Vēstījums no valdes priekšsēdes
Cienījamie biedri,
2019. gada novembrī notikušajās ārkārtas biedru sapulcēs gan Latviešu, gan Igauņu kredītsabiedrību biedri
ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par abu iestāžu apvienošanos, kļūstot par Northern Birch Credit
Union Limited.
Apvienotā kredītsabiedrība darbu uzsāka 2020. gada 1. janvārī. Iepriekšējos gadus katru pavasari abas
kredītsabiedrības rīkoja biedru pilnsapulci, Northern Birch savu pirmā darbības gada pilnsapulci rīkos 2021.
gada pavasarī, lai atskatītos uz 2020. gadā paveikto. Mēs ceram, ka tad jau atkal varēsim tikties klātienē, lai
pēc iespējas vairāk biedriem klātesot, varētu iepazīties ar šī gada rezultātiem. Aicinu pieteikties Nothern Birch
kredītsabiedrības jaunumu saņemšanai elektroniski, lai savlaicīgi uzzinātu par pilnsapulces laiku un citām
svarīgām ziņām. Tikmēr vēlamies īsi pastāstīt par svarīgāko pēc abu kredītsabiedrību apvienošanās.
Šobrīd pārstāvam 6500 biedru, un šis skaits pastāvīgi turpina pieaugt. Mēs ceram, ka pēdējo mēnešu laikā esat
varējuši izmantot kādu no priekšrocībām, ko nodrošina apvienotā kredītsabiedrība, piemēram, iespēju apmeklēt
vairākas ﬁliāles Toronto un Hamiltonā, kā arī uzlaboto mājas lapu, ko viegli un ērti lietot arī no mobilajiem
tālruņiem. Abu kredītsabiedrību pilnīgs integrācijas process turpināsies šogad un daļēji arī nākamgad.
COVID-19 pandēmija radīja negaidītus izaicinājumus mūsu darbībā, taču spējām ātri pielāgoties un turpināt
darbu jaunajos apstākļos. Vēlos izteikt vislielāko paldies mūsu darbiniekiem, kas turpina nodrošināt visiem tik
nepieciešamos ﬁnanšu pakalpojumus.
Arī daudziem mūsu biedriem iepriekšējie mēneši nesuši pārmaiņas. Mēs gribam atgādināt, ka vienmēr varat
paļauties uz kredītsabiedrības atbalstu. Jūs turpināsiet saņemt jūsu personīgajām vajadzībām pielāgotus
pakalpojumus neatkarīgi no apstākļiem.
Brīdī, kad Kanāda plāno, kā atvērt un atjaunot ekonomiku šajā globālās pandēmijas laikā, mūsu
kredītsabiedrība, pateicoties apvienošanās procesam, stāv uz stabila ﬁnansiāla pamata.
Apvienojoties mūsu esošo kopienu un draugu atbalstam, esam kļuvuši vēl stiprāki un turpināsim nodrošināt
jaunus pakalpojumus nākotnē. Paldies kredītsabiedrības pārvaldniecei Anitai Saar un viņas komandai visās trīs
ﬁliālēs par pašaizliedzīgo darbu, un paldies katram mūsu biedram par uzticību!
Ar cieņu,

Ellen Valter
Valdes priekšsēde
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Vēstījums no kredītsabiedrības pārvaldnieces
Cienījamie biedri,
Northern Birch Credit Union šo gadu uzsāka pārliecinoši – ieviesām jaunu zīmolu un mājas lapu, kā arī mūsu
biedriem ir nodrošināta pieeja vairākām ﬁliālēm un plašākam produktu un pakalpojumu klāstam, tai skaitā
uzlabotai internetbankai un mobilajai aplikācijai. Gadu iesākām ar spēcīgu ﬁnansiālo stāvokli – teju $200
miljoniem aktīvu, gandrīz divas reizes vairāk nekā nepieciešamo pamatkapitālu un stabilu likviditātes līmeni.
Kopš apvienošanās mūsu komandas ir cieši strādājušas kopā, lai izveidotu vienotu bankas pakalpojumu
sistēmu.
Šī gada pavasarī mūs visus negaidīti pārsteidza globālā COVID-19 pandēmija, un 17. martā valstī tika izziņota
ārkārtas situācija un apturēta daudzu uzņēmumu darbība, izņemot nepieciešamāko pamatpakalpojumu
sniedzējus. Tas bija pirms vairāk nekā trīs mēnešiem! Gan mūsu biedri, gan darbinieki spēja ātri un atbilstoši
reaģēt šajā jaunajā situācijā, lai turpinātu nodrošināt un saņemt ﬁnanšu pakalpojumus, ievērojot ﬁzisko
distancēšanos un rūpējoties par ikviena veselību.
Daudzi no mūsu biedriem, kas iepriekš nebija lietojuši internetbanku, sāka izmantot šo pakalpojumu, citi
izmantoja iespēju sazināties ar mums pa tālruni un veikt nepieciešamās darbības attālināti no mājām. Paldies
par jūsu atbildīgo rīcību, pasargājot sevi un līdzcilvēkus!
Mūsu darbinieki, atbildot uz ārkārtas situāciju, veiksmīgi ieviesa jaunus procesus un pakalpojumus, lai atbalstītu
biedrus, kurus negatīvi ietekmēja šīs pārmaiņas - kredītsabiedrība nodrošina pieeju valdības aizdevumiem
mazajiem uzņēmumiem, kā arī piedāvā aizņēmumu atmaksas atlikšanu.
Northern Birch kredītsabiedrība ir sekmīgi pārvarējusi šos pirmos izaicinošos mēnešus, spējot nodrošināt
plānoto aizdevumu (nesaistīti ar COVID-19) un depozītnoguldījumu izaugsmi. Neskatoties uz samazinātajām
procentu likmēm, mūsu peļņa ir aptuveni iepriekšējā gada līmenī.
Šajā sarežģītajā laikā vēlos mūsu biedriem atgādināt par jūsu noguldījumu drošību. Ontārio Finanšu
pakalpojumu regulēšanas komisija (FSRAO) nodrošina ievērojami augstāku kredītsabiedrību depozītu
apdrošināšanu kā bankām. Nereģistrētie depozīti Kanādas dolāros ir apdrošināti līdz $250,000 un reģistrētie
depozīti Kanādas dolāros tiek apdrošināti par visu ieguldījuma summu bez ierobežojumiem.
Paldies par jūsu atbalstu un uzticību,

Anita Saar
Prezidente un pārvaldniece
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