - SEB iekšējais 
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Swedbank AS

Paveiktais finanšu noziegumu novēršanas
un apkarošanas jomā banku līmenī
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BANKAS PROFILS
Bankas apraksts

Akciju sabiedrība “Swedbank” (turpmāk Swedbank) ir lielākā 
banka Latvijā, kas sniedz universālas bankas pakalpojumus 
vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem un kuru par savu finanšu 
partneri ir izvēlējušies gandrīz 1 miljons Latvijas iedzīvotāju 
un vairāk nekā 71 000 vietējo uzņēmumu. Tā kā Swedbank 
fokusējas uz Latvijas klientu apkalpošanu, starptautisko klientu 
īpatsvars klientu portfelī vēsturiski nekad nav pārsniedzis 1%. 

Swedbank ir nozīmīgs valsts ekonomikas un reģionālās 
attīstības virzītājspēks, kas nodrošina nepārtrauktu finanšu 
pakalpojumu pieejamību, piedāvājot klientiem atbalstu, ko 
sniedz moderni digitālie pašapkalpošanās rīki, plašākais 
zvanu centrs un bankomātu tīkls katrā Latvijas novadā, kā arī 
filiāles ikvienā nacionālās un reģionālās nozīmes pilsētā. 

Swedbank ir uz klientu vajadzībām orientēta banka, kuras 
stratēģija balstās uz četrām pamatnostādnēm: pieejama, 
pilna servisa banka; uz klientu vajadzībām balstīts 
piedāvājums; augsta izmaksu efektivitāte; zems risks.

Kredītreitings

Swedbank mātes uzņēmuma Swedbank AB (Zviedrija) 
kredītreitingi uz 30. jūniju 2017. gada (ilgtermiņa) ir šādi:
• Moody’s: Aa3;
• Standard & Poors: AA-;
• Fitch: AA-.

Akcionāru struktūra

Swedbank ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde ar meitasuzņēmumiem 
Swedbank Līzings SIA, Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS, 
Swedbank Īpašumi SIA un HL Līzings SIA. Swedbank AS Latvija ir 
Zviedrijas Swedbank AB (publ) pilnībā piederošs meitasuzņēmums.

Swedbank AB akcionāri

2017. gada 30. jūnijā

A-shares

107 240 591
79 371 743
54 698 300
51 726 488
45 647 480
43 851 765
20 525 864
20 638 284
18 592 585
18 376 207
461 669 307
1 132 005 722

Holdings 
%

9.47
7.01
4.83
4.57
4.03
3.87
1.90
1.82
1.64
1.62
40.78

297 567

* Ar mazajiem burtiem ir apzīmēti sagrupētie īpašnieki, savukārt ar lielajiem burtiem – negrupētie īpašnieki. 
** Uzņēmumi, kuri apvienoti grupā Sparbanks-Gruppen, atrodami šajā vietnē: www.foreningensparbanksintressenter.se/ (zviedru valodā). 
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Transakciju īpatsvars ieņēmumos

Swedbank savā teju 200 gadu pastāvēšanas vēsturē vienmēr ir 
bijusi universālā modeļa banka iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 
līdz ar to transakcijas ir viena no ieņēmumu struktūras 
sastāvdaļām. Ienākumu struktūra pēdējo gaidu gaitā ir stabila - 
neto maksājumu komisijas veido ~8% no kopējiem ienākumiem.

Fokuss uz vietējiem klientiem

Swedbank klientu vidū nav čaulas uzņēmumu . Starptautiskie 
klienti Swedbank klientu portfelī vēsturiski ir bijuši un arī 
šobrīd ir mazāk kā 1% no visu klientu skaita. Nerezidentu 
apkalpošana nav tikusi attīstīta kā noteikts biznesa virziens, 
turklāt, pārskatot savu biznesa stratēģiju, 2016. gadā 
Swedbank pilnībā pārtrauca pakalpojumu sniegšanu visiem 
starptautiskajiem klientiem, kuri reģistrēti ārpus Eiropas 
Ekonomiskās zonas (EEZ) vai valstīs ar necaurspīdīgu patieso 
labuma guvēju informāciju, un kuriem nav saiknes ar Latviju.

Tādejādi Swedbank kopējā depozītu struktūrā nerezidentu 
depozītu īpatsvars ir krities no 11% 2016. gada 30. jūnijā uz 
4% 2017. gada 30. jūnijā. Vienlaicīgi kopējais depozītu apjoms 
bankā tajā pašā laika periodā ir audzis par 1%, pateicoties 
Latvijas mājsaimniecību augošiem uzkrājumiem.

Iekšējā kontrolē noris pilnveidojumi pēc FKTK norādījumiem

2016. gadā FKTK veica Swedbank iekšējās kontroles sistēmas 
efektivitātes pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanā. Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, FKTK un 
Swedbank ir noslēgusi administratīvo vienošanos, kas ietver 
arī pasākumus konstatēto nepilnību novēršanai un iekšējās 
kontroles sistēmas uzlabošanai un pilnveidošanai 2017. gada 
laikā. Izmaiņu ieviešana norit atbilstoši izstrādātajam plānam.

1 FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un 
elektroniskās naudas iestādēm 1.8. punktu čaulas kompānijas definīcija ir sekojoša:
1.8. čaulas kompānija – kompānija, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:
1.8.1. nav pierādāma kompānijas saistība ar faktisku saimniecisko darbību un kompānijas darbība veido mazu vai neveido 
nekādu ekonomisko vērtību, un kredītiestādes rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;
1.8.2. kompānija nesagatavo un neiesniedz kompetentajām pārraudzības institūcijām gada finanšu pārskatus par savu darbību;
1.8.3. kompānijai nav fiziskas darbības vietas, bet tikai pasta kastīte vai saziņas adrese.

2015
14 124
21%
8%
67 178
36%
185 168

2016
14 540
22%
8%
66 951
36%
186 583

H1 2017
7 629
23%
8%
33 102
37%
89 698

BIZNESA MODEĻA 
IZMAIŅAS, KAS VEIKTAS, 
LAI NODROŠINĀTU NILLTF 
ATBILSTĪBAS STANDARTU 
IEVĒROŠANU
(norāda ievērojamas, nozīmīgas un ar būtisku ietekmi)
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Universālās vietējo klientu bankas modeļa turpināšana

Swedbank turpinās īstenot universālās bankas stratēģiju, kura ir 
balstīta uz bankas vīziju sniegt iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
sabiedrībai izaugsmes iespējas, vienlaicīgi veicinot sabalansētu 
un ilgtspējīgu finansiālo situāciju. Ikdienas finanšu pakalpojumu 
videi strauji mainoties, turpinās gan bankas iekšējā digitalizācija, 
gan klientu vēlme pakalpojumus saņemt digitālajos kanālos. 
Atbilstoši attīstības fokuss tiek likts uz produktu un to izplatīšanas 
kanālu digitalizāciju, kā arī IT sistēmu stabilitātes nodrošināšanu. 
Tāpat tiek pilnveidotas darbinieku kompetences, lai tie 
spētu sniegt klientiem atbalstu ar augstu pievienoto vērtību, 
vienlaikus spējot izvērtēt visus riska un atbilstības faktorus.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
Swedbank regulāri aktualizē iekšējās kontroles sistēmas 
procedūras, lai nodrošinātu atbilstību izmaiņām 
normatīvajos aktos un industrijas aktualitātēm. 

Pārraudzības un atbilstības kontroles funkcijas stiprināšana

Arī 2016. un 2017. gadā šajā jomā ir veiktas nozīmīgas 
aktivitātes, tostarp ieviesti jauni procesi, kontroles mehānismi 
un vairāk nekā divas reizes palielināts Klientu darījumu 
uzraudzības daļas un Klientu sadarbības atbilstības daļas 
darbinieku skaits. Būtiski paaugstinātas prasības pārraudzības 
un atbilstības kontroles darbinieku kvalifikācijai. 2017. gadā 
ir  izveidota arī Klientu sadarbības atbilstības komiteja, kas 
atsevišķos gadījumos lemj par sadarbības uzsākšanu vai 
sadarbības izbeigšanu ar noteiktām klientu kategorijām. 

Pilnveidota atbilstības kontroles funkcija, tai skaitā, 
ieviešot Swedbank procedūrās un iekšējās kontroles 
procedūrās 2016. gadā Kredītiestāžu likumā un citos 
normatīvajos aktos NILLTFN jomā izvirzītās prasības.

ANO, ES sankciju atbilstības politika

Swedbank nodrošina ANO un ES sankciju ievērošanu, kā arī 
uzskata par saistošām OFAC sankcijas. Swedbank Grupas 
līmenī ir izveidota iekšējā politika sankciju režīmu atbilstības 
nodrošināšanai. Turklāt Swedbank Grupā ir atsevišķa specializēta 
vienība Sankciju vadība (Sanction Officer), kuras atbildībā 
ir informēt par izmaiņām sankcijās, konsultēt neskaidrību 
jautājumos, kā arī piedalīties Swedbank Grupas līmeņa 
sankciju atbilstības nodrošināšanas politiku izstrādāšanā.

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Jaunumi klientu NILLTF riska novērtēšanā

Rūpējoties par zīmola reputāciju, Swedbank mērķtiecīgi stiprina 
savas aktivitātes, kompetences un resursus NILLTF riska 
novēršanas jomā.

2016. gadā Swedbank apstiprināja NILLTF stratēģiju un noteica 
pieļaujamos riska ekspozīcijas limitus, kas precīzi definē dažādus zema 
riska līmeņa rādītājus. 2017. gadā Swedbank ir būtiski pārskatījusi 
klientu riska novērtēšanas principus atbilstoši aktualitātēm 
NILLNTF novēršanas jomā. Ir izveidots jauns klienta NILLTF riska 
novērtēšanas skaitliskais modelis, kurā tiek ņemti vērā gan FKTK 
noteikumos norādītie kritēriji, gan arī pašas bankas definētie.
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Padziļinātās izpētes principi

2017. gadā 1. ceturksnī pārskatīti principi, pēc kuriem tiek 
veikt padziļinātā izpēte. Lai nodrošinātu standartizētu 
padziļinātās izpētes veikšanu, ir izstrādāta vienota forma, kurā 
rezultātus un secinājumus ir nepieciešams dokumentēt. 

Vienotas izpratnes veicināšanai, 2017. gadā ir 
nodrošinātas apmācības personām, kuru pienākumos 
ietilpst padziļinātās izpētes veikšana.

Jaunu klientu izvērtēšana

Swedbank ir papildinājusi klientu izvērtēšanas procedūras, 
nosakot papildu pasākumus, kas jāveic gadījumos, kad par 
klientiem vēlas kļūt personas, kurām piemīt augsts NILLTF 
risks, kā arī noteikusi, kuros gadījumos ārvalstu pilsonis var 
kļūt par Swedbank klientu un kuros izņēmuma gadījumos 
ārvalstīs reģistrēts uzņēmums var kļūt par Swedbank klientu. 

Swedbank neizmanto un neplāno izmantot trešo personu 
(aģentu) pakalpojumus klientu identifikācijai.

DARBINIEKU APMĀCĪBAS
Lai efektīvi nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu prasības 
un bankas noteikto iekšējo procedūru, noteikumu un 
procesu izpildi attiecībā uz NILLTF riska novēršanu un 
pārvaldību,  2016. gada beigās un 2017. gadā Swedbank ir 
veikusi nozīmīgu ieguldījumu darbinieku apmācībā NILLTFN 
jomā. Ir notikušas vairākas iekšējas un ārējas apmācības. 

Tāpat vairākkārtīgi ar savu praktisko pieredzi ir dalījušies Swedbank 
Grupas NILLTFN  jomas vadošie un pieredzējušākie darbinieki.

Atbilstoši plānam 2017. gadam visi Swedbank darbinieki izies apmācības 
atbilstoši saviem amata pienākumiem. Īpašs uzsvars ir likts uz to 
darbinieku apmācību, kam ikdienas tiešo darba pienākumu veikšanai 
nepieciešama dziļāka izpratne par NILLTFN jomu, kā arī darbiniekiem, 
kas veic klientu padziļinātās izpētes, un darbiniekiem, kuru tiešie 
darba pienākumi saistīti ar NILLTF risku novērtējumu un kontroli.

Swedbank ir izstrādājusi procedūru,
kas regulē darbinieku apmācību, nosakot:
• amatu lomām nepieciešamo kompetences un zināšanu līmeni;
• apmācību regularitāti;
• zināšanu pārbaudes veidus;
• darbinieku tiesības un pienākumus mācību nenokārtošanas gadījumā.

2017. gadā Swedbank, atbilstoši izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos un 
iekšējos procesos, ir veikusi darbinieku apmācību materiālu pārskatīšanu 
un atjaunošanu.

NEATKARĪGĀS NILLTFN IEKŠĒJĀS 
KONTROLES SISTĒMAS PĀRBAUDES
Veikta ārējā pārbaude

2017. gadā Swedbank ir veikusi iekšējās kontroles sistēmas NILLTF 
novēršanas jomā neatkarīgu pārbaudi, piesaistot ārējo auditoru. 
Pēc neatkarīgās pārbaudes veikšanas banka ir izstrādājusi 
pasākumu plānu sniegto rekomendāciju ieviešanai.
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Iekšējā audita iespējas veikt neatkarīgas pārbaudes  

Iekšējais audits ir kontroles funkcijas trešā aizsardzības līnija, 
kas ir neatkarīga no organizācijas vienībām, ko tā kontrolē. 
Iekšējais audits Latvijā ir daļa no Swedbank Grupas Iekšējā 
Audita (turpmāk - GIA) un ir izveidots un strādā saskaņā ar 
attiecīgajām regulatīvajām prasībām. Audita aktivitātes saistībā 
ar Swedbank procesiem NILLTF novēršanas jomā ir obligāta daļa 
no Iekšējā audita gada plāna, kas ir viena no GIA prioritātēm. 

GIA aktivitātes NILLTF jomā ietver visus ārējo normatīvo aktu 
noteiktos aspektus, piemēram, pazīsti savu klientu, ieskaitot 
patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu identifikāciju, 
NILLTF riska novērtējumu, NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju, 
informācijas automatizētu pārbaudi pret sankciju sarakstiem, 
kā arī klientu kategorizēšanu un darījumu uzraudzīšanu. 

GIA izvērtē, vai Swedbank ar NILLTF novēršanu saistījos 
procesos ir noteikusi un ieviesusi pietiekamu pārvaldību, 
riska vadības un iekšējās kontroles sistēmas, lai nodrošinātu, 
ka Swedbank netiek izmantota naudas atmazgāšanai, t.sk. 
izvairīšanās  no nodokļu maksāšanas un terorisma finansēšanai. 

Gadu laikā, sekojot uz riskiem balstītai un cikliskai pieejai, GIA 
ir plānojis un veicis auditus ar NILLTF novēršanu saistītiem 
procesiem dažādās Swedbank grupas daļās, ieskaitot Latviju. 
Auditu rezultāti NILLTF novēršanas jomā tiek vienmēr ziņoti 
GIA ceturkšņa ziņošanas laikā Swedbank padomei un valdei, 
kā arī Swedbank AB (publ.) audita komitejai un padomei. 

GIA ir resursi ar kompetenci, pieredzi, prasmēm un zināšanām 
NILLTF jomā, kuras tiek nepārtraukti attīstītas un pilnveidotas, 

lai pilnvērtīgi veiktu audita uzdevumus šajā jomā. Visi 
Iekšējā audita darbinieki Latvijā ir atbildīgi par audita 
darbu, lai nosegtu ar NILLTF saistītos riskus Swedbank.

Ikgadējā risku novērtējuma un audita plānā 2017. gadam ir plānota 
virkne audita aktivitāšu NILLTFN jomā. 2016. gadā  ir veikts klientu 
izpētes procesa audits, maksājumu uzraudzības audits u.c.

AUTOMATIZĒTAS (IT)
SISTĒMAS UN RĪKI
2016. un 2017. gadā ieviestas jaunas programmas maksājumu 
(Proscan, izstrādātājs Tieto) un klientu bāzes (Watch 
List Filtering, izstrādātājs Nice Actimize) uzraudzībai un 
salīdzināšanai ar sankciju sarakstos iekļauto informāciju. 

2017. gadā uzsākta jauna darījumu uzraudzības 
sistēmas (Suspicious Activity Monitoring, izstrādātājs 
Nice Actimize) ieviešana, kas pilnveidos iespējamo 
aizdomīgo darījumu identificēšanu.

Ieviestā programma maksājumu uzraudzībai un 
salīdzināšanai ar sankciju sarakstos iekļauto informāciju 
nodrošina darījumu analīzi tiešsaistes režīmā.

Uzlabojot efektivitāti, jaunais programmnodrošinājums 
aizvieto iekšēji izstrādātos risinājumus.
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KLIENTU UN BIZNESA 
VIRZIENU RISKU MAZINĀŠANA
Biznesa virzieni, no kuriem banka ir atteikusies

Swedbank klientu portfelī starptautiskie klienti ir bijuši 
mazāk kā 1% no visu klientu skaita. 2016. gadā tika pieņemts 
lēmums atteikties no tādu komersantu apkalpošanas, kuri 
dibināti ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas un kuriem nav 
tiešu saimniecisku operāciju vai citas saimnieciskas saiknes ar 
Latviju. Ienākumi no šo klientu segmenta arī līdz pieņemtajam 
lēmumam veidoja nebūtisku daļu no kopējiem ienākumiem.

Pilnveidota riska novērtēšana

Saskaņā ar FKTK noteikumiem Swedbank ir ieviesusi 
klientu NILLTF risku novērtējumu, kas nosaka, kādi 
klienti tiek uzskatīti par paaugstināta riska klientiem. 
Pēc šo prasību ieviešanas uz atsevišķām klientu grupām, 
kā piemēram, nerezidentiem un politiski nozīmīgām 
personām (PNP) tiek attiecinātas stingrākas prasības. 

Izmaiņas klientu bāzē pēc jurisdikcijas 

2016. gadā tika pieņemts lēmums pilnībā pārtraukt pakalpojumu 
sniegšanu  starptautiskajiem klientiem, kuri rada bankai 
paaugstinātu risku NILLTF jomā. Tie ir komersanti, kuri 
reģistrēti ārpus EEZ vai valstīs ar necaurspīdīgu patieso 
labuma guvēju informāciju, un kuriem nav saiknes ar Latviju.

PNP klientu skaita izmaiņas

Pēc izmaiņām normatīvajos aktos 2016. gadā Latvijā un 
politiski nozīmīgas personas (PNP) definīcijas paplašināšanas, 
personu skaits, kas uzskatāmi par PNP, ir pieaudzis, līdz 
ar to arī bankas klientu vidū ir pieaudzis klientu skaits, kas 
uzskatāmi par PNP. Kopējais Swedbank klientu skaits, kam 
apstiprināta piederība politiski nozīmīgas personas statusam, 
ir zem 1500, kas ir mazāk nekā 1% no klientu bāzes.

NILLTF riska līmeņa (scoring) samazinājums klientu vidū 

Tā kā Swedbank Latvijā mērķa klienti ir Latvijas rezidenti, tad 
pamatā Swedbank strādā ar zema riska klientiem. Kā universālai 
bankai ar labu infrastruktūru, Swedbank klientu portfelī dažādos 
riska parametros ir dažādi akceptētie riska līmeņi, taču kopumā 
nebūtiska klientu grupa ietilpst paaugstināta riska kategorijā.

Mērķa tirgi 

Swedbank fokusējas uz bankas pakalpojumu nodrošināšanu 
Latvijas rezidentiem, lai palīdzētu tiem gan savu finanšu 
pārvaldīšanā, gan arī uzņēmējdarbības attīstībā.
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Riska kategorijas*
Pārvaldība
1. Latvijas Republikas rezidenti un Eiropas Ekonomikas zonas rezidenti fiziskas personas, kuru mēneša
kredīta plānotais vai faktiskais apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro;
2. ārvalstu personas, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas rezidenti fiziskas personas, kuru mēneša kredīta
plānotais vai faktiskais apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro;
3. juridiskas personas un juridiski veidojumi, kuri pamata darbību veic Latvijas Republikā;
4. juridiskas personas un juridiski veidojumi, kuru pamata darbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, bet
kuri ietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju;
5. fiziskas personas, kuru mēneša kredīta plānotais vai faktiskais apgrozījums pārsniedz 15 000 euro;
6. fiziskas personas, kuras atzīstamas par politiski nozīmīgām personām, to ģimenes locekļi vai ar
politiski nozīmīgām personām cieši saistītas personas vai juridiskas personas un juridiski veidojumi, kuru
patiesie labuma guvēji ir minētās personas;
7. juridiskas personas un juridiskie veidojumi, kuru pamata darbība nav saistīta ar Latvijas Republiku un
kuri neietilpst publiski zināmā ārvalstu uzņēmumu grupā ar labu reputāciju, kā arī loro korespondenti
(respondenti);
8. kompānijas, kuras atzīstamas par čaulas kompānijām.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 234
Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm
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Kontroles dienestam iesniegtie 
ziņojumi un "iesaldētie līdzekļi" 

2006-2016:
Bankas ziņoja 78,922 neparastu darījumu 

ziņojumus (NDZ) (51%) un 192,787 
aizdomīgu darījumu ziņojumus (ADZ) (76%) 
Kontroles dienestam
Kontroles dienests  «iesaldēja» 232 MEUR 
aktīvu




