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Vadības ziņojums 

Darbības rezultāti 
 

Neraugoties uz pasaules finanšu krīzes globālām sekām un nelabvēlīgu ekonomisku situāciju Latvijā, 
2009. gada pirmajā pusē Rietumu banka turpināja veiksmīgi darboties saskaņā ar izvirzīto 
korporatīvo stratēģiju, saglābjot savu finanšu stabilitāti un vadošās pozīcijas Latvijas banku sektorā. 

 
Neskatoties uz to, ka daudzas Latvijas bankas pirmo pusgadu noslēdza ar ievērojamiem 
zaudējumiem, Rietumu Banka turpināja strādāt ar peļņu, 2009. gada pirmajos sešos mēnešos Banka 
deklarējusi lielāko tīro peļņu Latvijas Banku sektorā.   
  
2009.gada pirmajā pusē, mūsu Banka turpināja attīstīt un piedāvāt jaunus produktus un 
pakalpojumus, it īpaši tirdzniecības finansēšanas un brīvo līdzekļu pārvaldīšanas jomā. Apzinoties 
vajadzību pēc uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu palielināšanas, Rietumu Banka sāka piedāvāt vidēja 
lieluma uzņēmumiem dažus jaunus īstermiņa kreditēšanas veidus un tirdzniecības finansēšanas 
produktus. 
 
Rietumu Banka ieviesa jaunus elastīgus noguldījumu veidus, tajā skaitā noguldījumus ar pieaugošu 
procentu likmi, ar tirgus procentu likmi, kā arī beztermiņa krājkontu. Šie produkti ļauj mūsu 
klientiem ērti un droši noguldīt savus brīvos līdzekļus, ņemot vērā viņu personīgas un korporatīvas 
vajadzības. 
 
Rietumu bankas meitas uzņēmums RB Asset Management piedāvāja klientiem strukturētās 
parādzīmes ar ekspozīciju uz ASV dolāra lejupslīdi, dabasgāzi, un citas investīciju idejas, tādas kā 
ekspozīcija uz  Krievijas Fondu tirgus korekcijām, Britu mārciņas novērtējumu un farmācijas sektora 
pieaugumu. 
 
Rietumu Banka turpināja pilnveidot klientu apkalpošanu ar mērķi nodrošināt visiem mūsu klientiem 
īpaši ērto, personisku kontaktu ar banku. Tādēļ, mēs paplašinājām korporatīvu klientu grupu, kuriem 
bezmaksas tiek piedāvāts pakalpojums “Personisks menedžeris”. Šāda veidā apkalpošana garantē 
tiešo kontaktu ar personiskiem menedžeriem plašākam mūsu klientu diapazonam un nodrošina 
individuālo pieeju katram klientam finansiālo jautājumu risināšanā. 2009. gada pirmajā pusē tika 
samazināta lielāka daļa komisiju par norēķinu konta apkalpošanu un starptautisko maksājumu 
veikšanu.      
  
Rietumu Banka turpināja attīstīties arī tehnoloģiju jomā, ieviešot jauno universālo attālināto klienta 
identifikācijas sistēmu – Rietumu ID – tā ir viena no mūsdienīgākām, lietošanā ērtām un maksimāli 
drošām sistēmām tirgū. Pāriet uz Rietumu ID bez maksas var visi Bankas klienti. 
 
Rietumu BankWorld sistēmas operatīvas funkcijas bija paplašinātas, ar tādām iespējām kā 
elektroniska krājkonta atvēršana un pārvaldīšana, maksājumu karšu pasūtīšana. 
 
Rietumu Banka turpināja sociālas atbalstīšanas un labdarības programmu bērnu medicīnā, izglītībā, 
mākslā un sportā. 2009. gada pirmajā pusē Rietumu bankas Labdarības fonds sadarbībā ar avīzi 
“Diena” pabeidza projektu “Meklējam sirdsmāsiņu” un piešķīra balvas labākajām Latvijas 
medmāsām. Rietumu bankas labdarības fonds atbalstīja 26. Rīgas Velomaratonu, IV Rīgas 
Starptautisko Fantāzijas filmu festivālu un izsludināja stipendiju konkursu studijām augstskolās starp 
vidusskolēniem no Latgales maznodrošinātām ģimenēm, kā arī sponsorēja 19. un 20. gadsimta krievu 
reālistiskās glezniecības izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. 

 

 

 



 

 

 
 
Finanšu rezultāti 
 
 
 2009. gada 

30. jūnijā 
(6 mēneši) 

2008. gada 
31. decembrī 

2008. gada 
30. jūnijā 
(6 mēneši) 

2007. gada 
31. decembrī 

2007. gada 
30. jūnijā 
(6 mēneši) 

Uz perioda beigām 
(LVL ‘000) 

     

Kopā aktīvi 1,019,244 1,117,276 1,133,384 1,226,059 1,002,501 
Nebanku sektora 
klientiem izsniegtie 
kredīti 534,444 571,057 603,631 598,699 476,012 
Saistības pret 
klientiem 602,891 670,611 763,060 885,879 758,435 
Pamatkapitāls kopā 134,535 132,497 125,610 122,210 104,300 
      
Par periodu  
(LVL ‘000)      
Neto peļņa pirms 
nodokļiem 8,669 23,411 13,881 40,290 21,445 
Neto peļņa pēc 
nodokļiem 7,103 20,494 12,175 34,755 18,059 
Pamatdarbības 
ienākumi 26,483 67,750 30,301 64,565 33,004 
      
Kapitāla 
pietiekamība 15.68% 14.72% 13.99% 14.04% 14.52% 
      
      
      
 

 

 

 



 

 



 

 

 



A/S Rietumu banka 
Starpperioda Bankas finanšu pārskati  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 

SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA BANKAS PEĻŅAS VAI 
ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
par Sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009.  gada 30.  jūnijā
  Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 
Piezīme 

2009 
’000 LVL 

2008 
’000 LVL 

Procentu ienākumi 7 21,995 32,881

Procentu izdevumi 7 (7,199) (13,746)

Neto procentu ienākumi  14,796 19,135

Komisijas naudas ienākumi 8 7,224 7,908

Komisijas naudas izdevumi 9 (1,583) (1,875)

Neto komisijas naudas ienākumi  5,641 6,033

Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu 
instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā  60 (789)

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto ienākumi  4,025 5,166

Neto realizētā peļņa no pārdošanai pieejamiem aktīviem  3 -

Citi ienākumi, neto  1,958 756

  26,483 30,301

Zaudējumi no vērtības samazināšanās 10 (8,321) (3,581)

Administrācijas izmaksas  (9,493) (12,839)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  8,669 13,881

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  (1,566) (1,706)

Pārskata gada neto peļņa   7,103 12,175

 

Saīsinātos starpperioda Bankas finanšu pārskatus no 6. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Bankas padome un 
Bankas valde, kuru vārdā 2009. gada 24. augustā tos parakstīja: 

 

 
 

 
 
 
 
_____________________________    __________________________ 
Leonīds Esterkins      Aleksandrs Kaļinovskis 
Padomes priekšsēdētājs                  Valdes priekšsēdētājs 

 

 

Pielikums no 12. līdz 27. lapai ir neatņemama šo saīsināto Bankas starpperioda finanšu pārskatu 
sastāvdaļa.
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A/S Rietumu banka 
Starpperioda Bankas finanšu pārskati  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 

 

SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA BANKAS APVIENOTO 
IENĀKUMU PĀRSKATS 
Par Sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30.  
jūnijā   

Seši mēneši, kas noslēdzās  
30. jūnijā 

 
Piezīme 

2009 
’000 LVL 

2008 
’000 LVL 

Pārskata gada neto peļņa  7,103  12,175

Pārējie apvienotie ienākumi   

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 16 
  

129  -

Uzņēmumu ienākumu nodoklis, kas attiecas uz pārējo apvienoto 
ienākumu sastāvdaļām 11 (19) -

Pārējie apvienotie ienākumi pārskata periodā  110 -

Pārējie apvienotie ienākumi pārskata periodā kopā   7,213 12,175

 

Saīsinātos starpperioda Bankas finanšu pārskatus no 6. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Bankas padome 
un Bankas valde, kuru vārdā 2009. gada 24. augustā tos parakstīja: 

 

 

 
 

 
 
_____________________________   __________________________ 
Leonīds Esterkins      Aleksandrs Kaļinovskis 
Padomes priekšsēdētājs                  Valdes priekšsēdētājs 

 

Pielikums no 12. līdz 27. lapai ir neatņemama šo saīsināto Bankas starpperioda finanšu pārskatu 
sastāvdaļa.
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A/S Rietumu banka 
Starpperioda Bankas finanšu pārskati  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 

8 

SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA BANKAS FINANŠU 
STĀVOKĻA PĀRSKATS 

2009.  gada  30. jūnijā  

 Piezīme 

2009. gada  
30.jūnijā 

’000 LVL 

 2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL 

AKTĪVI    

Nauda un tās ekvivalenti 12 43,220 45,547
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 13 125,501 154,314
Prasības pret kredītiestādēm 14 245,652 237,313
Kredīti  15 534,444 571,057
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi  16 17,901 10,779
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 17 5,029 20,869
Ieguldījumi radniecīgo un citu saistīto sabiedrību 
pamatkapitālā  16,497 16,197
Pamatlīdzekļi 18 5,137 5,684
Nemateriālie aktīvi 19 2,903 3,135
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs   1,738 3,903
Ieguldījumu īpašums 20 5,325 5,100
Pārdošanai  turēti nefinanšu aktīvi 21 - 27,092
Citi aktīvi 21 15,897 16,286

Kopā aktīvi  1,019,244 1,117,276

 



A/S Rietumu banka 
Starpperioda Bankas finanšu pārskati  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 

 
SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA BANKAS FINANŠU 
STĀVOKĻA PĀRSKATS 
2009.  gada 30. jūnijā    

 Pielikums 

 
 2009.  gada 

30. jūnijā 
’000 LVL 

2008. gada 
31. decembrī

’000 LVL 

 
SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN REZERVES    
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 13 392 511 
Saistības pret kredītiestādēm 22 149,342 153,708
Klientu norēķinu konti un noguldījumi 23 602,891 670,611
Saistības, kas izriet no atpakaļpirkuma līgumiem  124,934 150,097
Uzkrājumi  391 387
Citi aizņēmumi 24 905 1,299
Atliktā nodokļa saistības  816 595
Pārējās saistības                   5,038 7,571

Kopā saistības  884,709 984,779

    
Pamatkapitāls  22,500 22,500
Akciju emisijas uzcenojums  4,809 4,809
Pārvērtēšanas rezerves – pamatlīdzekļi  1,835 1,835
Pārvērtēšanas rezerves – pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu  110 -
Pārējās rezerves  16 16

Nesadalītā peļņa  105,265 103,337
Kapitāls un rezerves  134,535 132,497

Kopā saistības, kapitāls un rezerves   1,019,244 1,177,276

Saistības un ārpusbilances posteņi 25 49,451 71,302

 

Saīsinātos starpperioda Bankas finanšu pārskatus no 6. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Bankas padome 
un Bankas valde, kuru vārdā 2009. gada 24. augustā tos parakstīja: 

 

 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 
Leonīds Esterkins      Aleksandrs Kaļinovskis 
Padomes priekšsēdētājs                  Valdes priekšsēdētājs 

 

Pielikums no 12. līdz 27. lapai ir neatņemama šo saīsināto Bankas starpperioda finanšu pārskatu 
sastāvdaļa. 
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A/S Rietumu banka 
Starpperioda Bankas finanšu pārskati  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 
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SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA BANKAS NAUDAS PLŪSMAS 
PĀRSKATS 
par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009.  gada 30.  jūnijā   

Seši mēneši, kas noslēdzās 30. 
jūnijā 

  
2009  

’000 LVL 
2008 

’000 LVL 

NAUDAS PLŪSMA PAMATDARBĪBAS REZULTĀTĀ    
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa   8,669 13,881 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums  1,063 935 
Uzkrājumu pieaugums /(samazinājums)  4 (29) 
Zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas  - 44 
Zaudējumi no vērtības samazināšanas   8,321 3,581 
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā 
pirms izmaiņām aktīvos un saistībās  18,057 18,412 
Prasību pret bankām (pieaugums)/samazinājums  30,354 
Kredītu un citu parādu (pieaugums)/samazinājums  28,488 (8,231) 
Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums   (6,993) (19,238) 
Aktīvu un saistību, kas uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to 
patiesajā vērtībā, (pieaugums)/samazinājums  28,694 (26) 
Tirdzniecības nolūkā turēto nefinanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums  27,092 (5,189) 
Pārējo aktīvu samazinājums  427 821 
Saistību pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums)  (5,274) 2,676 
Saistību pret klientiem (samazinājums)  (67,720) (123,004) 
Saistību, kas izriet no atpakaļpirkuma līgumiem, 
pieaugums/(samazinājums)  (25,163) 16,170 
Pārējo saistību pieaugums /(samazinājums)  (2,533) 499 
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā 
pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas  (44,524) (86,756)  
    
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis  185  (3,755)  
    
Neto nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības rezultātā  (44,339) (90,511)  
    
NAUDAS PLŪSMA INVESTĪCIJU DARBĪBAS REZULTĀTĀ    
Pamatlīdzekļu iegāde  (426) (6,084)  
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas  287 - 
Radniecīgo sabiedrību akciju un daļu iegāde  (300) (225) 
Ieguldījumu īpašumu pieaugums   (63) - 
Līdz termiņa beigām turēto finanšu ieguldījumu atmaksa termiņa beigās  15,915 10,253  
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums investīciju darbības rezultātā  15,413 3,944  
    
NAUDAS PLŪSMA FINANSĒŠANAS DARBĪBAS REZULTĀTĀ    
    
Pieaugums/ (samazinājums) citos aizņēmumos  (394) 1,114 
Izmaksātās dividendes  (5,175) (8,775) 
Nauda un tās ekvivalenti finansēšanas darbības rezultātā  (5,569) (7,661) 
    
Neto naudas plūsma par periodu  (34,495) (94,228) 
    
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā  270,809 326,052 
    
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās  236,314 231,824 

 
 
 

 
 



A/S Rietumu banka 
Starpperioda Bankas finanšu pārskati  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 
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SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA BANKAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 
Par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009.  gada 30.  jūnijā 

 
  

 
Pamat-

kapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 

Pārvērtēšanas
rezerve- 

ēkas 

Pārvērtēšanas
rezerve – 

pārdošanai 
pieejami 

aktīvi 
Pārējās 

rezerves 
Nesadalītā

peļņa 

Kopā
kapitāls un

rezerves

 ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL

2008. gada 1. janvārī  22,500 4,809 3,284 - 16 91,601 122,210

Izmaksātas dividendes -  - - - - (8,775) (8,775)

Apvienotie ienākumi kopā - - - - - 12,175 12,175

2008. gada 30. jūnijā 22,500 4,809 3,284 - 16 95,001 125,610

Apvienotie ienākumi kopā - - (1,449) - - 8,336 6,887

2008. gada. 31. decembrī 22,500 4,809 1,835 - 16 103,337 132,497

Izmaksātas dividendes - - - - - (5,175) (5,175)

Apvienotie ienākumi kopā - -                    - 110 - 7,103 7,213

2009. gada 30. jūnijā 22,500 4,809 1,835 110 16 105,265 134,535

 

Saīsinātos starpperioda Bankas finanšu pārskatus no 6. līdz 27. lapai ir apstiprinājusi Bankas padome 
un Bankas valde, kuru vārdā 2009. gada 24. augustā tos parakstīja: 

 

 

 

 

 

 

Leonīds Esterkins Aleksandrs Kaļinovskis 
Padomes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs 

 

 
 

 
Pielikums no 12. līdz 27. lapai ir neatņemama šo saīsināto Bankas starpperioda finanšu pārskatu 
sastāvdaļa.
 
 
 
 
 
 
 



A/S Rietumu banka 
Pielikumi pie starpperioda Bankas finanšu pārskatiem  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 

1 Pamatinformācija par Banku 
A/S Rietumu Banka tika dibināta Latvijas Republikā kā akciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību un 
tai tika piešķirta bankas licence 1992. gadā.  

Bankas galvenās darbības jomas ir noguldījumu pieņemšana, klientu norēķinu kontu uzturēšana, 
maksājumu veikšana, kreditēšana un garantiju izsniegšana, ārvalstu valūtas maiņa un darījumi ar 
vērtspapīriem. Bankas darbību regulē Latvijas Banku un Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija 
(„FKTK”). Bankas juridiska adrese ir Vesetas iela 7, Rīga, Latvija. 

2 Finanšu pārskatu sagatavošanas pamats 

(a) Atbilstības paziņojums 

Bankas saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 34. Starptautisko 
grāmatvedības standartu Starpperioda finanšu pārskati. Šie starpperioda finanšu pārskati neietver 
visu informāciju, kas veido pilnus finanšu pārskatus, un tāpēc šos finanšu pārskatus ir jāizvērtē kopā 
ar Bankas finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī. Banka sagatavo arī 
Konsolidētos starpperioda finanšu pārskatus par periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā. 

Bankas valde ir apstiprinājusi šos Bankas saīsinātos starpperioda finanšu pārskatus izdošanai 2009. 
gada 24. augustā.  

(b) Funkcionālā un finanšu pārskatu valūta 

Finanšu pārskatu dati ir uzrādīti tūkstošos latu (LVL’000), ja vien nav noteikts citādi. Lati ir Bankas 
funkcionālā valūta. 

3 Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas 
Izņemot turpmāk minēto, šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu sagatavošanā Banka pielietoja 
grāmatvedības uzskaites politikas, kas atbilst tām grāmatvedības uzskaites politikām, kuras Banka 
pielietoja finanšu pārskatu sagatavošanā par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis starpperiodā tiek uzkrāts, izmantojot nodokļa likmi, kas būs 
piemērojama prognozētajai gada kopējai peļņai. 

Turpmāk aprakstītie jaunie standarti un standartu papildinājumi ir obligāti piemērojami pirmo reizi 
finanšu gadā, ka sākās 2009. gada 1. janvārī: 

SGS 1 (pārstrādāts) „Finanšu pārskatu sniegšana”. Pārstrādātais standarts neatļauj uzrādīt ienākumus 
un izdevumus, kas nav saistīti ar akcionāriem, tieši kapitāla izmaiņu pārskatā un pieprasa uzrādīt šīs 
izmaiņas pašu kapitālā atsevišķi no tām, kas ir saistītas ar akcionāriem. „Izmaiņas pašu kapitālā, kas 
nav saistītas ar akcionāriem” ir jāuzrāda apvienotajā ienākumu pārskatā. 

Saskaņā ar izmaiņām standartā Banka var izvēlēties uzrādīt tikai vienu apvienoto ienākumu pārskatu 
vai divus atsevišķus pārskatus: peļņas vai zaudējumu aprēķinu un apvienoto ienākumu pārskatu . 

Banka ir izvēlējusies sniegt divus pārskatus: peļņas un zaudējumu aprēķinu un apvienoto ienākumu 
pārskatu. Starpperioda saīsinātie finanšu pārskati tika sagatavoti, ievērojot jaunās prasības. 

Banka nebija pielietojusi citus jaunus standartus, standartu grozījumus un papildinājumus, kuri ir 
obligāti pirmoreiz finansiāla gada laikā, kurš sākās 2009. gada 1. janvārī, jo tie neattiecās uz bankas 
darbību. 
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Turpmāk aprakstītie jaunie standarti, standartu un interpretāciju papildinājumi ir izdoti, bet nav 
spēkā finanšu gadā, kas sākās 2009. gada 1. janvārī, un nav pieņemti pirms noteiktā laika: 

3. SFPS (pārstrādāts) „Uzņēmējdarbības apvienošana” un sekojoši papildinājumi 27. SGS 
„Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati”, 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos” un 
31. SGS „Līdzdalība kopuzņēmumos”, kas ir piemērojami perspektīvi uzņēmējdarbības apvienošanas 
darījumiem, kas veikti, sākot no 2009. gada 1. jūlija. Vadība apsver jauno prasību ietekmi uz iegādes 
darījumu atspoguļojumu, konsolidēšanu un asociētajām sabiedrībām Bankas finanšu pārskatos. 
Bankas meitas sabiedrību vidū nav kopuzņēmumu. Pārstrādātais standarts joprojām pieprasa 
uzņēmējdarbības apvienošanai piemērot iegādes metodi, kurā ir veiktas atsevišķas būtiskas izmaiņas. 
Piemēram, visi maksājumi, kas veikti uzņēmējdarbības iegādes nolūkā, ir jāuzrāda patiesajā vērtībā 
iegādes datumā, bet nosacītie maksājumi ir jāuzrāda kā saistības, kas vēlāk tiek pārvērtētas, 
izmantojot apvienoto ienākumu pārskatu. Pastāv izvēles iespējas novērtēt mazākumakcionāru daļu 
iegādātajā sabiedrībā vai nu patiesajā vērtībā vai proporcionāli mazākumakcionāru daļai no iegādātās 
sabiedrības neto aktīviem. Visas iegādes izmaksas ir jānoraksta izdevumos. Banka piemēros 
pārstrādāto 3. SFPS visiem uzņēmējdarbības apvienošanas darījumiem, kas veikti, sākot ar 2010. 
gada 1. janvāri.  

Papildinājumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana, kas ir spēkā pārskata 
periodiem, sākot no 2009. gada 1. jūlija, izskaidro esošo principu piemērošanu, kas nosaka, vai īpaši 
riski vai naudas plūsmu sastāvdaļas ir izmantojamas riska apdrošināšanas attiecībās. Nosakot 
apdrošināšanas attiecības, riskiem vai to daļām ir jābūt identificējamām un ticami novērtējamām, bet 
inflāciju nevar noteikt apdrošināšanai, izņemot retos gadījumos. Papildinājumi 39. SGS neattiecas uz 
Bankas finanšu pārskatiem, jo Banka nepiemēro risku apdrošināšanas uzskaiti. 

SFPIK Interpretācija Nr. 17 „Nemonetāro aktīvu nodošana īpašniekiem”, spēkā pārskata periodiem 
no 2009. gada 1. jūlija vai pēc šī datuma. Pašlaik šī interpretācija neattiecas uz Banku, jo tā nav 
veikusi nemonetāro aktīvu nodošanu īpašniekiem.  

SFPIK Interpretācija Nr. 18 „Aktīvu pārņemšana no klientiem”, spēkā aktīvu pārņemšanas 
darījumiem, sākot ar 2009. gada 1. jūliju. Interpretācija neattiecas uz Banku, jo tā nebija saņēmusi 
aktīvus no klientiem. 

4 Riska vadība 
Visi Bankas riska vadības mērķu un politiku aspekti atbilst tiem, kas uzrādīti Bankas finanšu 
pārskatos par gadu, kas beidzās 2008. gada 31. decembrī. 

5 Kapitāla vadība 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka un pārrauga Bankas kapitāla pietiekamības prasības. 

Banka definē kapitālu kā tos posteņus, kas tiesiskajā regulējumā definēti kā kapitāls. Saskaņā ar 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām kapitāla prasībām bankām jāuztur kapitāla rādītājs 
atbilstoši riska svērtajiem aktīviem („likumā noteiktais pašu kapitāla rādītājs”) virs noteiktā 
minimuma līmeņa. 2009. gada 30. jūnijā minimālais līmenis ir 8%. Banka bija izpildījusi likumā 
noteiktās pašu kapitāla prasības sešu mēnešu laika periodā, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā, 
2008. gada 31. decembrī un 2009. gada 30. jūnijā. 

Bankas riska kapitāla pietiekamības rādītājs, 2009. gada 30.jūnijā bija 15,68% (2008. gada 31. 
decembrī: 14.72% un 2008. gada 30. jūnijā: 13.99%). 

6 Aplēses un spriedumi 
Lai sagatavotu starpperioda finanšu pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un 
pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību 
summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. 
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Sagatavojot šos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatus, svarīgākie vadības izdarītie spriedumi par 
Bankas grāmatvedības politikas piemērošanu un galvenie aplēšu nenoteiktības avoti bija tie paši, kas 
tika izmantoti Bankas finanšu pārskatos par gadu, kas beidzās 2008. gada 31. decembrī. 

Sešu mēnešu periodā, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā, vadība atkārtoti izskatīja aplēses attiecībā 
uz: 

- uzkrājumiem nedrošiem kredītiem, kurus Banka izsniedz klientiem (sk. pielikumu 
Nr.15); 

- ieguldījuma īpašumu novērtēšanu (sk. pielikumu Nr.20). 

 

7 Neto procentu ienākumi  

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

Procentu ienākumi 
2009

’000 LVL
2008 

’000 LVL 

   

Prasības pret kredītiestādēm 1,546 5,327 

Kredīti 19,599 26,484 

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 558  47 

Līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumi 292 1,023 

 21,995 32,881 

Procentu izdevumi 
   

Saistības pret kredītiestādēm 2,461 4,355 

Klientu noguldījumi un norēķinu konti 4,039 8,620 

Pārējie procentu izdevumi 699 771 

 7,199 13,746

8 Komisijas naudas ienākumi 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 
2009 

’000 LVL 
2008 

’000 LVL 

Naudas pārskaitījumi 3,715 3,965 

Komisijas ienākumi no norēķinu kartēm 1,478 1,463 

Klientu līdzekļu pārvaldīšana un brokeru komisijas naudas 363 805 

Dokumentāras operācijas un garantiju izsniegšanas komisijas 187 307 

Aizdevumi 646 851 

Maksa par skaidras naudas izņemšanu 117 143 

Kontu apkalpošanas komisijas 302 117 

Pārējie komisijas ienākumi 416 257 

 7,224 7,908 
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9 Komisijas naudas izdevumi 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 
2009 

’000 LVL 
2008 

’000 LVL 

Kredītkaršu apkalpošana 461 499 

Korespondējošo kontu uzturēšana 234 495 

Brokeru komisijas naudas 99 253 

Sindicētā kredīta uzturēšanas komisijas nauda 625 393 

Pārējie komisijas izdevumi 164 235 

 1,583 1,875

10 Zaudējumi no vērtības samazināšanās 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 
2009 

’000 LVL 
2008 

’000 LVL 

Vērtības samazināšanās zaudējumi  

Kredīti 9,510 3,650 

Citi aktīvi 271 155 

 9,781 3,805 

Vērtības samazināšanās zaudējumu atcelšana: 

Kredīti (1,385) (127) 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi (75) - 

Pamatlīdzekļi - (97) 

 (1,460) (224) 

Neto zaudējumi no vērtības samazināšanās 8,321 3,581 

11 Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
(a) Atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

 Seši mēneši, kas 
noslēdzās 2009. gada 

30. jūnijā 
’000 LVL 

  

Pārskata gadā aprēķinātais ienākuma nodoklis  1,365 

Pagaidu atšķirību izveidošanās  201 

Kopā izdevumi par uzņēmumu ienākuma nodokļi peļņas vai  
zaudējumu aprēķinā  1,566 

 
Nodokļa likme, kura tiek piemērota šajā aprēķinā ir vienāda ar efektīvo nodokļu likmi, kura būtu 
piemērota sagaidāmai pārskata gada peļņai un ir vienāda ar 18% (2008. gadā: 12%). Starpība starp 
attiecīga nodokļa normu 15% (2008:15%) un efektīvu nodokļa likmi ir izraisīta galvenokārt ar 
neatskaitāmiem izdevumiem, ar nodokli neapliekamiem izdevumiem, kā arī dēļ atšķirībām nodokļu 
likmēs dažādās valstīs un nodokļa atvieglojumiem ziedojumiem. 
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(b) Nodokļu ietekme uz pārējo apvienoto ienākumu sastāvdaļām 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

’000 LVL 2009 2008 

 Pirms-
nodokļu 
summa 

Nodokļu 
(izdevumi)/ 
ienākumi 

Bez 
nodokļa 
summas 

Pirms-
nodokļu 
summa 

Nodokļu 
(izdevumi)/ 
ienākumi 

Bez 
nodokļa 
summas 

 

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 129 (19) 110  -  -  -  

Pārējie apvienotie ienākumi 
pārskata periodā 129 (19) 110 - - - 

12 Nauda un tās ekvivalenti 

Nauda un tās ekvivalenti sastāv no: 

 2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL 

Skaidrā nauda 3,496 2,824 

Prasības pret Latvijas Banku 39,724 42,723 

Kopā: 43,220 45,547 

 

13 Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā 

 2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL 

ASV valdības vērtspapīri 124,914 150,050 

Ieguldījumi sabiedrību akcijās 344 2,805 

Atvasināti finanšu aktīvi  243 1,459 

 125,501 154,314 

   

Atvasinātās finanšu saistības (392) (511) 

 (392) (511) 

   

Ieķīlāti pārdošanas un atpakaļatpirkšanas līgumu ietvaros   

ASV valdības vērtspapīri 124,914 150,050 

Kopā: 124,914 150,050 
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14 Prasības pret kredītiestādēm 

 
 

2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL 

Nostro konti   

Latvijas komercbankas 33,864 20,553 

OECD valstu bankas 161,281 161,240 

Ne-OECD valstu bankas 1,207 45,819 

Nostro konti kopā 196,352 227,612 

   

Aizdevumi un noguldījumi   

Latvijas komercbankas 7,173 6,930 

OECD valstu bankas 34,668 205 

Ne-OECD valstu bankas 7,459 2,566 

Aizdevumi un noguldījumi kopā 49,300 9,701 

 245,652 237,313 

 
Prasību pret kredītiestādēm koncentrācija 
 
2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. decembrī Bankai bija attiecīgi 3 un 4 banku un finanšu 
iestāžu noguldījumi un kontu atlikumi, kuru atlikumi pārsniedza 10% no kopējiem noguldījumiem 
bankās un citās finanšu iestādēs. Šo atlikumu bruto vērtība 2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. 
decembrī  bija attiecīgi 77,158 tūkstoši LVL un 105,132 tūkstoši LVL. 
 

15 Kredīti  

 2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL

   

Kredīti privātuzņēmumiem 494,196 518,335 

Kredīti privātpersonām 60,354 71,039 

Uzkrājumi zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās (20,106) (18,317) 

 Neto kredīti 534,444 571,057 
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(a) Kredītportfeļa kvalitāte 

(i)       Kredītportfeļa  struktūra 

 Kopā Kavēti par šādiem termiņiem 
LVL'000 

2009.  gada 30. jūnijā 

Nav kavēti
perioda 
beigās 

Mazāk
par 30

dienām 
31-90 
dienas 

91-180 
dienas 

Ilgāk 
par 180 
dienām 

Kavētu
kredītu neto

uzskaites
vērtība 

        
Neto uzskaites 
vērtība 534,444 448,662 75,472 3,260 3,698 3,352 85,782 
No kuriem ir 
samazinājusies 
vērtība 50,368 34,527 6,811 2,296 3,438 3,296 15,841 
Ķīlas patiesā 
vērtība 709,134 569,634 122,972 3,849 5,839 6,840 139,500 
 
2008.  gada 31. decembrī       
Neto uzskaites 
vērtība 571,057 503,928 54,561 5,133 4,973 2,462 67,129 
No kuriem ir 
samazinājusies 
vērtība 59,712 44,923 3,619 4,367 4,970 1,833 14,789 
Ķīlas patiesā 
vērtība 793,734 713,888 60,358 6,961 8,000 4,527 79,846 
 
Ķīlas patiesā vērtība tika novērtētā ar bankas vadību un tika bāzēta uz tirgus un aizņēmēju finansiālo 
pozīciju. 
 

(ii) Kredītu analīze pēc ķīlas veida 

Tabulā uzrādīta kredītportfeļa analīze pēc ķīlas veida 2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. 
decembrī, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās: 
 

LVL'000 2009. gada 
30. jūnijā 

% no 
kredītportfeļa 

2008. gada 
31. decembrī 

% no 
kredītportfeļa 

Komerciālās ēkas 225,164 42.13 220,456 38.60 

Komercaktīvu ķīla 117,123 21.91 126,467 22.15 

Zemes hipotēka 72,662 13.60 85,265 14.93 

Dzīvojamās platības hipotēka 35,445 6.63 42,821 7.50 

Tirdzniecības vērtspapīri 36,626 6.85 35,343 6.19 

Tirdzniecības finanšu instrumenti, 
kas pārklasificēti par kredītiem 22,670 4.24 23,305 4.08 

Garantijas 1,948 0.36 13,447 2.35 

Noguldījumi 104 0.02 1,949 0.34 

Citi 22,702 4.26 22,004 3.86 

Kopā 534,444 100 571,057 100 

 
Tabulā uzrādītās summas ir kredītu bilances vērtība un ne visos gadījumos atspoguļo kredītu ķīlas 
patieso vērtību. 
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(iii) Kredīti, kuru vērtība ir samazinājusies  

Novērtējot kredītrisku, Banka iedala kredītus šādās kategorijās: 

 2009.  gada 30. jūnijā 2008. gada 31. decembrī 

 
 

Bruto 

Uzkrājumi 
zaudējumiem 

no vērtības 

samazināšanās Bruto 

Uzkrājumi
zaudējumiem

no vērtības

samazināšanās

Standarta 495,506 (1,298) 512,092 - 

Uzraugāmie 24,490 (2,577) 40,184 (4,698) 

Zemstandarta 27,797 (11,744) 33,130 (10,431) 

Šaubīgie 6,490 (4,220) 3,820 (3,040) 

Zaudētie 267 (267) 148 (148) 

Kopā 554,550 (20,106) 589,374 (18,317) 

 

(iv) Pārstrukturizētie kredīti 

Sešu mēnešu periodā, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā, Banka pārstrukturizēja kredītus šādā 
apjomā: 

LVL'000  
 2009. gada 

30. jūnijā 
’000 LVL 

 
2008. gada 

31. decembrī 
’000 LVL 

Atcelti procenti 26,418 - 

Kapitalizēti procenti 5,697 - 

Atcelti pamatsummas maksājumi 86,637 - 

Kopā  118,752 - 

 

(v) Pārņemtās kredītu ķīlas   

Sešu mēnešu periodā, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā, Banka veica juridiskas procedūras, lai 
pārdotu ķīlas, kas tika pārņemtas kā kredītu nodrošinājums šādiem kredītiem: 
 

LVL'000  
2009. gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
2008. gada  

31. decembrī 
’000 LVL 

Komerciālās ēkas un ražotnes 3,227 9,102 

Dzīvojamais īpašums 5,577 1,535 

Zeme  3,244 539 

Kopā:  12,048 11,176 

 

Uzsākot kredīta atgūšanu, pārdodot tā ķīlu, kredītu uzskaites vērtību Banka pārklasificē uz pārējiem 
aktīviem. Šie aktīvi tiek novērtēti zemākajā no pašizmaksas un neto pārdošanas vērtības, kā norādīts 
21. pielikumā. 
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(vi) Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazināšanās 

 

2009. gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
 2008. gada  

31. decembrī
’000 LVL 

Īpašie uzkrājumi   

Bilances vērtība 1.janvārī 18,317 2,913 

Zaudējumu no vērtības samazināšanās atzīšana 9,510 21,700 

Zaudējumu no vērtības samazināšanās atgūšana (1,385) (177) 

Valūtas kursu svārstības 46 (125) 

Norakstītie aktīvi (6,382) (5,994) 

Bilances vērtība perioda beigās 20,106 18,317

(b) Kredītportfeļa iedalījums pa nozarēm 

 

2009.  gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
 2008. gada 

31. decembrī
’000 LVL 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana 162,810 171,510 

Finanšu pakalpojumi 158,053 168,165 

Privātpersonas 57,162 69,527 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 36,752 38,750 

Ražošana 38,762 40,734 

Finanšu instrumenti, kas pārklasificēti par kredītiem 22,670 23,305 

Pārtikas nozare 20,653 23,108 

Transports un komunikācijas 8,994 9,776 

Tūrisms 1,456 616 

Citi 27,132 25,566 

 534,444 571,057 

(c) Kredītportfeļa ģeogrāfiskais iedalījums 

  
2009.  gada 

30. jūnijā 
’000 LVL 

 
 2008. gada 

31. decembrī
’000 LVL 

Latvija 262,475 275,425 

OECD valstis 88,039 165,559 

Ne-OECD valstis 183,930 130,073 

 534,444 571,057 

(d) Būtiska kredītriska koncentrācija 

Saskaņā ar likumdošanas prasībām, nav pieļaujams, lai Bankas kredītrisks ar vienu klientu vai 
saistītu klientu grupu summāri pārsniegtu 25% no Bankas kapitāla. 2009. gada 30. jūnijā un 2008. 
gada 31. decembrī Banka bija nodrošinājusi atbilstību šīm prasībām.  
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16 Pārdošanai pieejami aktīvi 

 2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL 

Akcijas   

RB Opportunity Fund I 17,482 10,542 

Sabiedrību akcijas 419 237 

 17,901 10,779 

Banka pārvalda visas RB Opportunity Funda daļas. Fonda daļas tiek vērtētas pēc izlaiduma vērtības, 
kura ir aptuveni vienāda ar aktīvu patieso vērtību uz 2009. gada 30. jūniju. Augstākminētie fonda 
aktīvi ietver sevī galvenokārt nekustāmo īpašumu un naudu bankas kontā. 

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi tiek vērtēti pēc patiesās vērtības, izmaiņas patiesā vērtība kopš 
2009.gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam sastādīja 129 tūkstotus LVL (2008: Nulle). 

17  Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 

 2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī 

’000 LVL 

Valdību un pašvaldību vērtspapīri   

Latvija 1,498 11,367 

Citi 1,762 1,739 

Valdību un pašvaldību vērtspapīri kopā 3,260 13,106 

Uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās (1,537) (1,593) 

Valdību un pašvaldību vērtspapīri neto 1,723 11,513 

Komercsabiedrību parāda vērtspapīri   

Krievijas komercsabiedrību parāda vērtspapīri 796 787 

Eiropas Savienības komercsabiedrību parāda vērtspapīri 2,510 6,094 

 Citi - 2,475 

Komercsabiedrību parāda vērtspapīri kopā 3,306 9,356 

Kopā līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi  5,029 20,869 

 

Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazināšanās 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 2009 
’000 LVL 

2008
’000 LVL

Atlikums pārskata perioda sākumā 1,593 1,238

Neto palielinājums/(samazinājums) pārskata perioda laikā (75) 327

Valūtas kursu svārstības 19 28

Atlikums pārskata perioda beigās 1,537 1,593
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18 Pamatlīdzekļi 

’000 LVL 

Zemes 
gabali un 
ēkas 

Tehnoloģis
-kās 

iekārtas 

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 

nomātos 
pamat-

līdzekļos
Transpor-
ta līdzekļi

Nepabeigtā
celtniecība Kopā 

Iegādes 
izmaksas/pārvērtētā 
vērtība       

2009. gada 1. janvārī 223 9,600 162 1,981 - 11,966 

Iegādāts - 221  34 34 289 

Izslēgts - (496) (162) (130) (200) (988) 

Pārcelts  - 113 - - 167 280 
Pārklasificēts  uz 
ieguldījumu īpašumu (223) - - - - (223) 

2009.  gada 30. jūnijā - 9,438 - 1,885 1 11,324 

 

Nolietojums un zaudējumi 
no vērtības samazināšanās 

2009. gada 1. janvārī 59 5,009 162 1,052 - 6,282 

Aprēķinātais nolietojums 2 510 - 183 - 695 

Izslēgts - (467) (162) (100) - (729) 
Pārklasificēts  uz 
ieguldījumu īpašumu (61) - - - - (61) 

2009.  gada 30. jūnijā - 5,052 - 1,135 - 6,187 

 

Uzskaites vērtība 

2009.  gada 30. jūnijā - 4,386 - 750 1 5,137 

2008. gada 31. decembrī 164 4,591 - 929 - 5,684 
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19 Nemateriālie aktīvi 

’000 LVL 
Nemateriālā

vērtība
Dator-

programmas Citi Kopā 

Iegādes vērtība     

2009. gada 1. janvārī 751 5,725 580 7,056 

Iegādāts - 20 117 137 

Izslēgts - (14) (16) (30) 

Pārklasificēts - 469 (440) 29 

2009.  gada 30. jūnijā 751 6,200 241 7,192 

 

Amortizācija un zaudējumi no vērtības 
samazināšanās 

2009. gada 1. janvārī - 3,912 9 3,921 

Aprēķinātais nolietojums  - 368 2 370 

Izslēgts - (2) - (2) 

2009.  gada 30. jūnijā - 4,278 11 4,289 

 

Uzskaites vērtība 

2009.  gada 30. jūnijā 751 1,922 230 2,903 

2008. gada 31. decembrī 751 1,813 571 3,135 

 

20 Ieguldījumu īpašums 
 Seši mēneši, kas 

noslēdzās 30. jūnijā 

 ’000 LVL 

Bilances vērtība 2009. gada 1. janvārī 5,100 

Pārklasificēts  no pamatlīdzekļiem 162 

Iegādāts 63 

Bilances vērtība 2009.  gada 30. jūnijā 5,325 

 
 

21  Tirdzniecības nolūkā turēti ilgtermiņa nefinanšu un citi aktīvi 

(a)       Citi aktīvi  
2009. gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
2008.  gada 

31. decembrī 
’000 LVL 

Pārņemtās kredītu ķīlas 12,048 11,176 

Citi 3,849 5,110 

 15,897 16,286 
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(b) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi 

2009. gada pirmajā pusē, Banka par 29,420 tūkst. LVL (ieskaitot PVN) savai meitas sabiedrībai SIA 
Vesetas 7 pārdeva ēku, kura atradās Vesetas iela 7, Rīgā un iepriekš tika atzīta kā pārdošanai turēti 
ilgtermiņa aktīvi. 

2008. gada 31. decembrī aizdevumu nodrošinājums, kuru Banka bija pārņēmusi par summu 11,176 
tūkstoši latu, tika klasificēts kā pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi. Šajos saīsinātos starpperioda 
finanšu pārskatos Banka pārklasificēja šos aktīvus uz citām prasībām, kas uzrādītas citu aktīvu 
sastāvā. 

22 Saistības pret kredītiestādēm 
  

2009. gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
2008. gada 

31. decembrī
’000 LVL 

Vostro konti 3,258 2,350 

Termiņnoguldījumi 146,084 151,358 

 149,342 153,708 

 
Banku un citu finanšu iestāžu noguldījumu un kontu atlikumu koncentrācija 
 
2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. decembrī Bankai bija noguldījumi un saistības attiecīgi trīs 
un divās bankās, kuru atlikumi pārsniedza 10% no banku kopējiem noguldījumiem un saistībām. Šo 
atlikumu bruto vērtība 2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. decembrī bija 53,647 tūkstoši LVL un 
35,609 tūkstoši LVL attiecīgi. 

23 Klientu norēķinu konti un noguldījumi 
  

2009. gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
 2008. gada 

31. decembrī
’000 LVL 

Pieprasījuma noguldījumi    

- Valsts uzņēmumi 101 44 

- Privātuzņēmumi 18,796 44,564 

- Privātpersonas 24,937 29,622 

- Privātuzņēmumi – nerezidenti 365,634 409,742 

- Privātpersonas – nerezidenti 42,926 42,744 

Kopā pieprasījuma noguldījumi  452,394 526,716 

Termiņnoguldījumi   

- Valsts uzņēmumi - - 

- Privātuzņēmumi 8,295 5,409 

- Privātpersonas 30,101 30,600 

- Privātuzņēmumi – nerezidenti 72,052 69,694 

- Privātpersonas – nerezidenti 40,049 38,192 

Kopā termiņnoguldījumi 150,497 143,895 

Klientu norēķinu konti un noguldījumi kopā 602,891 670,611 
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2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. decembrī Bankā bija klientu noguldījumi 7,892 tūkstošu 
LVL un 12,340 tūkstošu LVL apmērā attiecīgi, kuri bija iesaldēti kā nodrošinājums Bankas 
izsniegtiem kredītiem un ārpusbilances kredīta instrumentiem.  
 
2009. gada 30. jūnijā un 2008. gada 31. decembrī Bankai nebija tādi klienti, kuru kontu atlikumi 
pārsniedz 10% no kopējās klientu kontu vērtības. 

24 Citi aizņēmumi 
  

2009.  gada 
30. jūnijā 
’000 LVL 

 
2008.  gada 

31. decembrī
’000 LVL 

USD Bull Note - 778 

US Long Bond Bear Note - 521 

Natgas Bull Note 452 - 

USD Bear Note  453 - 

 905 1,299 

 
2008. gada janvārī Banka emitēja viena gada parādzīmes, kuras tika atmaksātas 2009. gada janvārī. 
Emitēto parādzīmju vidējā efektīvā procentu likme bija 5.22% 
  
2009. gada martā Banka emitēja kapitāla aizsargātās strukturētās parādzīmes „Natgas Bull Note”, 
kuru ienesīgums ir atkarīgs no faktiskām dabas gāzes cenu izmaiņām un procentu likmēm par 
veiktiem noguldījumiem. 2009. gada aprīlī, Banka emitēja kapitāla aizsargātās strukturētās 
parādzīmes „USD Bear Note” ar garantētu ienākumu 2% gadā; faktiskais ienākums, ir proporcionāls 
faktiskajiem ieguvumiem no EUR/USD maiņas kursa nākotnes līgumiem un depozītiem. Visas 2009. 
gada laikā emitētas parādzīmes ir izlaistas ASV dolāros.  

25 Ārpusbilances saistības  

 2009. gada 
30.jūnijā 

’000 LVL 

2008. gada 
31.decembrī

’000 LVL 

Kredīti un kredītlīniju saistības 37,140 54,335 

Kredītkaršu saistības 2,534 2,880 

Neizmantotais overdrafts 3,837 5,975 

Garantijas un akreditīvi 5,940 8,112 

 49,451 71,302 

26 Tiesvedība 
Veicot uzņēmējdarbību, Banka ir pakļauta riskam tikt iesaistītai tiesvedībā. Vadība uzskata, ka 
gadījumos, kad uzkrājumi tiesvedībai nav izveidoti, iespējamās saistības, ja tādas radīsies saistībā ar 
tiesvedību, būtiski neietekmēs Bankas finanšu stāvokli vai darbības rezultātus. 

Uz 2009. gada 30. jūniju uzkrājumi 391 tūkstošu LVL apmērā (2008: 387 tūkstoši LVL) jeb 50% no 
kopējās USD nominētas tiesu procesu prasījumu summas, bija izveidoti jau 2007. gadā - prasībām, 
kuras saskaņā ar profesionāļu sniegtiem vērtējumiem un pēc vadības domām varētu radīt 

25 



A/S Rietumu banka 
Pielikumi pie starpperioda Bankas finanšu pārskatiem  

par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā 

zaudējumus. Uzkrājumu pieaugums 2009. gadā skaidrojams ar izmaiņām valūtas maiņas kursā. Citi 
uzkrājumi netika veikti. 

27 Darījumi ar saistītajām pusēm 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Bankas akcionāri, kuriem Bankā ir būtiska ietekme, viņu kontrolē 
esošas sabiedrības, padomes un valdes locekļi, vadošie darbinieki, viņu tuvi radinieki un viņu 
kontrolē esošās sabiedrības, kā arī meitas un saistītās sabiedrības. 

(a) Saistīto pušu kredīti un noguldījumi: 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 2009 
’000 LVL 

2008
’000 LVL 

Saistīto pušu kredīti:   

Kredīti pārskata gada sākumā 38,812 5,683 

Pārskata gada laikā izsniegti kredīti 50,008 66,812 

Saistīto pušu struktūras izmaiņu rezultātā 1,905 10,519 

Pārskata gada laikā atmaksāti kredīti (29,670) (61,572) 

Kredīti pārskata gada beigās 61,055 21,442 

Nopelnītie procentu ienākumi 2,532 686 

 

Saistīto pušu noguldījumi   

Noguldījumi pārskata gada sākumā 11,649 12,871 

Pārskata gada laikā saņemti noguldījumi 13,560 14,120 

Saistīto pušu struktūras izmaiņu rezultātā (189)  (456) 

Pārskata gada laikā atmaksāti noguldījumi (11,877) (15,838) 

Noguldījumi pārskata gada beigās 13,143 10,697 

Procentu izdevumi par noguldījumiem 438 473 

 

Banka pārdevusi savu biroja ēku Vesetas ielā 7, Rīgā, saistītajai sabiedrībai 2009. gada martā par 
29,420 tūkst. LVL. 

2009. gada jūnijā Banka cedēja akcionāriem aizdevumu, kas tika izsniegts trešajai personai par neto 
aizdevuma vērtību 8,585 tūkstošu LVL apmērā. 
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(b) Darījumi ar Bankas padomes un valdes locekļiem 

Atlīdzība par darbu, kas iekļauta padomes un valdes locekļu atalgojuma izmaksās: 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 2009 
’000 LVL 

2008
’000 LVL 

Padomes locekļi 68 274 

Valdes locekļi 98 563 

 166 837 

2009. gada 30. jūnijā atlikumi darījumos ar valdes un padomes locekļiem un vidējās procentu likmes 
ir šādas: 

 2009. gada  
30. jūnijā 
’000 LVL 

Vidējā 
procentu 

likme 

2008. gada 
 31. decembrī  

’000 LVL 

Vidējā 
procentu 

likme 

Bilance     

Aktīvi     

Aizdevumi un debitoru parādi 938 4.02% 397 5.09% 

Ārpusbilances posteņu garantijas 773 - 319 - 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautās summas, kas attiecas uz darījumiem ar valdes un padomes 
locekļiem, ir šādas: 

 Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 

 2009  
’000 LVL 

2008
’000 LVL 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins    

Procentu ienākumi 17 14 

Procentu izdevumi (92) (53) 
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