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Vadības ziņojums  

 

2019. gadā akciju sabiedrības Industra Bank (bijusī Meridian Trade Bank, turpmāk tekstā  - Industra) 

jaunā vadība aktīvi strādāja pie bankas darbības modeļa maiņas, īpašu vērību veltot bankas vēsturiskā 

kredītportfeļa apzināšanai, sakārtošanai, kā arī kredītu atgūšanai. Darbs pie bankas kredītportfeļa un 

kopējo procesu sakārtošanas ir nozīmīgs Industra turpmākajai  izaugsmei, ņemot vērā apstiprinātajā 

stratēģijā paredzētos bankas kapitāla stiprināšanas pasākumus, tostarp jaunu investoru piesaisti.    

 

Lai mazinātu peļņu nenesošo kredītu īpatsvaru bankas kredītportfelī un soli pa solim atjaunotu 

kredītiestādes sekmīgu darbību, pārskata periodā Industra veica apjomīgu darbu pie iepriekšējos 

gados izsniegto kredītu kvalitātes izvērtēšanas atbilstoši labai finanšu uzskaites praksei un 

starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.  

 

Industra konstatēja, ka būtisks daudzums kredītu tika izsniegti, neievērojot tirgus praksei atbilstošus 

nosacījumus, tajā skaitā: darījumi ar pietuvinātām personām, nekvalitatīvi un nepietiekoši kredītu 

nodrošinājumi, bankas interesēm neatbilstoši kredītu atmaksas un apkalpošanas nosacījumi, un citi. 

 

Tā rezultātā Industra pārskata perioda beigās nolēma izveidot uzkrājumus virknei zemas kvalitātes 

un peļņu nenesošu kredītu, kas bija izsniegti bankas iepriekšējās vadības laikā līdz 2018. gadam. 

Izveidotie uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam ir radījuši bankai  zaudējumus 4,5 miljonu eiro 

apmērā, un to atzīšana ir pragmatisks lēmums, kura nolūks ir stiprināt Industra finanšu izaugsmes 

iespējas nākotnē.   

 

Finanšu pārskata publicēšanas brīdī bankas akcionāri bija pabeiguši bankas kapitāla stiprināšanas 

pasākumu pirmo posmu, ieguldot Industra pamatkapitālā septiņus miljonus eiro. Tādējādi Industra 

akcionāri ir nodrošinājuši ES Regulā Nr. 575/2013 noteiktās pašu kapitāla prasības, kā arī 

kompensējuši pārskatā gadā izveidoto uzkrājumu radītos zaudējumus. 

 

Pārskata periodā Industra lielu uzmanību veltīja tam, lai nodrošinātu starptautisko un Latvijas 

Republikas likumdošanas prasību ievērošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Industra ir apstiprināta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas stratēģija un politika, kas 

nosaka pamatprincipus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas 

finansēšanas riska pārvaldīšanas, riska identificēšanas, kā arī riska mazināšanas un kontroles 

mehānismus. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,  terorisma un proliferācijas finansēšanas riska 

pārvaldīšanas  stratēģija un politika ir  ieviesta, apstiprinot  attiecīgos pakārtotos iekšējos dokumentus 

un izveidojot atbilstošu organizatorisko struktūru, kas pamatojas uz trīs līmeņu aizsardzības un 

kontroles principiem. Turpinoties attiecībām starp klientu un banku, Industra turpina detalizēti 

analizēt  informāciju par klientu darbību. Informācija klienta lietā regulāri tiek papildināta un 

aktualizēta, iekļaujot klienta darbības un tā veikto darījumu izpētes rezultātus.  

Veicot visus risku mazinošos pasākumus, Industra ir ievērojami samazinājusi risku iesaistīties 

iespējamā tādu līdzekļu legalizēšanā, kas iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā  vai var tikt izlietoti 

terorisma vai proliferācijas finansēšanai.  
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2019. gadā Industra pilnībā veica starp FKTK un banku noslēgtā Administratīvā līguma  noteikumu 

izpildi. Atbilstoši līguma nosacījumiem Industra nodrošināja vairākas  noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju riska 

pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgas  pārbaudes:  

1) bankas klientu bāzes riska klasifikācijas atbilstība; 

2) NILLTF risku pārvaldībai pielietojamā informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma atbilstība;  

3) bankas iekšējās kontroles sistēmas NILLTFN jomā neatkarīgs izvērtējums.  

Tādējādi Industra ir mērķtiecīgi samazinājusi to klientu skaitu, kuri varētu radīt bankai pārāk augstu 

NILLTPF vai Sankciju risku, tai skaitā par 20,3% samazinot paaugstināta riska klientu skaitu un par 

63,8% samazinot paaugstināta riska darījumu apmērus.   

Pirmos divus neatkarīgos zvērinātu revidentu komercsabiedrības Deloitte  pārbaudes vērtējumus 

banka ieguva 2018. gada vidū un jau līdz gada beigām ieviesa visus revidentu izteiktos priekšlikumus 

un rekomendācijas.  

Trešo bankas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgo izvērtējumu NILLTPFN jomā zvērinātu 

revidentu komercsabiedrība Deloitte veica 2019. gada sākumā.  Industra ieguva  iekšējās kontroles 

sistēmas pozitīvu novērtējumu un rekomendācijas attiecīgās jomas pilnveidei, kuras pilnībā ieviesa 

2019. gada  laikā.  

Pārskata periodā Industra uzsāka pakāpenisku bankas transformācijas procesu. Tika izmainīta bankas 

organizatoriskā struktūra, padarot to skaidrāku un vienkāršāku, kā arī precīzāk nosakot darbinieku 

atbildības jomas. Visa gada laikā notika būtiska darbinieku komandas stiprināšana, kas rezultējās ar 

stiprāku un profesionālāku komandu nekā iepriekš.  

Sekojot tirgus tendencēm un bankas darbības operacionālajai efektivitātei, pārskata periodā vairums 

bankas pakalpojumu tarifu un piedāvātās noguldījumu likmes ir pielāgotas reālajai situācijai.   

2019. gada laikā turpinājās darbs pie bankas norēķinu grupu skaita optimizācijas, kuru atbilstoši 

plānam paredzēts pabeigt 2020. gadā.  

Visā pārskata periodā Industra turpināja darbu arī pie kreditēšanas produktu izstrādes un esošo kredīta 

produktu efektivitātes paaugstināšanas. 
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            Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  

             15.09.2006. noteikumi Nr. 145 

  Bilances pārskats  

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

  

  

  

  

           (tūkst. eiro) 

Pozīcijas nosaukums 
Banka                

Pārskata 

periodā  

Konsolidācijas 

grupa        

Pārskata 

periodā 

Banka 

Iepriekšējā 

pārskata 

gadā* 

Konsolidācijas 

grupa     

Iepriekšējā 

pārskata gadā* 

Nauda un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 79,448 79,448 86,926 86,926 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,936 1,936 6,699 6,699 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā - - 2 2 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar 

atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos 497 497 342 342 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes 

vērtībā 74,129 54,891 83,300 66,139 

Atvasinātie finanšu instrumenti – riska 

ierobežošanas uzskaite - - - - 

Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības 

izmaiņas portfeļa procentu likmes riska 

ierobežošanas pozīcijai - - - - 

Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un 

asociētajās sabiedrībās - - - - 

Materiālie aktīvi 1,286 1,290 758 764 

Nemateriālie aktīvi - - 9 9 

Nodokļu aktīvi - 60 - 99 

Citi aktīvi 5,604 8,358 4,812 6,619 

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas 

klasificētas kā pārdošanai turētas 53 16,599 - 15,807 

Kopā aktīvi 162,953 163,079 182,848 183,406 

Saistības pret centrālajām bankām - - - - 

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - - - - 

Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā 

ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā - - - - 

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā 

iegādes vērtībā 156,377 156,377 171,956 171,952 

Atvasinātie finanšu instrumenti – riska 

ierobežošanas uzskaite - - - - 

Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības 

izmaiņas portfeļa procentu likmes riska 

ierobežošanas pozīcijai - - - - 

Uzkrājumi - - 53 53 
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Nodokļu saistības 26 32 57 57 

Citas saistības 2,834 2,975 2,425 2,640 

Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas 

klasificētas kā pārdošanai turētas - - - - 

Kopā saistības 159,237 159,384 174,491 174,702 

Kapitāls un rezerves 3,716 3,695 8,357 8,704 

Kopā kapitāls un rezerves un saistības 162,953 163,079 182,848 183,406 

Ārpusbilances posteņi     
Iespējamās saistības 96 96 1,590 1,590 

Ārpusbilances saistības pret klientiem 285 250 1,300 1,300 

*) auditēts 

      2. pielikums 

      Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  

       15.09.2006.  noteikumi Nr. 145 

 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

 

 

      (tūkst. eiro) 

Pozīcijas nosaukums 
Banka           

Pārskata 

periodā 

Konsolidācijas 

grupa        

Pārskata 

periodā 

Banka       

Iepriekšējā 

pārskata 

gada 

 atbilstošajā 

periodā* 

Konsolidācijas 

grupa     

Iepriekšējā 

atbilstošajā 

periodā* 

Procentu ienākumi 1,720 1,785 2,483 2,506 

Procentu izdevumi (1,262) (1,262) (1,542) (1,542) 

Dividenžu ienākumi - - - - 

Komisijas naudas ienākumi 7,613 7,620 10,074 10,077 

Komisijas naudas izdevumi (1,877) (1,877) (2,263) (2,263) 

Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu 

aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas 

patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā (+/–) - - - - 

Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un 

finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā 

ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

(+/–) 1,009 1,009 2,793 2,793 

Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas 

uzskaites (+/–) 

                        

-  

                        

-  

                          

-  

                            

-  

Neto ārvalstu valūtu kursa starpības 

peļņa/zaudējumi (+/–) 

                     

64                       33  

                  

(317) 

                     

(677) 

Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu 

atzīšanas pārtraukšanas (+/–) - - - - 

Pārējie darbības ienākumi 78 499 156 591 

Pārējie darbības izdevumi (–) (130) (256) (140) (466) 

Administratīvie izdevumi (–) (7,811) (8,250) (7,951) (8,108) 

Nolietojums (–) (272) (274) (327) (329) 
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Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu 

rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi (+/–) - - - - 

Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse (–/+) (3,924) (3,691) (2,665) (2,539) 

Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma 

apvērse (–/+) - (496) - - 

Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā - - - - 

Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem 

meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās 

sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla 

metodi (+/–) - - - - 

Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un 

atsavināmām grupām, kas klasificētas kā 

pārdošanai turētas (+/–) - - - - 

Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas (4,792) (5,160) 301 43 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis - - (1) (1) 

Pārskata gada peļņa/zaudējumi (4,792) (5,160) 300 42 

Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi (+/–) - - - - 
*) auditēts 
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      3. pielikums 

      Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

      15.09.2006. noteikumi Nr. 145 

 Bankas darbības rādītāji 

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

 

 

       
 

Pozīcijas nosaukums 

Banka   
Pārskata 

periodā 

Konsolidācijas 

grupa        

Pārskata 
periodā 

Banka   

Iepriekšējā 
pārskata gada 

 atbilstošajā 

periodā 

Konsolidācijas 

grupa     
Iepriekšējā 

atbilstošajā 

periodā 

Kapitāla atdeve (ROE) (%) -54.63% -59.45% 2.54% 0.48% 

Aktīvu atdeve (ROA) (%) -2.36% -2.58% 0.12% 0.02% 

 

 

      4. pielikums 

      Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

       15.09.2006. noteikumi Nr. 145 

 Konsolidācijas grupas sastāvs 

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

 

 
 

Nr. 

p.k. 

Komercsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas vietas kods, 

 reģistrācijas adrese 

Komercsabiedr

ības  

darbības 

veids* 

Daļa 

pamatkapitālā  

(%) 

Balsstiesību 

daļa  

komercsabie

drībā (%) 

Pamatojums  

iekļaušanai 

grupā** 

1  AS "MTB Finance" LV, Rīga, Elizabetes 57 CFI 100 100 MS 

       
*BNK – banka, APS – apdrošināšanas sabiedrība, PAP – pārapdrošinātājs,  

APP – apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, 

IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PFO – pensiju fonds, CFI – cita finanšu iestāde,  

FPS – finanšu pārvaldītājsabiedrība, CKS – cita komercsabiedrība. 

** MS – meitas sabiedrība; KS – kopsabiedrība; MAS – mātes sabiedrība. 
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      5. pielikums 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

 15.09.2006. noteikumi Nr. 145 
      

      

 I. Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskats 

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

 

 

      (tūkst. eiro) 

.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Banka             

Pārskata periodā 

Konsolidācijas 

grupa          Pārskata 

periodā 

1 Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 5,880 5,123 

1.1. Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.) 4,672 3,915 

1.1.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāls 4,672 3,915 

1.1.2. Pirmā līmeņa papildu kapitāls -                 -  

1.2. Otrā līmeņa kapitāls 1,208 1,208 

2 
Kopējā riska darījumu vērtība 

(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 100,099 101,501 

2.1. 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 

partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam 

un neapmaksātās piegādes riskam 81,897 82,821 

2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei          -                 -  

2.3. 

Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas 

riskam un preču riskam 373 666 

2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 17,809 17,994 

2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 

                       

20                           20  

2.6. 

Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska 

darījumiem tirdzniecības portfelī                -                              -  

2.7. Citas riska darījumu vērtības        -           -  

3 Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi     

3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 4.67% 3.86% 

3.2. 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) 

(1.1.1.-2.*4.5%) 168 -653 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 4.67% 3.86% 

3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6%) -1,334 -2,175 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100) 5.87% 5.05% 

3.6. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%) -2,128 -2,997 

4 Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 2.50% 2.50% 

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) 2.50% 2.50% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   -          -  

4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) -                -  

4.4. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)     -                   -  

4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) -                 -  

5 Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas     

5.1. 

Aktīvu vērtības korekcijas apmērs, kas piemērots 

prudenciālajiem mērķiem -  -  
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5.2. 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 

minētās korekcijas apmēru 4.67%* 3.86%* 

5.3. 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 4.67%* 3.86%* 

5.4. 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 5.87%* 5.05%* 

 

* Kapitāla pietiekamības rādītāji pēc kapitāla palielināšanas (skatīt vadības ziņojumu)  

5.2. 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 

minētās korekcijas apmēru 11.66% 10.76% 

5.3. 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 11.66% 10.76% 

5.4. 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 12.87% 11.94% 

 

II. Informācija par pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītājiem, ja kredītiestāde 

piemēro pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ietekmi uz pašu kapitālu 

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

      (tūkst. eiro) 

N.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Banka             

Pārskata 

periodā 

Konsolidācijas 

grupa             

Pārskata 

periodā 

1.A Pašu kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 4,271 3,515 

1.1.A Pirmā līmeņa kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots 3,063 2,307 

1.1.1.A 

Pirmā līmeņa pamata kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu 

piemērots 3,063 2,307 

2.A 

Kopējā riska darījumu vērtība, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu 

piemērots 98,313 99,832 

3.1.A 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu 

piemērots 3.12% 2.31% 

3.3.A 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu 

piemērots 3.12% 2.31% 

3.5.A 
Kopējais kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu 

piemērots 4.34% 3.52% 
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      6. pielikums 

      Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

      15.09.2006. noteikumi Nr.145 

Likviditātes seguma rādītāja aprēķins 

2019. gada 31. decembrī 
(pārskata perioda pēdējais datums) 

      (tūkst. eiro) 

N.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Banka             

Pārskata 

periodā 

Konsolidācijas 

grupa             

Pārskata 

periodā 

1.A Likviditātes rezerve 82,518 82,518 

1.1.A Izejošās neto naudas plūsmas 15,621 15,612 

1.1.1.A Likviditātes seguma rādītājs (%) 528.00% 529.00% 

 

 Papildu informācija      

       

1. Bankas vērtspapīru portfeļa sadalījums pa valstīm uz 2019. gada 31. decembri, kuru emitentu emitēto vērtspapīru 

kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10% no Bankas pašu kapitāla. 

     (tūkst. eiro) 

Emitenta  valsts Kopā 

% no 

Bankas 

pašu 

kapitāla 

t.sk. 

Centrālā 

valdība 

% no 

Bankas 

kapitāla 

Citi 

emitenti 

LV 2,680 46% 2,680 46%            -  

LT 5,407 92% 5,407 92%      -  

Kopā vērtspapīru portfelis 8,087 X 8,087 X         -  

 

2019. gada 4. ceturksnī amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem netika izveidoti uzkrājumi. 

Atskaites perioda beigās amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu instrumentu tirgus vērtība bija EUR 8 169 tūkst. 

2019. gada 4. ceturksnī finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos 

ienākumos, netika atzīts uzskaites vērtības samazinājums. 

 

2. Pārskata periodā zvērināti revidenti nav veikuši  AS „Industra Bank” pārskatu  pārbaudi.  

 

3. Informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem ir atspoguļota AS „Meridian Trade Bank” gada pārskatā par 

2018. gadu, 26-82 lpp.  

(https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/2018/annual_report_2018__lv.pdf) un 

Informācijas atklāšanas pārskatā, 1-21 lpp. 

(https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/informacijas_atklasanas_atskaite_31122018_lv.

pdf) un kopš publiskošanas nav mainījusies.  

 

4. Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas Bankas akcionāru struktūrā. Aktuālā informācija par Bankas akcionāriem ir 

atspoguļota Bankas interneta mājas lapas sadaļā "Par banku"  

("Vadība" - https://industra.finance/lv_LV/about/management/). 

 

5. Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas Bankas Valdes un Padomes sastāvā. Aktuālā informācija par Bankas vadību 

ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapas sadaļā "Par banku"  

https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/2018/annual_report_2018__lv.pdf
https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/informacijas_atklasanas_atskaite_31122018_lv.pdf
https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/informacijas_atklasanas_atskaite_31122018_lv.pdf
https://industra.finance/lv_LV/about/management/
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("Vadība" - https://industra.finance/lv_LV/about/management/).  

 

6. Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas Bankas klientu apkalpošanas centru struktūrā. Informācija par Bankas 

organizatorisko struktūru ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapas sadaļā "Par banku" ("Struktūra" - 

https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/Struktura_LV.pdf). 

 

7. Informācija par Bankas saimnieciskās darbības stratēģiju un mērķiem ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapā sadaļā 

"Par banku" ("Vēsture un misija" - https://industra.finance/lv_LV/about/history/), kā arī gada pārskatā par 2018. gadu.  

(https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/2018/annual_report_2018__lv.pdf), 3.-5. lpp., 

80.-82. lpp. un kopš šīs publiskošanas nav būtiski mainījusies.  

 

8. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguļota  2018. gada Informācijas atklāšanas pārskatā, 17-

21 lpp. un kopš publiskošanas nav mainījusies. 

https://industra.finance/lv_LV/about/management/
https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/Struktura_LV.pdf
https://industra.finance/lv_LV/about/history/
https://industra.finance/static/uploaded_files/documents/latvija/reports/2018/annual_report_2018__lv.pdf

