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Vadības ziņojums 

Darbības rezultāti 
 
2008. gada pirmajā pusgadā A/S Rietumu Banka(Rietumu banka) turpināja sekmīgi attīstīties.  
 
Realizējot savu stratēģiju, kas vērsta uz darbības paplašināšanu starptautiskajā mērogā, Rietumu Banka 
iegādājas 50% no Baltkrievijā un Krievijā strādājošās līzinga kompāniju koncernu WestLeasing kapitāla. Lai 
arī Rietumu Banka iegādājās kompāniju koncernā WestLeasing 50% kapitāla daļu, banka ir ieguvusi kontroli 
sabiedrības Direktoru padomē un kontroli pār sabiedrības darbību, kā arī pār koncerna stratēģisko attīstību. 
WestLeasing tuvākajā nākotnē plāno paplašināt savu darbību NVS valstu tirgos.  
 
Tika turpināta attīstība arī klientu brīvo līdzekļu pārvaldīšanas jomā. Rietumu Bankas meitas sabiedrība A/S 
RB Asset Management ir sākusi piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu aktīvu pārvaldīšanā un līdzekļu 
investēšanā pasaules finanšu tirgos: pašu izveidoto investīciju fondu, starptautisko investīciju fondu portfeļus 
un strukturētās parādzīmes. Starptautisko investīciju fondu portfeļi sastāv no vadošo Rietumu investīciju 
sabiedrību, kurā ir ilggadēja pieredze dažādu aktīvu un fondu pārvaldīšanā, fondiem, tajā skaitā Franklin 
Templeton un Austrijas Raiffeisen Capital Management. Savukārt strukturētās parādzīmes ir jauns 
sabiedrības produkts, ko izstrādājuši RB Asset Management speciālisti, un kas ir apvienojums fiksēta 
ienākuma un pašu kapitāla vērtspapīriem. 
 
Rietumu Banka arī turpināja atbalstīt labdarību un sponsorēt dažādas aktivitātes, sniedzot atbalstu vairākiem 
nozīmīgiem projektiem sociālajā, kultūras un mākslas jomās. Rietumu Bankas labdarības fonds ir uzsācis 
akciju „Meklējam sirdsmāsiņu”, kuras ietvaros tiks noskaidrotas un apbalvotas sirsnīgākās un atsaucīgākās 
bērnu māsiņas Latvijā. Nozīmīgs dāvinājums tika veikts Katastrofu medicīnas centram, kura rezultātā centrs 
tika pie daudzfunkcionāla transporta inkubatora, kas paredzēts mazuļu, kuri dzimuši priekšlaicīgi, kā arī 
jaundzimušo ar dažādām iedzimtām patoloģijām evakuācijai uz specializētajiem centriem. P.Stradiņa 
klīniskās universitātes slimnīcai tika dāvināti trīs stacionārie jaundzimušo inkubatori. Rietumu Bankas 
labdarības fonds sadarbībā ar Rīgas domi arī finansēja Rīgā lielākās rotaļu un aktīvās atpūtas pilsētiņas 
izveidi Mežaparkā. 
 
Savukārt kultūras jomā ar Rietumu Bankas atbalstu dienas gaismu ir ieraudzījis unikāls fotoalbums „Viena 
diena Latvijā”, kas atspoguļo Latvijas ikdienu laika posmā no 1987. līdz 2007. gadam. Banka atbalstīja arī 
komponista Raimonda Paula koncertus kopā ar Latvijas un Igaunijas džeza mūziķiem, Hermaņa Brauna 
fonda 10 gadu jubilejas koncertus, kā arī unikālas grāmatas „Mūsdienu Latvijas krievu dzejas antoloģija”, 
kurā apkopoti Latvijas krievu dzejnieku interesantākie darbi, kas tapuši pēdējo 25 gadu laikā, izdošanu. 
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Konsolidētie finanšu rezultāti 
 2008. gada

30. jūnijā
(6 mēneši)

2007. gada
31. decembrī

2007. gada
30. jūnijā

(6 mēneši)

2006. gada 
31. decembrī 

2006 .gada
30. jūnijā

(6 mēneši)
Uz perioda beigām (LVL ‘000)      
Kopā aktīvi 1,130,712 1,216,241 993,446 921,507 762,712
Nebanku sektora klientiem izmaksātie 
kredīti 607,594 599,436 476,948

 
374,695 302,694

Saistības pret klientiem 757,763 876,791 749,327 692,264 655,089
Pamatkapitāls kopā 125,763 121,331 104,193 96,158 78,527
  
Par periodu (LVL ‘000)  
Neto peļņa pirms nodokļiem 14,237 40,199 21,548 33,937 13,711
Neto peļņa pēc nodokļiem 12,573 34,607 18,149 29,584 11,945
Pamatdarbības ienākumi 31,562 61,670 33,464 55,279 25,138
  

Koeficienti 
 

      

Kapitāla pietiekamība  
Bāzeles 12.40% 14.42% 13.07% 15.77% 14.40%
 
Koncerna kopējie aktīvi uz 2008. gada 30. jūniju bija LVL 1,131 miljons (LVL 1,216 miljoni 
2007. gada 31. decembrī). Koncerna 6 mēnešu neto peļņa pirms nodokļiem par periodu, kurš noslēdzās 
2008. gada 30. jūnijā bija LVL 14 miljoni (par sešiem mēnešiem, kuri noslēdzās 2007. gada 30. jūnijā – 
LVL 22 miljoni). Kopā kapitāls pieauga no LVL 121 miljoniem 2007. gada 31. decembrī līdz LVL 126 
miljoniem 2008. gada 30. jūnijā.  
 
Banka izmaksā dividendes sākot no 2001. gada. Šo dividenžu politiku Bankas vadība plāno turpināt arī 
finanšu gadā, kurš noslēgsies 2008. gada 31. decembrī. Vadības mērķis ir nodrošināt akcionāru dividenžu 
pieaugumu ar nosacījumu, ka Banka izpilda visas normatīvās prasības.  
 
Mēs ar pozitīvu skatu raugāmies uz 2008. gada otro pusi un Bankas tālāku nākotni, tās spēju turpināt piedāvāt 
vislabākos korporatīvos pakalpojumus Baltijas valstīs. Par sasniegtajiem panākumiem bankai jāpateicas 
esošajiem klientiem un biznesa partneriem, un mēs, Bankas vārdā, vēlētos izteikt atzinību un pateicību par 
mums sniegto uzticību.  
 
 
 
 
 2008. gada 13. augustā 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Leonids Esterkins 
Padomes priekšsēdētājs 

 Aleksandrs Kaļinovskis 
 Valdes priekšsēdētājs  
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Starpposma peļņas vai zaudējumu aprēķins par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 
 

Pielikums Seši mēneši, kas noslēdzās 30. jūnijā  
 2008  2007 

 Koncerns Banka Koncerns  Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
  
Procentu ienākumi 4 33,431 32,881 26,865 26,812
Procentu izdevumi 5 (13,780) (13,746) (8,872) (8,891)
Neto procentu ienākumi 19,651 19,135 17,993 17,921
  
Komisijas naudas ienākumi 6 7,965 7,908 6,461 6,460
Komisijas naudas izdevumi 7 (1,838) (1,875) (1,683) (1,738)
Neto komisijas naudas ienākumi 6,127 6,033 4,778 4,722
  
Neto peļņa no vērtspapīru tirdzniecības un ārvalstu 
valūtas tirdzniecības un pārvērtēšanas 4,497 4,377

 
6,131 5,984

Dividenžu ienākumi 25 25 19 19
Pārējie pamatdarbības ienākumi  1,262 758 4,543 4,358
Pamatdarbības ienākumi 31,562 30,328 33,464 33,004
 
Administratīvie izdevumi (12,644) (11,904) (10,083) (9,803)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu norakstīšanas 
izmaksas un nolietojums 

(942) (935) (973) (967)

Pārējie pamatdarbības izdevumi  (137) (27) (109) (38)
Uzkrājumi nedrošiem parādiem   8 (3,826) (3,805) (770) (770)
Iepriekšējos gados izveidoto uzkrājumu 
samazinājums  

 
8 224 224

 
19 19

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas  

14,237 13,881 21,548  21,445

  
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (1,759) (1,706) (3,399) (3,386)
Pārskata perioda peļņa   12,478 12,175 18,149  18,059
Attiecināma uz  
Mātes sabiedrības kapitāla turētājiem 12,573 12,175 18,149 18,059
Mazākuma līdzdalību 95 - - -
Pārskata perioda peļņa 12,478 12,175 18,149  18,059
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lapai ir neatņemama šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
 
Starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Bankas padome un Bankas valde, kuru vārdā 
2008. gada 13. augustā tos parakstīja:  
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Leonids Esterkins 
Padomes priekšsēdētājs 

 Aleksandrs Kaļinovskis 
 Valdes priekšsēdētājs  
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Starpposma bilance un ārpusbilances posteņi uz 2008. gada 30. jūniju 
 
  2008. gada 30. jūnijs 2007. gada 31. decembris 
 Pielikumi Koncerns  Banka  Koncerns Banka
  LVL ‘000  LVL ‘000  LVL ‘000 LVL ‘000
AKTĪVI        
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas banku  77,969  77,969  66,310  66,310 
Prasības pret kredītiestādēm  277,559  275,807  405,464  404,506 
- depozīti uz pieprasījuma  178,361  176,609  275,912  274,954 
- citi depozīti 9 99,198  99,198  129,552  129,552 
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi 10 97,075  96,224  78,046  77,168 
- pārada vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu  95,351  94,723  75,125  74,247 
- akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu  548  325  1,563  1,563 
- atvasinātie finanšu instrumenti  1,176  1,176  1,358  1,358 
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 11 1,903  230  1,477  234 
- akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu  1,903  230  1,477  234 
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi 12 30,199  30,199  -  - 
Kredīti nebanku sektora klientiem 13 607,594  603,631  599,436  598,699 
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 14 13,681  13,681  23,934  23,934 
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  2,013  1,649  1,754  1,698 
Pamatlīdzekļi 15 12,790  12,252   32,533  32,015 
Nemateriālie aktīvi  2,880  2,879  2,978  2,977 
Ieguldījumi radniecīgo un citu saistīto uzņēmumu 
pamatkapitālā 16 83  14,529  52  14,304 
Pārējie aktīvi  6,966  4,334   4,257  4,214 
Kopā aktīvi  1,130,712  1,133,384  1,216,241  1,226,059 
      
Pielikumi no 13. līdz 19. lapai ir neatņemama šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
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Starpposma bilance un ārpusbilances posteņi uz 2008. gada 30. jūniju 
 
  2008. gada 30. jūnijs 2007. gada 31. decembris 
 Pielikumi Koncerns  Banka  Koncerns  Banka
  LVL ‘000 LVL ‘000  LVL ‘000  LVL ‘000
Saistības         
Saistības pret citām kredītiestādēm  170,841  169,752  159,479  159,534 
 -noguldījumi pēc pieprasījuma   22,754  22,754  15,157  15,212 
- līdz termiņa beigām turēti noguldījumi   148,087  146,998  144,322  144,322 
Saistības pret klientiem  757,763  763,060  876,791  885,879 
- noguldījumi uz pieprasījumu   624,633  629,930  635,974  645,062 
- termiņnoguldījumi   133,130  133,130  240,817  240,817 
Saistības, kas izriet no atpakaļpirkuma 
līgumiem 

  
67,207 

  
67,207 

  
51,037 

  
51,037 

Emitētie parāda vērtspapīri  1,114  1,114  -  - 
Atvasinātie finanšu instrumenti  209  209  360  418 
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu 
ieņēmumi 

 
3,806  3,640  2,180  2,152 

Tekošās nodokļu saistības  9  -  316  298 
Atliktā nodokļa saistības  661  595  1,291  1,287 
Pārējās saistības  2,990  1,848  3,078  2,866 
Uzkrājumi  349  349  378  378 
Kopā saistības  1,004,949  1,007,774  1,094,910  1,103,849 
         
Kapitāls un rezerves         
         
Apmaksātais pamatkapitāls  22,500 22,500 22,500  22,500 
Akciju emisijas uzcenojums  4,809 4,809 4,809  4,809 
Rezerves kapitāls  16  16  16  16 
Pārvērtēšanas rezerves - pamatlīdzekļi  3,284  3,284   3,284  3,284 
Pārvērtēšanas rezerves- pārdošanai 
pieejamo finanšu aktīvu  

 
377  -  -  - 

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve  (328)  -  -  - 
Pārskata gada peļņa  12,573  12,175  34,607  34,755 
Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa  81,947  82,826  56,115  56,846 
Kopā kapitāls un rezerves, kas 
attiecināmas uz bankas kapitāla 
turētājiem 

 

125,178  125,610  121,331  122,210 
Mazākuma līdzdalība  585  -  -  - 
Kopā kapitāls un rezerves  125,763  125,610  121,331  122,210 
Kopā saistības un kapitāls un rezerves 1,130,712  1,133,384  1,216,241  1,226,059 
         
Ārpusbilances posteņi         
Iespējamās saistības (garantijas)  12,876  12,876  8,857  8,857 
Akreditīvi  494  494  1,454  1,454 
Finanšu saistības (neizmantotās 
kredītlīnijas) 

  
57,580 

  
57,580 

  
69,004 

  
69,004 

  70,950  70,950  79,315  79,315 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lapai ir neatņemama šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
Starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Bankas padome un Bankas valde, 
kuru vārdā 2008. gada 13. augustā tos parakstīja: 
 
 
 

  
Leonids Esterkins 

Padomes priekšsēdētājs 
 Aļeksandrs Kaļinovskis 

Valdes priekšsēdētājs 
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Starpposma kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 
 
KONCERNS 
 

Apmak-
sātais 

pamat-
kapitāls 

Akciju 
emisijas 
uzceno-

jums
Rezerves 
kapitāls 

Ārvalstu 
valūtas 

pārvērtē-
šanas 

rezerve

Pārvērtē-
šanas 

rezerve –
ēkas 

Pārvērtē-
šanas 

rezerve- 
pārdošanai 

pieejamie 
aktīvi 

 
 
 
 
 

Nesadalītā 
peļņa 

Mazākuma 
līdzdalība

Kopā 
kapitāls 

un 
rezerves

 LVL 
‘000 

LVL 
‘000 

LVL 
‘000

LVL 
‘000

LVL 
‘000 

LVL 
‘000 

LVL 
 ‘000 

LVL
 ‘000

LVL 
‘000

          

2006. gada 31. decembrī 22,500 4,809 16 738 4,623 - 63,472 - 96,158
Dividendes izmaksātas par 
parastām akcijām 

 
- -

 
- - -

 
- 

 
(7,425) - (7,425)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas 
rezerve 

 
- -

 
- (204) -

 
- 

 
- - (204)

Ēku pārdošana - - - - (2,485) - - - (2,485)
Neto peļņa par periodu - - - - - - 18,149 - 18,149
2007. gada 30. jūnijā 22,500 4,809 16 534 2,138 - 74,196 - 104,193
Pārvietošana             - - - - (59)  68 - 9
Pārvērtēšanas rezerves  - - - (534) 1,205 - - - 671
Neto peļņa par periodu - - - - - - 16,458 - 16,458
2007. gada 31. decembrī 22,500 4,809 16 - 3,284 - 90,722 - 121,331
Dividendes izmaksātas par 
parastām akcijām 

 
- -

 
- - -

 
- 

 
(8,775) - (8,775)

Neto peļņa par periodu - - - - - - 12,573 (95) (12,478)
Pārdošanai pieejamo finanšu 
aktīvu pārvērtēšanas rezerves 

 
- -

 
- - -

 
377 

- 
- 377

Ārvalstu valūtas 
pārvērtēšanas rezerve 

 
             - -

 
- (328) -

 
- 

 
- - (328)

Mazākuma līdzdalība             - - - - - - - 680 680
2008. gada 30. jūnijā 22,500 4,809 16 (328) 3,284 377 94,520 585 125,763

 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lapai ir neatņemamas šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
Starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Bankas padome un Bankas valde, 
kuru vārdā 2008. gada 13. augustā tos parakstīja: 
 
 
 
 

   
Leonids Esterkins 

Padomes priekšsēdētājs 
 Aļeksandrs Kaļinovskis 

Valdes priekšsēdētājs 
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Starpposma pārskats par izmaiņām kapitālā un rezervēs par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā  
 
BANKA 

 Apmak-
sātais 

pamatka-
pitāls

Akciju 
emisijas 
uzceno-

jums
Rezerves 
kapitāls

Pārvērtēšanas 
rezerve- ēkas 

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā 
kapitāls un 

rezerves
  LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
   

2006. gada 31. decembrī 22,500 4,809 16 4,623 64,203 96,151
Dividendes izmaksātas par 
parastam akcijām - - - - (7,425) (7,425)
Ēku pārdošana - - - (2,485) - (2,485)
Neto peļņa par periodu - - - - 18,059 18,059

2007. gada. 30. jūnijā  22,500 4,809 16 2,138 74,837 104,300
Pārskaitījumi - - - 1,146 - 1,146
Neto peļņa par periodu - - - - 16,764 16,764

2007. gada. 31. decembrī 22,500 4,809 16 3,284 91,601 122,210
Dividendes izmaksātas par 
parastam akcijām - - - - (8,775) (8,775)
Neto peļņa par periodu - - - - 12,175 12,175

2008. gada 30. jūnijā 22,500 4,809 16 3,284 95,001 125,610
 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lapai ir neatņemama šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
 
 
Starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Bankas padome un Bankas valde, 
kuru vārdā 2008. gada 13. augustā tos parakstīja: 
 
 
 
 
 

   
Leonids Esterkins 

Padomes priekšsēdētājs 
 Aļeksandrs Kaļinovskis 

Valdes priekšsēdētājs 
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Starpposma naudas plūsmas pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā  
 

 Sešu mēnešu periods, kas noslēdzās 30. jūnijā 
 2008  2007 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 LVL ‘000 LVL ‘000  LVL ‘000 LVL ‘000
Naudas plūsmas pamatdarbības rezultātā pieaugums / (samazinājums):  

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas  14,237 13,881 21,548 21,445
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums, amortizācija un 
norakstīšana 

942 935 973 967

Zaudējumi no vērtības samazināšanas  3,602 3,620 751 751
(Peļņa)/zaudējumi no nemateriālo līdzekļu un 
pamatlīdzekļu realizācijas 44

 
44 (4,090) (4,090)

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā pirms 
izmaiņām aktīvos un saistībās 18,825

 
18,480 19,182 19,073

     

Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ieņēmumu samazinājums (259) 49 (251) (147)
Pārējo aktīvu (pieaugums)/ samazinājums  (1,816) 772 1,617 952
Pārējo aktīvu samazinājums / (palielinājums) (1,816) 772 1,617 952
Atvasināto finanšu instrumentu pieaugums / (samazinājums) 31 (26) (32) (32)
Pieaugums nākamo periodu ienākumos un uzkrātajos izdevumos 1,626 1,488 1,288 1,467
Pārējo saistību (pieaugums) / samazinājums (87) (1,018) (176) (158)
Investīciju tirdzniecības un pārdošanai pieejamos vērtspapīros vērtības 
(pieaugums) / samazinājums (19,637)

 
(19,238) (73,123) (71,789)

Prasību pret kredītiestādēm samazinājums / (pieaugums) 30,354 30,354 66,164 66,164
Kredītu klientiem (pieaugums) (11,760) (8,455) (103,002) (103,128)
Līdz termiņa beigām turamo investīciju samazinājums / (pieaugums) 10,253 10,253 6,392 6,392
(Pieaugums) pārdošanas nolūkā turētajos ilgtermiņa aktīvos (30,199) (30,199) - -
Emitēto parāda vērtspapīru pieaugums 1,114 1,114 - -
Finanšu saistību pieaugums amortizētā vērtībā-noguldījumi (99,093) (103,973) 55,731 54,927

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pamatdarbības 
rezultātā pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa (100,648)

 
(100,399) (26,210) (26,279)

       

    Samaksātais Uzņēmumu ienākuma nodoklis (3,773) (3,755) (3,004) (2,989)
       

Neto nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības rezultātā (104,421 ) (104,154)  (29,214) (29,268)
       

Naudas pieaugums / (samazinājums) investīciju darbības rezultātā:     
Pamatlīdzekļu, iekārtu un nemateriālo aktīvu iegāde (6,111) (6,084) (6,998) (6,998)
Radniecīgo sabiedrību akciju un daļu iegāde - (225) (11) -
Pārcelts uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa aktīviem 25,010 25,010 - -
Pārņemtie neto naudas līdzekļi meitas sabiedrības iegādes rezultātā 808 - - -
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - - 6,200 6,199

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) investīciju 
darbības rezultātā 19,707 

 
18,701 (809) (799)

     

Naudas pieaugums / (samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā    
Izmaksātās dividendes (8,775) (8,775) (7,425) (7,425)

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) finansēšanas rezultātā  (8,775) (8,775) (7,425) (7,425)
       

Neto naudas pieaugums / (samazinājums) par periodu (93,489) (94,228) (37,448) (37,492)
       

Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 327,065 326,052 263,541 263,085
       

Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 233,576 231,824 226,093 225,593
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lapai ir neatņemama šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
 
 
Starpposma konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Bankas padome un Bankas vadība, 
kuru vārdā 2008. gada 13. augustā tos parakstīja: 
 
 
 
 
 

   
Leonids Esterkins 

Padomes priekšsēdētājs 
 Aļeksandrs Kaļinovskis 

Valdes priekšsēdētājs 
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Pielikumi 
 
1. pielikums  Bankas reģistrācija un galvenās darbības jomas 
 
Koncerna mātes sabiedrība – A/S Rietumu Banka tika dibināta 1992. gada 13. maijā un reģistrēta Latvijas Republikā kā 
akciju sabiedrība, kurā akcionāriem ir ierobežota atbildība. Koncerna galvenās darbības jomas ir kreditēšana, maksājumu 
veikšana, ārvalstu valūtas maiņa un starpniecība darījumos ar vērtspapīriem. 
 
 
2. pielikums  Grāmatvedības uzskaites principi 
 
Šie A/S Rietumu Banka (Banka) un tās meitas sabiedrību (Koncerns) konsolidētie un Bankas pusgada finanšu pārskati ir 
sagatavoti, saskaņā ar 34 Starptautiskā grāmatvedības standarta par starpposma finanšu pārskatu sagatavošanu prasībām. 
Grāmatvedības politikas, kas tika pielietotas pusgada koncerna konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sagatavošanā, ir 
atbilstošas politikām, kuras tika pielietotas sagatavojot finanšu pārskatus 2007. gada 31. decembrī. 
  
Šie starpposma finanšu pārskati neietver visu informāciju, kas nepieciešama pilnajiem finanšu pārskatiem, un tāpēc šos 
finansu pārskatus ir jānovērtē kopā ar Koncerna konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 
2007. gada 31. decembrī. 
 
 

3. pielikums  Grāmatvedības pieņēmumi un aplēses 
 
Lai sagatavotu starpposma finanšu pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri 
ietekmē grāmatvedības politiku piemērošanu un uzrādīto aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie 
rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. 
 
Sagatavojot šos starpposma finanšu pārskatus, svarīgākie vadības izdarītie spriedumi par Koncerna grāmatvedības 
politikas piemērošanu un galvenie aplēšu avoti bija tie paši, kas tika izmantoti konsolidētajos finanšu pārskatos par gadu, 
kas beidzās 2007. gada 31. decembrī. 

 

4. pielikums Procentu ienākumi  
 
Procentu ienākumus veidoja procentu ieņēmumi no: 
 

 Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 

Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2007. gada 30. jūnijā 

 Koncerns Banka  Koncerns  Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000  LVL ‘000
      

Kredītiem  26,999 26,484 17,072  17,019
Prasībām pret kredītiestādēm  5,327 5,327 8,176  8,176
Parāda vērtspapīriem 1,058 1,023 1,584  1,584
Pārējiem procentu ienākumiem 47 47 33  33
Kopā 33,431 32,881 26,865  26,812

5. pielikums Procentu izdevumi 
 
Procentu izdevumus veidoja procentu izdevumi no: 
 

 Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 

 Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2007. gada 30. jūnijā 

 Koncerns Banka Koncerns  Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000  LVL ‘000
      

Klientu noguldījumiem 8,654 8,620 4,927  4,946
Saistībām pret citām kredītiestādēm  4,355 4,355 3,225  3,225
Pārējiem procentu izdevumiem 771 771 720  720
Kopā 13,780 13,746 8,872  8,891



A/S Rietumu banka 
Starpposma konsolidētie un Bankas 

finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 
 

14 

6. pielikums Komisijas naudas ienākumi 
 

Komisijas naudas ienākumus veidoja ienākumi no: 
 

 Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2008. gada  30. jūnijā

Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2007. gada 30. jūnijā

 Koncerns   Banka Koncerns  Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
Naudas pārskaitījumiem 3,965 3,965 3,382 3,382
Maksājumu karšu apkalpošanas 1,463 1,463 1,422 1,422
Klientu līdzekļu pārvaldīšanu un brokeru komisijām 862 805 587 586
Dokumentāru operāciju komisijām 11 11 150 150
Aizdevumiem 851 851 - -
Skaidras naudas izmaksām 143 143 162 162
Garantiju izsniegšanas komisijām 296 296 70 70
Kontu apkalpošanas komisijām 117 117 142 142
Pārējiem komisijas ienākumiem           257 257 546 546
Kopā 7,965 7,908 6,461 6,460
 
 
7. pielikums Komisijas naudas izdevumi 
 

Komisijas naudas izdevumus veidoja izdevumi no: 
 

 Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2008. gada  30. jūnijā

Sešu mēnešu periods, kas 
noslēdzās 2007. gada 30. jūnijā

 Koncerns Banka Koncerns Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
        

Kredītkaršu apkalpošanas 499 499 499 499
Korespondējošo banku komisijām 495 495 305 305
Brokeru komisijām 216 253 131 186
Komisijas par skaidrās naudas izmaksām 3 3 5 5
Aizdevumu komisijām 393 393 395 395
Pārējiem komisijas izdevumiem 232 232 348 348
Kopā 1,838 1,875 1,683 1,738

 

8. pielikums Uzkrājumi nedrošiem parādiem  
 

Banka: 
 

Kredīti Ieguldījumi Ēkas 
Pārējie 

uzkrājumi Kopā
LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
2007. gada 30. jūnijā 1,654 1,335

 
- 

 
133 3,122

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi (258) - - - (258)
Neto izveidotie uzkrājumi 1,630 - 97 159 1,886
Norakstītie aktīvi (89) - - - (89)
Valūtas kursu svārstības (24) (97) - - (121)
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
2007. gada 31. decembrī 2,913 1,238

 
97 

 
292 4,540

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi (127) - (97) - (224)
Neto izveidotie uzkrājumi 3,650 - - 155 3,805
Norakstītie aktīvi (3,149) - - (155) (3,304)
Valūtas kursu svārstības 18 (95) - (36) (113)
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
2008. gada 30. jūnijā 

3,305 1,143 - 256 4,704
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Koncerns: 
 

Kredīti Ieguldījumi Ēkas 
Pārējie 

uzkrājumi Kopā 
LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 

Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
2007. gada 30. jūnijā 1,654 1,335

 
- 

 
133 

 
3,122 

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi (258) - - - (258) 
Neto izveidotie uzkrājumi 1,630 - 97 409 2,136 
Norakstītie aktīvi (89) - - - (89) 
Valūtas kursu svārstības (24) (97) - - (121) 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
2007. gada 31. decembrī 2,913 1,238

 
97 

 
542 

 
4,790 

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi (127) - (97) - (224) 
Neto izveidotie uzkrājumi 3,671 - - 155 3,826 
Norakstītie aktīvi (3,149) - - (275) (3,424) 
Valūtas kursu svārstības 18 (95) - (38) (115) 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 
2008. gada 30. jūnijā 

3,326 1,143 - 384 4,853 

 
9. pielikums Termiņnoguldījumi 
 
Termiņnoguldījumi 2008. gada 30. jūnijā ietver termiņnoguldījumus LVL 1,357 tūkstoši, kuri ieķīlāti kā nodrošinājums 
un 2007. gada 31. decembrī LVL 1,386 tūkstoši apmērā. 
 
 
10. Pielikums Tirdzniecības nolūka turēti finanšu aktīvi 
 
 30/06/08 30/06/08 31/12/07  31/12/07 
 Koncerns Banka Koncerns  Banka 
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000  LVL ‘000 
 
 

       

ASV valdības obligācijas  67,199  67,199  48,576  48,576 
Brazīlijas valsts obligācijas 1  -  1  - 
Krievijas republikas korporatīvās obligācijas 2,096  1,657  2,245  1,756 
ASV korporatīvās obligācijas 15,297 15,297 16,144  16,144 
Nīderlandes korporatīvās obligācijas 3,396 3,396 3,534  3,534 
Luksemburgas korporatīvās obligācijas - - 49  - 
Īrijas korporatīvās obligācijas 161 - 183  - 
Kipras korporatīvās obligācijas 27 - 156  - 
Kazahstānas korporatīvās obligācijas 652 652 684  684 
Spānijas korporatīvās obligācijas 3,500 3,500 3,535  3,535 
Maskavas biržā kotētās akcijas 62 62 133  133 
Rīgas fondu biržā kotētās akcijas 263  263  336  336 
Krievijas fondu obligācijas 16  16  18  18 
Ieguldījumi akciju fondos 3,229  3,006  1,094  1,094 
Atvasinātie finanšu instrumenti 1,176  1,176  1,358  1,358 
Kopā 97,075  96,224  78,046  77,168 
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11. pielikums Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 
 
Pārdošanai pieejami vērtspapīri: 
 
 30/06/08 30/06/08 31/12/07 31/12/07
 Koncerns Banka Koncerns Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
 

Parāda vērtspapīri to patiesajā vērtībā 
Nekotētas akcijas 1,903 230 1,477 234
Kopā pārdošanai pieejami vērtspapīri 1,903 230 1,477 234
 
12. pielikums Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi 
 
 30/06/08 30/06/08 31/12/07 31/12/07
 Koncerns Banka Koncerns Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
 

Zeme un ēkas 25,010 25,010 - -
Pārējie 5,189 5,189 - -
Kopā pārdošanai turēti ilgtermiņa 
aktīvi  30,199 30,199 - -
 
Ilgtermiņa aktīvi klasificēti kā pārdošanai turēti ietver zemi un ofisu ēku, kas atrodas Vesetas ielā 7, un nekustamo 
īpašumu, kas iepriekš bija nodrošinājums aizdevumam un juridisku procedūru rezultātā ir kļuvis par Bankas īpašumu. 
Sagaidāms, ka šīs pozīcijas tiks pārdotas 2009. gadā. 
 

13. pielikums  Kredīti nebanku sektora klientiem 
 
Kredīti nebanku sektora klientiem sastāv no: 
 
 30/06/08 30/06/08 31/12/07 31/12/07
 Koncerns Banka Koncerns Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
 

Privātuzņēmumiem 533,080 529,096 504,431 504,165
Privātpersonām 77,840 77,840 97,918 97,447
Kopā kredīti nebanku sektora 
klientiem, bruto 610,920 606,936 602,349 601,612
Speciālie uzkrājumi nedrošiem 

parādiem (3,326) (3,305) (2,913) (2,913)
Kopā kredīti nebanku sektora 
klientiem, neto 607,594 603,631 599,436 598,699
 
 



A/S Rietumu banka 
Starpposma konsolidētie un Bankas 

finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 
 

17 

14. pielikums Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri 
 
 30/06/08 31/12/07
 Koncerns un Banka Koncerns un Banka
 LVL ‘000 LVL ‘000
 
Kotētie pārada vērtspapīri – amortizētā vērtībā  
ASV valsts obligācijas -  2,463
Pārskata perioda Argentīnas valsts obligāciju vērtība 429  464
Argentīnas valsts obligāciju uzskaites vērtība 1,572  1,702
Rezerves Argentīnas valsts obligāciju pārvērtēšanai (1,143)  (1,238)
ASV korporatīvās obligācijas 2,235  2,417
Lielbritānijas korporatīvas obligācijas 2,175  4,807
Latvijas  valsts obligācijas 1,459  -
Luksemburgas korporatīvās obligācijas -  2,377
Holandes korporatīvās obligācijas 2,236  2,425
Austrālijas korporatīvās obligācijas -  3,401
Francijas korporatīvās obligācijas 4,437  4,811
Krievijas korporatīvās obligācijas 710  769
Kopā līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri 13,681  23,934

15. pielikums Pamatlīdzekļi 
 
Starppārbaudes kustības tabula: 
 

 
 

Ēkas 
Nepabeigtā 
celtniecība 

Transport-
līdzekļi

Ofisa 
iekārtas 

Ieguldījumi
nomātajos

pamatlīdzekļos KOPĀ 
Sākotnējā vērtība 
2007. gada 31. decembrī 7,955 19,583 2,176 7,915  162 37,791 

Iegādāts 30 3,791 1 1,044 - 4,866 
Vērtības samazināšanas 
izdevumu atcelšana 97 - - - - 97 
Izslēgti (196) - (225) (259) - (680) 
Pārklasificēts uz pārdošanai 
turētiem ilgtermiņa aktīviem (864) (24,146) - - - (25,010) 
Pārklasificēts - 772 97 301 - 1,170 

2008. gada 30. jūnijs 7,022 - 2,049 9,001 162 18,234 

Uzkrātais nolietojums 
2007. gada 31. decembrī 152 - 937 4,525 162 5,776 

Pārskata periodā aprēķinātais 
nolietojums 85 - 210 352 - 647 
Izslēgto pamatlīdzekļu 
nolietojums (100) - (200) (141) - (441) 

2008. gada 30. jūnijā 137 - 947 4,736 162 5,982 
       

2007. gada 31. decembrī 7,803 19,583 1,239 3,390 - 32,015 

2008. gada 30. jūnijā 6,885 - 1,102 4,265 - 12,252 
 
Visi augšminētie aktīvi tiek izmantoti Koncerna un Bankas vajadzībām.  
 
 



A/S Rietumu banka 
Starpposma konsolidētie un Bankas 

finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2008. gada 30. jūnijā 
 

18 

16. pielikums Ieguldījumi radniecīgo un saistīto sabiedrību pamatkapitālā 
 

30/06/08 31/12/07 

Nosaukums Darbības veids Daļa pamat-
kapitālā

(%)

Ieguldījuma 
apjoms

LVL ‘000

Daļa pamat-
kapitālā 

(%) 

Ieguldījuma 
apjoms

LVL ‘000

Valsts, kurā 
sabiedrība ir 

reģistrēta
Bankas meitas sabiedrības:       

RB Securities Ltd Finanšu 
pakalpojumi 99.99 7,700 99.99 7,700 Kipra 

SIA “RB Investments” Investīcijas 100.00 5,000 100.00 5,000 Latvija 

A/S “RB Securities Latvia” IBS Finanšu 
pakalpojumi 100.00 804 100.00 804 Latvija 

A/S “RB AssetManagement” IPS  Finanšu 
pakalpojumi 100.00 700 100.00 700 Latvija 

SIA “RB Drošība” Apsardzes 
pakalpojumi 100.00 50 100.00 50 Latvija 

“RB Vidzeme” Ltd Finanšu 
pakalpojumi 100.00 50 100.00 50 Latvija 

OOO “Westleasing” Līzinga 
pakalpojumi 50 56 - - Baltkrievija 

OO “Westtransinvest” Līzinga 
pakalpojumi 50 169 - - Baltkrievija 

Kopā ieguldījumi meitas sabiedrībās  14,529  14,304 
      
      
 
 
Grupas saistītie uzņēmumi:      

SIA Dzelzceļu tranzīts 
Dzelzceļa kravas 
 pārvadājumi 49.13 60

 
45.61 32 Latvia

SIA AED Rail Service 
Informatīvie 
pakalpojumi 43.00 23 43.00 20 Latvia

SIA Eco Diesel 
Bio-dīzeļu 
ražošana - - 51.60 258 Latvia

Vērtības samazināšanās atskaitījums par ieguldījumu 
sabiedrībā SIA Eco Diesel Limited - -

 
(258)

Kopā ieguldījumi saistītajās sabiedrībās 83  52

KOPĀ ieguldījumi meitas un saistītajās sabiedrībās 14,612  14,356
 
RB Securities (Maskava), “RB Securities Ltd” sabiedrības meitas sabiedrība, Interrent OOO, RB Investments un RB 
Vidzeme sabiedrību meitas sabiedrība, SIA “Imanta Development”, RB Investments sabiedrības meitas sabiedrība, 
“Mining Investments” RB Investments kopuzņēmums un Rietumu Banka labdarības fonds ir iekļauti Koncerna pārskatos. 
 
2008. gada martā maksājot naudas līdzekļiem, Koncerns iegādājās 50% no Baltkrievijas līzinga kompāniju WestLeasing 
(OOO “WestLeasing”) un WestTransInvest (ООО WestTransInvest) kapitāla par kopējo summu LVL 225 tūkstoši. Iegādes 
brīdī Koncerns atzina mazākuma līdzdalības daļas pieaugumu LVL 680 tūkstoši un negatīvo nemateriālo vērtību LVL 455 
tūkstoši apmērā.  
 
RB Investment pārdeva ieguldījumu sabiedrībā SIA Eco Diesel 2008. gada 1. jūlijā. 
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17. pielikums Darījumi ar saistītām pusēm 
 
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, kuriem bankā ir būtiska ietekme, Padomes un Valdes locekļi, vadošie darbinieki, 
viņu tuvi radinieki un viņu kontrolē esošie uzņēmumi, ka arī meitas un saistītās sabiedrības.  
 
Informācija pusēm par darījumiem ar saistītām sabiedrības pusēm ir sekojoša: 
 

2008. gada 30. jūnijā 2007. gada 30.jūnijā
LVL ‘000 LVL ‘000

Kredīti  
Izsniegto kredītu atlikums pārskata perioda sākumā 5,683 3,866 
Pārskata perioda laikā izsniegtie kredīti 66,812 60,527 
Pārvietošana 10,519 (1,156) 
Pārskata perioda laikā atmaksāto kredītu summa (neto) (61,572) (57,390) 
Kredīti pārskata perioda beigās 21,442 5,847 
   

Procentu ieņēmumi 686 131 
   

Noguldījumi   
Noguldījumu atlikums pārskata perioda sākumā 12,871 10,257 
Pārskata perioda laikā saņemtie noguldījumi 14,120 58,943 
Pārvietošana (456) (208) 
Pārskata perioda laikā atmaksāto noguldījumu summa (15,838) (53,744) 
Noguldījumi pārskata perioda beigās 10,697 15,248 
   

Procentu izdevumi noguldījumiem 473 159 
   

Izsniegtās garantijas un piešķirtās kredītlīnijas  2,977 1,228 
  

18. pielikums  Ārpusbilances posteņi 
 
Trastu pārvaldībā esošo līdzekļu summa ir LVL 216,378 tūkstoši, kas ietver vērtspapīrus un citus aktīvus, kurus Koncerns 
tur un pārvalda klientu uzdevumā. Par šiem pakalpojumiem Koncerns saņem komisijas naudas ieņēmumus. Saskaņā ar 
līgumiem, kas noslēgti ar klientiem, šie darījumi nerada Bankai un Koncernam ne procentu likmju, ne kredītu, ne arī 
valūtas risku. 
 
Tiesu procesi  

2008. gada 30. jūnijā Banka bija iesaistīta četros nepabeigtos tiesu procesos kā atbildētājs (2007. gada 30. jūnijā bija 4 
pret Banku vērsti nepabeigti tiesu procesi). Kopējā šo procesu prasību summa ir LVL 797 tūkstoši. Prasībām, kuras, pēc 
vadības profesionālā vērtējuma var nest Bankai zaudējumus, vadība nolēma veikt uzkrājumus. 2008. gada 30. jūnijā 
uzkrājumi tiesas procesiem bija LVL 349 tūkstoši (2007. gadā 30. jūnijā: LVL 408 tūkstoši).     

Viena no Koncerna sabiedrībām bija noslēgusi līgumu ar Refco Capital Markets Ltd par brokeru un aktīvu pārvaldīšanas 
pakalpojumiem saviem klientiem uz vairākiem gadiem, kā arī par klientu vērtspapīru glabāšanu. 2005. gada oktobrī 
”Refco Capital Markets Ltd” uzsāka bankrota procedūru saskaņā ar 11. sadaļu. 2008. gada 30. jūnijā „Refco Capital 
Markets Ltd” un "Refco Forex" glabāto klientu vērtspapīri vērtībā LVL 881 tūkstoši bija bloķēti. 
 

19. pielikums Kapitāla pietiekamība   
 
Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Bankas un Koncerna kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret 
kredītrisku un citiem līdzīgiem riskiem, kas saistīti ar Bankas un Koncerna aktīvu portfeli un ārpusbilances posteņiem.  
 
Banka un Koncerna uz risku balstītais kapitāla pietiekamības rādītājs 2008. gada 30. jūnijā bija 12,55% un 12.40% 
(13,99% un 13.88%, ja statūtkapitālā ir iekļauta neto peļņa par 6 mēnešiem), kas ir augstāk par minimālo rādītāju – 8%, 
kuru rekomendē Bāzeles Komisijas direktīvas un Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija, tātad ir uzskatāma par 
pietiekamu. 
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