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Vadības ziņojums 
 
 
Darbības un finanšu pārskats 
 
Pirmie 2005. gada seši mēneši ir bijuši ļoti veiksmīgi un daudzsološi gan darbības, gan finanšu, gan 
stratēģiskā ziņā. Bankas finanšu rādītāji ievērojami pārspēja prognozētos, un Banka ir stabili attīstījusies, 
saglabājot augstu ienesīgumu. Banka turpināja uzlabot savu reputāciju kā viena no vislabāk vadītajām un 
stabilākajām finanšu institūcijām Baltijas valstīs. Šie panākumi ir gūti, īstenojot mērķi būt par Banku, kas 
apkalpo korporatīvos klientus ar konservatīvu finanšu pozīciju. Šāda pieeja ir sekmējusi akcionāru kapitāla 
vērtības pieaugumu nekaitējot Bankas un ieguldītāju drošībai. 
 
Darbības rezultāti  
 
Banka ir pievērsusi īpašu vērību savu kredītproduktu un citu pakalpojumu uzlabošanai pēdējo divu gadu 
garumā, kas sāk dot atdevi. Banka ir apņēmusies konkurēt un paplašināt tās kredītportfeli Latvijas 
kreditēšanas tirgū, kur vērojama pieaugoša konkurence. Mēs esam guvuši vērā ņemamus panākumus, 
kreditējot lielus Latvijas korporatīvos klientus, saglabājot konservatīvu kreditēšanas politiku. 
Konservatīvisms atspoguļojas mazā zaudēto kredītu īpatsvarā sešu mēnešu periodā, kas noslēdzās 2005. 
gada 30. jūnijā. Korporatīvā kredītportfeļa paplašināšanas ietvaros Banka turpināja kreditēšanu ārpus 
Latvijas robežām. Šī kreditēšana tiek veikta izmantojot ļoti konservatīvu pieeju, izvērtējot katru klientu, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Latvijas robežām.  
 
Klientu attiecību vadība un pakalpojumi visiem klientiem tika ievērojami uzlaboti. Daudz pūļu tika pielikts 
attālināto bankas pakalpojumu, it īpaši internetbankas, uzlabošanā. Banka veiksmīgi ieviesa savas 
internetbankas produktu mazumtirdzniecības versiju. Pašlaik Bankai ir 9 filiāles Rīgā un 2 filiāles ārpus 
Rīgas. Bankas filiāles atrodas darījumu rajonos, un tās piedāvā konkurētspējīgus pakalpojumus 
korporatīviem klientiem. Banka tiek pārstāvēta arī ārpus Latvijas, ar pārstāvniecībām Maskavā, Kijevā, 
Minskā, Alma-Atā, Sanktpēterburgā , Prāgā un Kišiņevā. 
 
2005. gada pirmo sešu mēnešu laikā Banka iesāka lielāko daļu savu biznesa nodaļu restrukturizāciju. 
Restrukturizācijas mērķis ir maksimizēt Bankas konkurētspēju nākamajos divos gados. Restrukturizācijas 
ietvaros Banka ir sadalījusi tās brokeru nodaļu divos atsevišķos peļņas centros: aktīvu pārvaldība un brokeru 
pakalpojumi. Bankas risku un atbilstības vadība tiek pilnībā restrukturizēta, un ir paredzams risku un 
atbilstības darbinieku pieaugums periodā līdz 2005. gada beigām. Pirms 2005. gada beigām ir paredzētas 
ievērojamas izmaiņas daudzās citās Bankas uzņēmējdarbības un administrācijas nodaļās. 
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Finanšu rezultāti, konsolidēti 
 
 2005. gada 

30. jūnijs 
2004. gada 

31. decembris 
2004. gada  

30. jūnijs 
2003. gada 

30. jūnijs 

 (6 mēneši) 2004. gads (6 mēneši) (6 mēneši) 
Uz perioda beigām (LVL’000)     
Kopā aktīvi  716,375 603,209 535,810 420,478 
Kredīti 245,712 192,011 180,676 104,780 
Saistības pret klientiem  642,446 539,585 481,783 375,257 
Kopējais kapitāls un rezerves  49,858 44,380 35,687 26,420 
     
Par periodu (LVL’000)     
Neto peļņa pirms nodokļiem  9,807 16,510 7,305 4,388 
Neto peļņa pēc nodokļiem un 
mazākuma līdzdalības daļas 

 
8,467 

 
14,568 

 
6,238 

 
3,448 

Pamatdarbības ieņēmumi  19,166 31,919 14,829 11,260 
     
Rādītāji     
Kapitāla pietiekamība     
   Bāzeles 11.84% 14.35% 11.06% 12.99% 
   Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  8.85% 14.11% 11.56% 13.15% 
 
 
 
 
2005. gada pirmo sešu mēnešu laikā kopējie aktīvi ir pieauguši no LVL 603 miljoniem 2004. gada 31. 
decembrī līdz LVL 716 miljoniem 2005. gada 30. jūnijā. Tas sastāda 19% pieaugumu sešos mēnešos. 
Saistības pret klientiem palielinājās par 19% no LVL 540 miljoniem 2004. gada 31. decembrī līdz LVL 642 
miljoniem 2005. gada 30. jūnijā. Norēķinu kontu un termiņnoguldījumu apjomi bija attiecīgi LVL 535 
miljoni un LVL 107 miljoni (2004. gada 31. decembrī attiecīgi LVL 503 miljoni un LVL 37 miljoni). 
 
Bankas Koncerna neto peļņa pirms nodokļiem sešos mēnešos, kas noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā bija LVL 
10 miljoni (seši mēneši, kas noslēdzās 2004. gada 30. jūnijā: LVL 7 miljoni), veidojot LVL 3 miljonu 
pieaugumu. Kopējais kapitāls un rezerves pieauga no LVL 44 miljoniem 2004. gada 31. decembrī līdz LVL 
50 miljoniem 2005. gada 30. jūnijā. 
 
Banka ir izmaksājusi dividendes par 2001., 2002., 2003. un 2004. gadu. Bankas vadība plāno turpināt šo 
dividenžu politiku periodā, kas noslēgsies 2005. gada 31. decembrī. Vadības mērķis ir nodrošināt, lai 
akcionāri saņem dividenžu pieaugumu ar nosacījumu, ka Banka izpilda visas normatīvās prasības.  
 
Mēs ar nepacietību gaidām 2005. gada otro pusi un turpmākos gadus un esam pārliecināti, ka Banka turpinās 
piedāvāt vislabāko korporatīvo klientu servisu no visām bankām Baltijas Reģionā. Par mūsu panākumiem 
mums jāpateicas saviem klientiem un biznesa partneriem, un mēs vēlētos izteikt viņiem pateicību par 
uzticību mums. 
 

 
 
2005. gada 8. augustā 
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Starpposma peļņas un zaudējumu aprēķins par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā 
 
 
  Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā 
  2005  2004 
 Pielikumi Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

(koriģēts) 
  LVL’000  LVL’000  LVL’000  LVL’000 
         
Procentu ienākumi 3 13,225  12,582  7,461  6,764 
Procentu izdevumi 4 (2,462)  (2,338)  (1,601)  (1,532) 
Neto procentu ienākumi  10,763  10,244  5,860  5,232 

         
Komisijas naudas ienākumi 5 6,116  5,293  6,062  4,931 
Komisiju naudas izdevumi 6 (720)  (692)  (1,113)  (855) 
Neto komisijas naudas ienākumi  5,396  4,601  4,949  4,076 
         
Saņemtās dividendes 11 13  6,601  6  6 
         
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu 

peļņa, neto  2,178  1,161  3,757  2,728 
Citi pamatdarbības ienākumi  816  479  257  220 
Pamatdarbības ienākumi   19,166  23,086  14,829  12,262 
         
Administratīvie izdevumi  (7,398)  (7,111)  (5,433)  (5,214) 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu 
amortizācija/nolietojums  (955)  (940)  (986)  (978) 
Citi pamatdarbības izdevumi  (780)  (41)  (895)  (15) 
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem 7 (582)  (582)  (377)  (377) 
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi 7 356  356  167  167 
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma 

nodokļa   9,807  14,768  7,305  5,845 
         
Uzņēmuma ienākuma nodoklis  (1,340)  (1,293)  (1,067)  (999) 
         
Pārskata perioda peļņa  8,467  13,475  6,238  4,846 
         
Peļņa uz vienu akciju  0.41  0.65  0.30  0.24 
         
 
Pielikumi no 11 līdz 15 lapai ir šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
Bankas Padomes un Valdes vārdā 2005. gada 8.augustā starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus 
apstiprināja un parakstīja: 
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Starpposma bilance un ārpusbilances posteņi 2005. gada 30.jūnijā 
 
 
  30/06/05  31/12/04 
 Pielikumi Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

(koriģēts) 
  LVL’000  LVL’000  LVL’000  LVL’000 
AKTĪVI         
         
Kase un prasības pret Latvijas Banku  47,570  47,555  24,270  24,266 
Prasības pret kredītiestādēm  288,650  288,229  287,274  286,871 
Kredīti  8 245,712  224,797  192,011  174,670 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 

 
115,416  115,416  80,876  80,876 

- tirdzniecības portfelis  9 20,759  20,759  -  - 
- ieguldījumu vērtspapīri:          

- pieejami pārdošanai 10 10,672  10,672  8,678  8,678 
              -turami līdz termiņa beigām 10 83,985  83,985  72,198  72,198 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu  2,104  1,226  1,483  1,106 
- tirdzniecības portfelis  9 1,026  1,026  968  966 
- ieguldījumu vērtspapīri – pieejami pārdošanai 10 1,078  200  515  140 
Līdzdalība radniecīgo un saistīto uzņēmumu 

pamatkapitālā 11 2  10,044  12  2,325 
Nemateriālā vērtība  1,143  987  1,125  987 
Programmnodrošinājums  3,037  3,024  3,154  3,153 
Pamatlīdzekļi  9,376  9,265  9,397  9,291 
Pārējie aktīvi  1,764  1,158  1,878  1,282 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi  1,601  1,376  1,729  1,507 
         
Kopā aktīvi  716,375  703,077 603,209  586,334 
         
PASĪVI         
         
Saistības pret kredītiestādēm  19,490  19,490  14,922  14,922 
Noguldījumi  642,466 630,240 539,585  528,870 
Atvasinātie finanšu instrumenti  166 166 287  287 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi  4,141 4,032 3,803  3,553 

Uzņēmumu ienākumu nodoklis  139 129 331  327 
Atliktais nodoklis  531  515  515  515 
Citi nākamo periodu ienākumi un uzkrātie 
izdevumi 

 
3,471  3,388  2,957  2,711 

Pārējās saistības  277  121  232  157 
Kopā pasīvi  666,520  654,049  558,829  547,789 
         
Kapitāls un rezerves         
Apmaksāts pamatkapitāls  20,757  20,757  20,757  20,757 
Rezerves kapitāls  16  16  16  16 
Akciju emisijas uzcenojums  151  151  151  151 
Pārvērtēšanas rezerve – pamatlīdzekļi  636  636  636  636 
Pārvērtēšanas rezerve – pārdošanai pieejamie 
aktīvi 

 
(26)  (26)  (23)  (23) 

Nesadalītā peļņā  28,321  27,494  22,843  17,008 
Kopā kapitāls un rezerves  49,855  49,028  44,380  38,545 
Kopā pasīvi, kapitāls un rezerves  716,375  703,077  603,209  586,334 
         
Ārpusbilances posteņi         
Iespējamās saistības  7,279  7,279  7,942  7,942 
Akreditīvi  3,361  3,361  3,355  3,355 
Finansiālas saistības  20,299  69,679  15,558  15,558 
 
Pielikumi no 11 līdz 15 lapai ir šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
Bankas Padomes un Valdes vārdā 2005. gada 8.augustā starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus 
apstiprināja un parakstīja: 

 
 



A/S Rietumu banka 
Saīsinātie starpposma konsolidētie un Bankas 

finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2005. gada 30. jūnijā 

8 

 
Starpposma pārskats par izmaiņām pašu kapitālā par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā 
 
KONCERNS 

 Apmak-
sātais 

pamat-
kapitāls 

Akciju 
emisijas 
uzceno-

jums 

Rezerves 
kapitāls 

Pārvērtē-
šanas 

rezerve – 
pamata-
līdzekļi 

Pārvērtēšanas 
rezerve – 

pārdošanai 
pieejamie 

aktīvi 

Nesada-
lītā peļņa 

Kopā 
kapitāls un 

rezerves 

  LVL ‘000 LVL’000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 
    

2003. gada 31. decembrī 20,548 25 16 652 (236) 10,211 31,216

Izmaksātās dividendes - - - - - (1,952) (1,952)
Valdes akciju pārdošana 1 - - - - - 1
Pārdošanai pieejamo aktīvu 
pārvērtēšana 

 
- 

 
- - -

 
184 

 
- 184

Pārskata perioda peļņa - - - - - 6,238 6,238
2004. gada 30. jūnijā 20,549 25 16 652 (52) 14,497 35,687

Pārvietošana  - - - (16) - 16 -
Pārdošanai pieejamo aktīvu 
pārvērtēšana  

 
- 

 
- - -

 
29 

 
- 29

Valdes akciju iepirkšana 206 123 - - - - 329
Akciju emisija  2 3 - - - - 5
Pārskata perioda peļņa  - - - - - 8,330 8,330

2004. gada 31. decembrī 20,757 151 16 636 (23) 22,843 44,380
Izmaksātās dividendes - - - - - (2,989) (2,989)
Pārdošanai pieejamo aktīvu 
pārvērtēšana  

 
- 

 
- - -

 
(3) 

 
- (3)

Pārskata perioda peļņa  - - - - - 8,467 8,467
2005. gada 30. jūnijā 20,757 151 16 636 (26) 28,321 49,855
 
 
Pielikumi no 11 līdz 15 lapai ir šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Starpposma pārskats par izmaiņām pašu kapitālā par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā 
 
BANKA 
 

 Apmak-
sātais 

pamat-
kapitāls 

Akciju 
emisijas 
uzceno-

jums 

Rezerves 
kapitāls 

Pārvērtē-
šanas 

rezerve – 
pamata-
līdzekļi 

Pārvērtēšanas 
rezerve – 

pārdošanai 
pieejamie 

aktīvi 

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā 
kapitāls un 

rezerves 

  LVL ‘000 LVL’000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 
   

2003. gada 31. decembrī 
(iepriekš ziņots) 20,548 25 16 652 (236) 10,211 31,216

Izmaksātās dividendes - - - - - (1,952) (1,952)
Valdes akciju pārdošana 1 - - - - - 1
Pārdošanai pieejamo aktīvu 
pārvērtēšana 

 
- - - -

 
184 - 184

Pārskata perioda peļņa - - - - - 6,238 6,238
2004. gada 30. jūnijā (iepriekš 
ziņots) 

 
20,549 25 16 652

 
(52) 14,497 35,687

Pārklasifikācija - - - (16) - 16 -
Pārdošanai pieejamo aktīvu 
pārvērtēšana 

 
- - - -

 
29 - 29

Akciju emisija 206 123 - - - - 329
Valdes akciju atpirkšana 2 3 - - - - 5
Pārskata perioda peļņa - - - - - 8,343 8,343

2004. gada 31. decembrī 
(iepriekš ziņots) 

 
20,757 151 16 636

 
(23) 22,856 44,393

Aprēķins saskaņā ar 
grāmatvedības politikas 
izmaiņu (2. pielikums) 

 
 

- - - -

 
 

- (5,848) (4,456)
2004. gada 31. decembrī 
(koriģēts) 20,757 151 16 636 (23) 17,008 38,545

Izmaksātās dividendes - - - - - (2,989) (2,989)
Pārdošanai pieejamo aktīvu 
pārvērtēšana 

 
- - - -

 
(3) - (3)

Pārskata perioda peļņa - - - - - 13,475 13,475
2005. gada 30. jūnijā 20,757 151 16 636 (26) 27,494 49,028
 
 
 
Pielikumi no 11 līdz 15 lapai ir šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Starpposma naudas plūsmas pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā 
 
 Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās 30. jūnijā 
 2005  2004 
 Koncerns Banka  Koncerns  Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000  LVL ‘000  LVL ‘000
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā     

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas  9,807 14,768 7,305  5,845 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
amortizācija  955 940 769 761
Nemateriālās vērtības norakstīšana - - 217 217
Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums 420 420 210 210
(Ieņēmumi)/zaudējumi no līdzdalības koncerna meitas un 

radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
10 (6,588) - -

Peļņa no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - (131) - -
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā 
pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos 11,192

 
9,409 

 
8,501 7,033

   
Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ieņēmumu samazinājums 128 131 705 580
Pārējo aktīvu (pieaugums )/samazinājums 114 124 (551) (99)
Atvasināto finanšu instrumentu (samazinājums) (121) (121) (72) (72)
Nākamo periodu ieņēmumu un uzkrāto izdevumu pieaugums 514 677 616 452
Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums) 45 (36) (366) (334)
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru un investīciju 
(pieaugums)/samazinājums (23,549)

 
(23,048) 

 
4,790 

   
 4,790

Saistību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums (180) (181) 12,352  12,352
Kredītu (pieaugums) (53,949) (50,375) (19,894)  (17,037)
Saistību pret kredītiestādēm pieaugums 1,245 1,245 6,552  6,552
Saistību pret klientiem pieaugums 102,861  101,370 46,690  46,060

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā 
pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 38,300

 
39,195 

 
59,323 

 
60,277

    
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (1,516) (1,491) (852)  (849)

     
Neto nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības rezultātā 36,784 37,704 58,471  59,428
      
Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā      

Pamatlīdzekļu iegāde (1,144) (971) (1,019)  (983)
Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā iegāde - (1,000) -  (1,344)
Akciju un līdz termiņa beigām turētu vērtspapīru iegāde (11,787) (11,787) (60,135)  (59,789)
Ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 309 186 -  -

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) investīciju darbības 
rezultātā (12,622)

 
(13,572) 

 
(61,154) 

 
(62,116)

     
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā    
    Valdes akciju emisija (pārdošana) - - 1  1
    Izmaksātās dividendes (2,989) (2,989) (1,952)  (1,952)
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) finansēšanas darbība
rezultātā (2,989)

 
(2,989) 

 
(1,951) 

 
(1,951)

    
Neto naudas plūsma pārskata periodā 21,173 21,143 (4,634)  (4,639)
    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākuma 245,882 245,475 205,828  205,823
    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 266,055 266,618 201,194  201,184
 
 
Pielikumi no 11. līdz 15. lapai ir neatņemama šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
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Pielikumi 
 
1. pielikums  Reģistrācija un galvenās darbības jomas 

 
Koncerna mātes uzņēmums – A/S Rietumu Banka ir dibināts 1992. gada 13. maijā un reģistrēts Latvijas Republikā kā 
akciju sabiedrība, kurā akcionāriem ir ierobežota atbildība. Koncerna galvenās darbības jomas ir kreditēšana, maksājumu 
veikšana, ārvalstu valūtas maiņa un vērtspapīru ieguldījumi. 

 
2. pielikums  Grāmatvedības politikas 

 
A/S Rietumu banka („Banka”) un to meitas uzņēmumu („Koncerna”) finanšu pārskati ir sastādīti saskaņā ar 34. 
Starptautiskā Grāmatvedības Standartu „Starpposmu finanšu pārskatu sagatavošanas principi”. Grāmatvedības politikas, 
kas ir izmantotas konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sagatavošanā, ir saskaņotas ar 2004. gada finanšu pārskatos 
izmantotājām politikām, izņemot nepieciešamās izmaiņas saskaņā ar Starptautisko Finanšu Pārskatu Sagatavošanas 
Standartu grozījumiem, kas veikti pēc pēdējā pārskata sagatavošanas datuma. 2004. gada atbilstošie dati tika koriģēti, lai 
atbilstu 2005. gada finanšu pārskata posteņiem saskaņā ar SFPSS grozījumiem. 

 
2005. gada 1. janvārī Banka sāka pielietot izmainīto 27. SGS un savas investīcijas nekotēto uzņēmumu kapitālos (meitas 
uzņēmumos) atzina kā finanšu aktīvus, kas tiek vērtēti to iegādes vērtībā. Banka atzīst ienākumus no ieguldījumiem tikai 
tad, kad tā saņem dividendes, kuras meitas uzņēmums pasludina no tās nesadalītās peļņas sākot no meitas uzņēmuma 
iegādes brīža. Iepriekšējos finanšu pārskatos, investīcijas (ieguldījumi) meitas uzņēmumos tika novērtēti, pielietojot 
kapitāla metodes. Ar šo metodi, Bankas daļa no augstākminētajiem meitas uzņēmumu peļņas vai zaudējumiem tika 
uzskaitīta Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Salīdzinošie dati Bankas uzskaitē tika koriģēti. Grozījumu rezultātā 
neto peļņa 2004. gada 1. pusgadā samazinājās par LVL 1.4 miljoniem un nesadalītā peļņa 2004. gada 31. decembrī 
samazinājās par LVL 5.8 miljoniem. Tika koriģēta arī Bankas nesadalītā peļņa 2003. gada 31. decembrī par LVL 3.8 
miljoniem, lai tiktu izslēgts rezultāts, kas uzskaitīts pamatojoties uz iepriekš pielietoto kapitāla metodi.  

 
Šie saīsinātie starpposma finanšu pārskati jālasa kopā ar 2004. gada finanšu pārskatiem. 

 
 
 

3. pielikums  Procentu ienākumi 
 

Procentu ienākumi veidojas no: 
 

 Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā 

Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2004. gada 30. jūnijā 

 Koncerns Banka  Koncerns  Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000  LVL’000
      

Prasībām pret kredītiestādēm  3,984 3,984 1,398  1,398
Kredītiem  7,230 6,587 4,721  4,024
Parāda vērtspapīriem  2,011 2,011 1,342  1,342
Kopā 13,225 12,582 7,461  6,764

 
 
 

4. pielikums  Procentu izdevumi 
 
Procentu izdevumi veidojas no: 

 
 Sešu mēnešu periods, kas 

noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā  
 Sešu mēnešu periods, kas 

noslēdzās 2004. gada 30. jūnijā  
 Koncerns Banka Koncerns  Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000  LVL’000
      

Klientu noguldījumiem 1,622 1,498 996  927
Saistībām pret citām kredītiestādēm  251 251 160  160
Pārējiem procentu izdevumiem 589 589 445  445
Kopā 2,462 2,338 1,601  1,532
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5. pielikums  Komisijas naudas ienākumi 
 
Komisijas naudas ienākumi veidojas no: 

 
 Sešu mēnešu periods, kas 

noslēdzās 2005. gada 30. jūnijā  
 Sešu mēnešu periods, kas 

noslēdzās 2004. gada 30. jūnijā  
 Koncerns  Banka Koncerns   Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000  LVL’000
   
Naudas pārskaitījumiem 3,002 3,002 2,899  2,899
Skaidras naudas izmaksām 182 182 196  196
Ienākumiem par maksājumu karšu 
apkalpošanu 868 868 934  934
Ienākumiem par klientu līdzekļu 
pārvaldīšanu un brokeru komisijām 879 57

 
1,176 

 
65

Kontu apkalpošanas komisijām 391 391 205  205
Ienākumiem par kredītu izsniegšanu 476 476 304  304
Dokumentāru operāciju komisijām 157 157 126  126
Garantiju izsniegšanas komisijām 28 28 30  30
Pārējiem komisijas ienākumiem 133 132 192  172
Kopā 6,116 5,293 6,062  4,931

 
6. pielikums  Komisijas naudas izdevumi 
 
Komisijas naudas izdevumus veido: 

 
 Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās 

2005. gada 30. jūnijā  
 Sešu mēnešu periods, kas 

noslēdzās 2004. gada 30. jūnijā 
 Koncerns Banka Koncerns  Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000  LVL’000
   
Korespondējošo banku komisijas 349 349 513  513
Brokeru komisijas 52 23 267  16
Komisija par skaidras naudas izmaksām 8 8 10  10
Izdevumi par kredītkaršu apkalpošanu 290 290 312  312
Pārējie komisijas izdevumi 21 22 11  4
Kopā 720 692 1,113  855

 
7. pielikums  Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
 
Uzkrājumus nedrošiem parādiem veido: 
 

Kredīti Ieguldījumi Pārējie Kopā
LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

  
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 2004. gada 31. 
decembrī 1,040 1,319

 
1 2,360

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi (356) - - (356)
Neto izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem peļņas 
un zaudējumu aprēķinā 582 -

 
- 582

Valūtas kursu svārstības 22 172 - 194
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 2005. gada 30. 
jūnijā 

1,288 1,491 1 2,780
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8. pielikums Kredīti  

 
Kredītu sadalījums ir šāds: 
 
 30/06/05 30/06/05 31/12/04  31/12/04
 Koncerns Banka Koncerns  Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000  LVL’000
  
Privātuzņēmumi 194,758 174,909 158,686  141,823
Privātpersonas 52,242 51,176 34,365  33,887
Kopā kredīti nebanku sektoram 247,000 226,085 193,051  175,710
Speciālie uzkrājumi nedrošiem 

parādiem  (1,288) (1,288) (1,040)  (1,040)
Kopā kredīti nebanku sektoram, 
neto 245,712 224,797 192,011  174,670
 
9. pielikums  Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 
 
 30/06/05 30/06/05 31/12/04 31/12/04
 Koncerns Banka Koncerns Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000
    
ASV valsts obligācijas 20,409 20,409 - -
Krievijas korporatīvās obligācijas 350 350 - -
Ņujorkas biržā kotētas akcijas -  - 2 -
Maskavas biržā kotētas akcijas 528 528 467 467
Rīgas biržā kotētas akcijas 498 498 499 499
Kopā 21,785  21,785  968  966

10. pielikums Ieguldījumu vērtspapīri 
 
Pārdošanai pieejami: 
 
 30/06/05 30/06/05 31/12/04 31/12/04
 Koncerns Banka Koncerns Banka
 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000
 
ASV valsts obligācijas 10,088 10,088 8,162 8,162
ASV korporatīvās obligācijas 584 584 516 516
Nekotētās akcijas  1,078 200 515 140
Kopā pārdošanai pieejamie vērtspapīri 11,750 10,872 9,193 8,818
 
 
Turēti līdz termiņa beigām: 
Koncerns un banka 
 30/06/05 31/12/04
 LVL’000 LVL’000
 
Argentīnas valsts obligācijas 560 495
ASV valsts obligācijas 29,188 25,799
ASV korporatīvās obligācijas 5,804 8,501
Lielbritānijas korporatīvās obligācijas 13,467 11,910
Norvēģijas korporatīvās obligācijas 2,954 2,609
Austrijas korporatīvās obligācijas 1,248 1,113
Vācijas korporatīvās obligācijas 5,904 7,857
Luksemburgas korporatīvās obligācijas 11,578 7,736
Austrālijas korporatīvās obligācijas 4,096 3,625
Japānas korporatīvās obligācijas - 2,553
Francijas korporatīvās obligācijas 5,378 -
Krievijas korporatīvās obligācijas 874 -
Holandes korporatīvās obligācijas 2,934 -
Kopā vērtspapīri turēti līdz termiņa 
beigām 83,985 72,198
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11. pielikums Bankas līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 
 

Daļa %  
Nosaukums 

 
Uzņēmējdarbības veids 30/06/05 31/12/04 

Valsts, kurā 
tas ir 

reģistrēts 
     
RB Securities Ltd. Finanšu pakalpojumi   99.99 99.99 Kipra

DAM Property Investments Ltd. Celtniecība 85.00 85.00 Latvija

RB Investments Ltd. Investīciju projekti 100.00 100.00 Latvija

Centrus Ltd. Celtniecība 100.00 100.00 Latvija

RB Vidzeme Ltd. Nekustamais īpašums 100.00 100.00 Latvija

 
Sakarā ar izmaiņām 27. SGS, kas pielietojams pārskatu periodiem sākot no vai pēc 2005. gada 1. janvāra, kapitāla 
metode investīciju meitas uzņēmumos novērtēšanai mātes uzņēmumu pārskatos vairs nav pieļaujama. Banka ir noteikusi 
savu līdzdalību radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā uzskaitīt to iegādes vērtībā. 
 
Sešu mēnešu periodā, kas beidzas 2005. gada 30. jūnijā, meitas uzņēmuma “RB Securities” Ltd, kura pamatkapitālā 
Bankas daļa ir 99.99%, akcionāri ir apstiprinājuši dividendes USD 11,300 (LVL 6,588) tūkst. apmērā. Meitas uzņēmuma 
akcionāri pieņēma lēmumu arī palielināt “RB Securities” pamatkapitālu par summu, kas vienāda ar dividenžu apjomu, 
kā rezultātā Banka sākotnēji atzina saistību neapmaksātā pamatkapitāla palielinājuma apjomā. Banka un tās meitas 
uzņēmums vienojās, ka Bankas saistības par pamatkapitāla palielināšanu tiek kompensētas ar prasību par dividendēm no 
meitas uzņēmuma 2005. gada 30. jūnijā.   
 
 
12. pielikums Darījumi ar saistītām personām 
 
Par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, kuriem ir būtiska ietekme, padomes un valdes locekļi, vadošie 
darbinieki, viņu tuvi radinieki un viņu kontrolē esošie uzņēmumi, ka arī meitas un saistītie uzņēmumi. 
 
Saistītajām pusēm izsniegtie aizdevumi un avansi bija šādi: 
 
 2005. gada 

30. jūnijā
 LVL’000
Kredīti 
Kredīti pārskata perioda sākumā 2,404
Pārskata perioda laikā izsniegtie kredīti  10,147
Pārvietošana (46)
Pārskata perioda laikā atmaksātie kredīti (4,606)
 7,899
 
Procentu ieņēmumi 62
 
Noguldījumi 
Noguldījumi pārskata perioda sākumā 2,826
Pārskata periodā saņemtie noguldījumi 150,363
Pārvietošana 112
Pārskata periodā atmaksātie noguldījumi (145,477)
Noguldījumi pārskata perioda beigās 7,824
 
Procentu izdevumi noguldījumiem 92
 
Vadībai izsniegtās garantijas un piešķirtās kredītlīnijas 574
  
 
 
13. pielikums Ārpusbilances posteņi 
 
Aktīvus pārvaldīšanā veido vērtspapīri un citi aktīvi LVL 109,047 tūkstošu apmērā , kurus Koncerns pārvalda un tur 
klientu uzdevumā. Par šiem pakalpojumiem Koncerns saņem komisijas naudu. Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar 
klientiem, šie darījumi nerada Koncernam ne procentu likmju, ne kredīta, ne arī valūtas risku. 
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Tiesu procesi. 2005. gada 30. jūnijā Koncerns bija iesaistīta kā atbildētājs 2 nepabeigtos tiesas procesos (2004: septiņi 
pret banku vērsti nepabeigti tiesas procesi). Kopējā šo procesu prasījumu summa 2005. gada 30. jūnijā ir LVL 956 
tūkstoši. Prasībām, kuras saskaņā ar profesionāļu sniegtajiem vērtējumiem un pēc vadības domam varētu radīt 
zaudējumus, tiek izveidoti uzkrājumi. Uz 2005. gada 30. jūniju uzkrājumi tiesas prasījumiem ir nulle (2004: nulle). 
 
14. pielikums Kapitāla pietiekamība  
 
Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret kredītrisku un 
citiem līdzīgiem riskiem, kas saistīti ar Bankas aktīvu portfeli un ārpusbilances posteņiem. 
  
Koncerna kapitāla pietiekamības rādītājs 2005. gada 30. jūnijā bija 11,84% (14,54% - ja sešu mēnešu perioda neto peļņa 
tiek iekļauta pašu kapitālā), kas pārsniedz Bāzeles Komitejas direktīvas ieteikto minimālo līmeni 8% apmērā. Saskaņā ar 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 8,85%(12,67%). Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija pieprasa Latvijas bankām uzturēt kapitāla pietiekamības radītāju 8% apjomā no riska svērtajiem 
aktīviem. 


