Likvidējamās ABLV Bank, AS

darbības pārskats
par 2019. gada novembri
(no 01.11.2019. līdz 30.11.2019.),
saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 136. panta 4. daļu

Finanšu stāvokļa pārskats
0.702804

EUR'000
30.11.2019.

31.10.2019.

1,022,824
699,685
419,583
31,829
143,683
1,596
34,942

1,022,824
679,735
437,844
33,830
143,683
1,593
35,048

2,354,142

2,354,557

Pieteiktie kreditoru prasījumi
Pārējie kreditori
Pārējās saistības

2,019,556
36,172
8,160

2,016,805
36,396
9,454

Kopā saistības

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajam bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti
Ieguldījumi vērtspapīros
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
Saistības

2,063,888

2,062,655

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisijas uzcenojums
Rezerves un iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

221,375
74,750
(5,871)

221,375
74,750
(4,223)

Kopā kapitāls un rezerves

290,254

291,902

2,354,142

2,354,557

1,007

996

Kopā kapitāls un rezerves un saistības
Iespējamās saistības

Pārskats par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu
0.702804

Nauda no atgūtajiem kredītiem
Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm

01.11.2019.–
30.11.2019.
20,428

EUR'000
01.10.2019.–
31.10.2019.
16,216

-

-

Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem

2,806

1,240

Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas

25

2

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

-

-

Nauda no atgūtajiem ieguldījumiem

-

-

Nauda no atgūtajiem pārējiem aktīviem

-

-

23,259

17,458

Kopā atgūtie aktīvi

2

Likvidācijas izdevumi
(atbilstoši Kredītiestāžu likuma 134. panta 2.daļai un 135. panta 6.daļai)
0.702804

Likvidatoru un likvidatoru palīgu atlīdzība, tai skaitā nodokļi
Darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, tai
skaitā nodokļi
Nepieciešamie izdevumi likvidējamās kredītiestādes mantas uzturēšanai un
nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā
Tiesas izdevumi
Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos
Izdevumi izsoļu organizēšanai
Izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesā veicamo ierakstu izdarīšanu publiskajos
reģistros
Naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi
Citi likvidācijas izdevumi
Kopā likvidācijas izdevumi

01.11.2019.–
30.11.2019.
126

EUR'000
01.10.2019.–
31.10.2019.
131

1,194

1,241

246

419

-

-

-

-

809
1,219

678
862

3,594

3,331

2018. gada 12. jūnijā tika uzsākta likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) pašlikvidācija
saskaņā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) pieņemto lēmumu. Šī paša gada
18. jūnijā sākās Sabiedrības kreditoru prasījumu pieteikumu pieņemšana. 2019. gada 6. martā FKTK
saskaņoja metodoloģiju (procedūru kopumu), saskaņā ar kuru notiek kreditoru pārbaudes.
Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos
aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Atbilstoši saskaņotajai metodoloģijai pārbaudes veic
Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda. Oktobrī izmaksas uzsāktas Kredītiestāžu
likumā noteiktajām 2.-6. kreditoru kārtām, kurās šobrīd ir 866 kreditori ar kopējo atzīto prasījumu
apmēru 347 miljoni eiro.
Novembrī Sabiedrības akcionāri ārkārtas sapulcē pieņēma lēmumu par izmaiņām Likvidācijas
komitejas sastāvā, ievēlot divus jaunus likvidatorus — zvērinātu advokāti Vinetu Čuksti-Jurjevu un
zvērināta advokāta palīgu Armandu Smanu.
Novembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā
Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts iestāžu pieprasījumiem.
Novembrī atgūti 23,3 miljoni eiro, bet kopš likvidācijas sākuma 726,5 miljoni eiro. No nesen
atgūtajiem aktīviem īpaši atzīmējami 1,2 miljoni eiro, kas atgūti no 2015. gadā norakstīta vērtspapīra.
No obligācijām izrietošo saistību izpilde bija piesaistīta subordinētajam aizdevumam, kas bija
izsniegts sabiedrībai “Uralsib”, kurai Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa nolēma piespriest veikt
saistību atmaksu.

Andris Kovaļčuks
Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators

Arvīds Kostomārovs
Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators

Rīgā, 2019. gada 10. decembrī
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