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1 Ievads  

Šo pārskatu kreditoriem (turpmāk tekstā „Pārskats”) ir sagatavojis likvidējamās AS 
Latvijas Krājbanka (turpmāk tekstā „LKB” vai „Banka”) ar tiesas lēmumu ieceltais 
administrators KPMG Baltics SIA (turpmāk tekstā „Administrators”) saskaņā ar 
Kredītiestāžu likuma 161. panta 19. punktu Bankas maksātnespējas pasludināšanas laikā 
spēkā esošajā redakcijā. Pārskatā detalizēti aprakstīts laikā no 2014. gada 23. decembra 
līdz 2015. gada 22. decembrim paveiktais darbs un likvidācijas procesa virzība. 
Informācijai par iepriekšējiem periodiem, lūdzu, skatīt iepriekšējos administratora 
pārskatus. 

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā Pārskatā varētu tikt izmantoti dati, kas saistīti ar aplēstiem 
nākotnes izdevumiem un nākotnē iespējami atgūstamām summām. Lūdzu, ņemiet vērā, 
ka nākotnes notikumu, tai skaitā jaunas informācijas, ietekmē visas vai atsevišķas šīs 
aplēses varētu ievērojami mainīties, kas attiecīgi varētu mainīt arī LAS „Latvijas 
Krājbanka“ kreditoru interesēs atgūstamo līdzekļu apmēru. Atsevišķos gadījumos šajā 
Pārskatā Administrators nav atklājis kreditoriem būtiskus apstākļus, jo tie ir saistīti ar 
komercnoslēpumu, konfidencialitāti un/vai tiesiskām privilēģijām. 

Administrators vērš kreditoru uzmanību uz to, ka šajā Pārskatā ietvertos datus nav 
ieteicams izmantot kā vienīgo pamatu viņu prasījumu patiesās vērtības vai potenciāli 
atgūstamo summu aplēšanai. Administrators neuzņemas atbildību pret jebkuru pusi 
saistībā ar pārmērīgu paļāvību uz šo Pārskatu. 

Nākamais Pārskats tiks publicēts 2016. gada decembrī. Laikā līdz nākamajam Pārskatam 
mēs informēsim par būtiskiem notikumiem un jaunumiem, izplatot paziņojumus presei, 
izmantojot LAS „Latvijas Krājbanka“ mājaslapu vai citus piemērotus līdzekļus. 
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2 Informācija par LAS „Latvijas Krājbanka“  

2.1 Korporatīvā informācija 

Akciju sabiedrība Latvijas Krājbanka ir reģistrēta 1992. gada 29. oktobrī ar reģistrācijas 
numuru 40003098527. Saskaņā ar Administratora lēmumu 2013. gada pavasarī Banka 
pārvācās no līdz tam īrētajām telpām uz lētākām un mazākām biroja telpām un mainīja 
juridisko adresi no Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, uz Ganību Dambis 17A, Rīga, LV-
1045.  

Rīgas Apgabaltiesa pasludināja Bankas maksātnespēju 2011. gada 23. decembrī, bet 
lēmumu par bankrota procedūru sākšanu pieņēma 2012. gada 8. maijā. Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija (FKTK) LKB bankas darbības licenci anulēja 2012. gada 10. maijā.  

2.2 Meitas sabiedrības un asociētās sabiedrības 

2.2.1 Bankas koncerna struktūra 

 

Piezīme: (a) Administratora veikto pasākumu ar mērķi pārstrukturēt un atgūt SIA „Baltijas Aviācijas 
Sistēmas” aktīvus ietvaros 2015. gada decembrī SIA „Air Baltic Hotels” un SIA „North Hub” kapitāldaļas 
pieder SIA „Atlantijas Biroji” 

Pārskata periodā Administrators turpināja strādāt pie Bankas meitas sabiedrību aktīvu 
atgūšanas: 

 2015. gada 4. augustā atklātā izsolē par EUR 2 200 002 tika pārdotas 80% AS „RAF-
Avia” akciju un prasījuma tiesības pret šo sabiedrību. Līdz izsolei Administrators 
turpināja uzraudzīt AS „RAF-Avia” pārvaldes procesus ar mērķi pārstrukturēt un 
stabilizēt sabiedrības darbību un naudas plūsmas, lai palielinātu AS „RAF-Avia” akciju 
vērtību, 

Likvidācijas procesā

DarbojasMaksātnespējas 

procesā

Pārdotas

LAS Latvijas Krājbanka

LKB Līzings SIA

RAF-Avia AS

ASJ Shipping SIA

Atlantijas Biroji SIAKrājinvestīcijas SIA

Atlantijas 

Nami SIA

MG Zeme 

SIA
KM3 SIA

Baltijas Aviācijas 

Sistēmas SIA

100%

100%

100%100%

100%

100% 100%

100%

5%

75% Air Baltic Hotels

SIA(a)

North Hub SIA(a)

100%

100%
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 2015. gada 31. augustā investoram tika pārdotas 100% SIA „LKB Līzings” 
kapitāldaļas un prasījuma tiesības pret šo sabiedrību. Darījums tika īstenots kā 
uzņēmuma pāreja, un tam tika saņemta FKTK atļauja. Lūdzu, skatiet Pārskata 7.3. 
sadaļu. Līdz pārdošanas brīdim Administrators turpināja uzraudzīt SIA „LKB Līzings” 
pārvaldes procesus saskaņā ar sabiedrībai izvēlēto darbības turpināšanas scenāriju, 

 2015. gada 16. novembrī tika uzsākta SIA „MG Zeme” (veica komercdarbību) un SIA 
„KM3” (neveica komercdarbību) likvidācija, 

 Vairākas izsoles ir jau notikušas, un nākotnē ir plānotas vēl vairākas izsoles, lai pārdotu 
atlikušos SIA „Atlantijas Nami” un SIA „Krājinvestīcijas” aktīvus, nodotu šo 
sabiedrību pašlaik veikto komercdarbību citai sabiedrībai un uzsāktu to likvidāciju. 

„Atlantijas Biroji” SIA un „Baltijas Aviācijas Sistēmas” SIA 

Īstenojot komercķīlas tiesības, SIA „Atlantijas Biroji” pārņēma SIA „Baltijas Aviācijas 
Sistēmas” piederošās sabiedrības. 2015. gada sākumā SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas” 
uzņēmumu grupa sastāvēja no līdzdalības 11 Latvijā reģistrētās komercsabiedrībās un 
divos ārvalstu uzņēmumos, no kuriem tikai divas sabiedrības veica komercdarbību. 

Banka ieguva pilnu kontroli pār BAS 2015. gada jūnijā pēc tiesas noteikto ierobežojumu 
civillietā Nr. C30544212 atcelšanas. Administrators ir aktīvi strādājis pie šo uzņēmumu 
grupas darbības pārvaldes un likvidācijas plāna īstenošanas, paredzot kapitāldaļu 
pārdošanu, nestrādājošo uzņēmumu slēgšanu un līdzīgas darbības.  

Administrators turpina darbu pie atlikušo SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas” aktīvu 
atgūšanas. Tā kā trūkst grāmatvedības reģistru un finanšu pārskatu par periodu pirms šīs 
uzņēmumu grupas pārņemšanas, viens no Administratora galvenajiem uzdevumiem ir 
bijis iegūt informāciju, lai varētu izvērtēt šo uzņēmumu komercdarbību, ja tāda ir veikta, 
un to finanšu stāvokli.  

Pārskata perioda laikā atklātā izsolē tika pārdotas BAS piederošās SIA „North Hub 
Services” kapitāldaļas. Piecām meitas sabiedrībām ir uzsākta brīvprātīgā likvidācija, kuru 
paredzams pabeigt 2016. gada pirmajā pusē. Divām meitas sabiedrībām tika veiktas 
likvidācijas procedūras, un vienai no tām likvidācija tika pabeigta 2015. gada maijā. 
Ārvalstu meitas sabiedrības komercdarbību neveic. Administrators aktīvi strādā pie 
vienas darbību neveicošas ārvalstu meitas sabiedrības likvidēšanas, kas jāveic saskaņā 
ar attiecīgās ārvalstu jurisdikcijas tiesību aktiem. 
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2.2.2 Atlikušo meitas sabiedrību finanšu informācija  

Meitas sabiedrību finanšu informācija 

EUR '000 
Neto aktīvi 

30.11.2015. 

Apgrozījums 
periodā 01.01-

30.11.2015. 
Bankas 

līdzdalība Darbība 

SIA 
„Krājinvestīcijas” 

1 655 68 100% 
nekustamo īpašumu pārvalde un to 
Bankas aktīvu pārvalde, kurus Banka ir 
ieguvusi, izmantojot komercķīlas tiesības 

SIA „Atlantijas 
biroji” 

848 12 100% 
nekustamo īpašumu pārvalde un to 
Bankas aktīvu pārvalde, kurus Banka ir 
ieguvusi, izmantojot komercķīlas tiesības 

Likvidējamā  
SIA „MG Zeme” 

81 - 100% Nekustamā īpašuma apsaimniekošana 

SIA „Atlantijas 
nami” 

226 - 100% 
nekustamo īpašumu pārvalde un to 
Bankas aktīvu pārvalde, kurus Banka ir 
ieguvusi, izmantojot komercķīlas tiesības 

SIA „Baltijas 
Aviācijas Sistēmas” 

3 - 100% aktīvu pārvalde un atgūšana 

Likvidējamā  
SIA „KM3” 

3 - 100% komercdarbību neveic 

2.2.3 Meitas sabiedrību pārvaldība 

Administrators veic nepieciešamos pasākumus meitas sabiedrību darbības pārvaldībā, 
lai nodrošinātu aktīvu saglabāšanu, ierobežotu aktīvu vērtības samazināšanos un 
sekmētu Bankas ieguldījumu atgūšanu iespējami lielākā apmērā. 

Bankas meitas sabiedrību darbību uzrauga Administratora pārstāvji. Administrators 
regulāri organizē sanāksmes ar meitas sabiedrību valdes locekļiem, kurās tiek apspriesti 
svarīgākie jautājumi un plānotā rīcība. Saskaņā ar Administratora noteikto politiku 
Administratora apstiprinājums ir nepieciešams visiem meitas sabiedrību darījumiem, 
kuru vērtība pārsniedz 7 114,36 eiro (5 000 latu). 

Administrators ir izstrādājis procedūras meitas sabiedrību aktīvu pārdošanai. Aktīvu 
pārdošanu apstiprina Administrators. Aktīvi tiek pārdoti izsolēs, kurās sākumcena tiek 
noteiktas, balstoties uz neatkarīgu vērtējumu, ko sagatavojis atzīts vērtētājs. Ja meitas 
sabiedrību aktīvus neizdodas pārdot izsolēs, tie var tikt pārdoti brīvā tirgū par cenu, kas 
nav mazāka par atklātās izsoles sākumcenu, par kuru attiecīgo aktīvu nebija iespējams 
pārdot. 

Pārskata periodā pēc pārkāpumu konstatēšanas BAS un tās meitas sabiedrību vadības 
darbībā Administrators no darba atbrīvoja visu vadības personālu un tā vietā pieņēma 
darbā citus speciālistus. Administrators ir rūpīgi izvērtējis šīs lietas apstākļus ar mērķi 
noteikt atbildīgās personas un strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka konstatētais nekādā mērā 
neietekmētu kreditoru intereses. 

2.3 Pārvalde  

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. pantu Administrators ir pārņēmis Bankas pārvaldes 
institūciju tiesības un pienākumus. Lai veiktu pārvaldes funkcijas un nodrošinātu lēmumu 
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pieņemšanas caurskatāmību un efektivitāti, Administrators ir nodibinājis Vadības 
komiteju 5 locekļu sastāvā, kurā darbojas sertificētais maksātnespējas administrators 
Jānis Ozoliņš un četri SIA „KPMG Baltics” darbinieki. Vadības komitejas mērķis ir 
nodrošināt caurskatāmu un efektīvu lēmumu pieņemšanu. Vadības komitejas 
sanāksmes tiek organizētas regulāri (parasti ne retāk kā reizi nedēļā), un tā darbojas kā 
augstākā Bankas pārvaldes institūcija. 

Pārskata perioda laikā Vadības komiteja, citu starpā, ir pieņēmusi lēmumus: 

 Par aktīvu atgūšanas taktiku, tai skaitā apstiprinot atsevišķu aktīvu atgūšanas un 
kredītu pārstrukturēšanas stratēģijas, 

 Par rīcības stratēģiju un taktiku situācijās, kur identificētas iespējamas krāpšanas 
pazīmes, 

 Par rīcības stratēģiju un taktiku attiecībā uz dažādās jurisdikcijās plānotiem un 
notiekošiem tiesvedības procesiem, 

 Par politikām un vadlīnijām Bankas darbības apjomu samazināšanai, personālvadību, 
aktīvu atgūšanu, kā arī Bankas aktīvu un īpašumu turpmāku uzturēšanu un 
saglabāšanu, 

 Par Administratora pozīciju un rīcību saistībā ar prasībām, kas celtas pret Banku un 
Administratoru, un par Bankas vārdā ceļamām prasībām, 

 Par visu tiesvedības plūsmu uzraudzību un stratēģisku lēmumu pieņemšanu. 
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3 Bankas ikdienas darbība 

Kopš maksātnespējas procesa sākuma Administrators ir aktīvi iesaistījies ar Bankas 
ikdienas darbības nodrošināšanu saistītās funkcijās, tai skaitā: 

 Personāla vadība, 

 IT, 

 Grāmatvedības uzskaite, 

 Kredītportfeļa pārvalde un kredītu atgūšana, 

 Komunikācija, 

 Līgumu darbības pārtraukšanas izvērtēšana, 

 Privatizācijas sertifikātu kontu pārvalde, 

 Vērtspapīru kontu pārvalde. 

3.1 Personāla vadība  

Administrators ir aktīvi iesaistījies personāla vadībā, cita starpā, veicot sekojošas 
darbības: 

 Bankas darbības nodrošināšanai nepieciešamā personāla izvērtēšana un personāla 
skaita samazināšanas plānu sagatavošana un regulāra atjaunošana, 

 Regulāras tikšanās ar struktūrvienību vadītājiem, lai apspriestu nodaļu kapacitāti un 
pašreizējo un plānoto personāla resursu līmeni, 

 Regulāras tikšanās par personāla plānošanas jautājumiem reizi ceturksnī. 

Pēc Bankas darbības izbeigšanas vairākās jomās gada laikā tika samazināts darbinieku 
skaits no 46 līdz 31. (Lūdzu, skatiet Pārskata 6. sadaļu). 

3.2 Inventarizācija 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 157. panta pirmo daļu pēc maksātnespējas lietas 
ierosināšanas administratoram un kredītiestādes valdei ir jāuzsāk Bankas kustamās un 
nekustamās mantas, kā arī dokumentu inventarizācija. Tā kā Bankas valde ar FKTK 
lēmumu tika atstādināta no pienākumu veikšanas, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 157. 
panta trešo daļu Administrators uzsāka un veica inventarizāciju bez valdes locekļu 
līdzdalības. 

Inventarizācijas procesu Administrators noslēdza 2013. gada 19. decembrī. Lai iegūtu 
detalizētāku informāciju par inventarizācijas procesu, lūdzu, iepazīstieties ar 
Administratora pārskatu par 2013. gadu. 

Saskaņā ar LR Arhīvu likuma prasībām dokumenti un elektroniskās datu sistēmas 
Administratoram ir jānodod saglabāšanai un uzglabāšanai Latvijas Valsts arhīvā. Lai 
plānotu un strukturētu dokumentu un elektronisko datu sistēmu nodošanu Latvijas 
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Valsts arhīvam, Administrators ir izveidojis darba grupu, kurā ir pieaicināti speciālisti no 
Latvijas Valsts arhīva. Dokumenti, kurus nav lietderīgi arhivēt, tiek pakāpeniski iznīcināti 
saskaņā ar minētā likuma prasībām. Līdz šī Pārskata sagatavošanas dienai Administrators 
Latvijas Valsts arhīvam ir nodevis visus pastāvīgai glabāšanai paredzētos dokumentus, 
kas sagatavoti līdz 2014. gadam. Elektronisko dokumentu un datu bāžu nodošanu 
arhīvam ir paredzēts pabeigt 2016. gada janvārī. 

3.3 Grāmatvedības uzskaite 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 75. pantu un 161. panta otrās daļas 11. punktu 
Administrators uzrauga Bankas grāmatvedības uzskaites kārtošanu. 

Administrators izskata un apstiprina finanšu stāvokļa pārskatus, peļņas vai zaudējumu 
aprēķinus, virsgrāmatas grāmatojumus un rēķinu apmaksu. Administrators izskata un 
apstiprina visus rēķinus, ieskaitot arī tos, kas saistīti ar Bankas ikdienas darbības 
nodrošināšanu. 

Saskaņā ar Administratora ieviesto procedūru maksājumus var veikt tikai tad, kad tos ir 
apstiprinājuši divi Administratora pārstāvji vai (rēķiniem, kas nepārsniedz 14 228,72 eiro 
(10 000,00 latu)) divi Bankas Operāciju pārvaldes darbinieki, kurus ir pilnvarojis 
Administrators. 

Administrators organizē un pārrauga Bankas finanšu pārskatu sagatavošanas procesu. 
2015. gada 31. martā Administrators parakstīja Bankas finanšu pārskatus par gadu, kas 
noslēdzās 2014. gada 31. decembrī, un SIA „PricewaterhouseCoopers” izsniedza 
revidentu ziņojumu par šiem finanšu pārskatiem. Finanšu pārskati kopā ar revidentu 
ziņojumu tika iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2015. gada 31. martā. 

Darbs pie 2015. gada finanšu pārskatu sagatavošanas ir jau sākts, un ar SIA 
„PricewaterhouseCoopers” ir parakstīts līgums par šo finanšu pārskatu revīziju. Šie 
finanšu pārskati tiks sagatavoti līdz 2016. gada 31. martam, balstoties uz pieņēmumu, 
ka Banka darbību neturpinās, un saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem 
Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (SFPS), Latvijas Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumiem” un 
Kredītiestāžu likuma prasībām. 

Pārskata gadā Administrators uzsāka vispārēju IT sistēmas pārveidi, kuras ietvaros 
paredzēts galvenos datus pārnest uz vienkāršāku un lētāku grāmatvedības programmu 
un datu bāzi. Šo procesu ir paredzēts pabeigt līdz 2015. gada beigām. Līdz šim brīdim 
pārveides procesā nav pieredzēti būtiski sarežģījumi. 

3.4 Privatizācijas sertifikātu konti  

Grozījumi likumā „Par privatizācijas sertifikātiem”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, 
no 2014. gada 1. jūnija aizliedz LKB apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus. Kopš tās 
dienas LKB ir pārtraukusi privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un pašlaik veic tikai 
atsevišķas darbības, piemēram, privatizācijas sertifikātu pārcelšanu uz citu kontu pēc 
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klienta lūguma un informācijas sniegšanu par privatizācijas sertifikātiem, kā pieprasīts 
Kredītiestāžu likumā. 

Tā kā LKB plāno pārtraukt bankas operāciju veikšanu un migrēt uz vienkāršāku 
grāmatvedības un uzskaites sistēmu, no 2016. gada 1. janvāra LKB vairs nevarēs sniegt 
nekāda veida pakalpojumus, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontiem.   

3.5 Vērtspapīru konti  

2012. gada 18. decembrī sadarbībā ar AS NASDAQ OMX Rīga Administrators rīkoja izsoli 
saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172. panta piekto daļu, kurā tika piedāvāti vērtspapīri, 
kurus nebija pieprasījuši to īpašnieki, un izsoles rezultātā gūtos ieņēmumus 597 270 eiro 
apmērā, par kuriem netika saņemti klientu prasījumi, izvietoja glabāšanā AS „Meridian 
Trade Bank”. Detalizēta informācija ir pieejama Administratora pārskatos par 2013. un 
2014. gadu.  

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma un naudas līdzekļu uzglabāšanas līguma nosacījumiem 
uzglabāšanas periods ir 10 gadi, pēc kuriem naudas līdzekļi, kurus nebūs pieprasījuši 
bijušie vērtspapīru kontu īpašnieki, pāries valsts īpašumā. 

3.6 Kredītportfeļa pārvalde un kredītu atgūšana  

Lai atgūtu iespējami lielāku līdzekļu apjomu, Administrators pieņem stratēģiskus un 
ikdienas darbību nodrošinošus lēmumus attiecībā uz noteiktiem aktīviem atkarībā no to 
paredzamā atgūšanas potenciāla. Ja tiek pieņemts lēmums atgūt aktīvus, turpinot 
pārvaldīt tos, Administrators veic nepieciešamās procedūras, vada risku un aktīvi 
piedalās kredītportfeļa pārvaldībā un kredītu atgūšanas procesā, tai skaitā: 

 Līdz pārdoto kredītportfeļu nodošanai to jaunajiem īpašniekiem Administrators 
regulāri organizēja, vadīja un piedalījās Bankas kredītkomitejas sēdēs ar mērķi 
nodrošināt kredītu atgūšanu un pārstrukturēšanu. 

 Administrators organizē, vada un piedalās Bankas kredītu restrukturizācijas un parādu 
piedziņas komitejas iknedēļas sanāksmēs ar mērķi uzraudzīt pārstrukturēšanai un/vai 
tiesvedībai nodoto kredītu statusu un pieņemt lēmumus par turpmāku rīcību. 

 Administrators organizē, vada un piedalās nerezidentiem izsniegto kredītu 
restrukturizācijas un parādu piedziņas darba grupas ikmēneša sanāksmēs ar mērķi 
uzraudzīt pārstrukturēšanai un/vai tiesvedībai nodoto nerezidentiem izsniegto kredītu 
statusu un pieņemt lēmumus par turpmāku rīcību. 

 Visus lēmumus par kredītu pārfinansēšanu un pārstrukturēšanu apstiprina 
Administratora izveidotā Vadības komiteja. 

Ņemot vērā to, ka ir paredzams, ka turpmākā Bankas kredītportfeļa aktīvu atgūšana 
notiks galvenokārt tiesvedību ceļā, Administrators ir pieņēmis lēmumu pārtraukt Bankas 
kredītu restrukturizācijas un parādu piedziņas komitejas darbību un, sākot ar 2016. gadu, 
aizvietot to ar Bankas tiesvedību uzraudzības komiteju. Šīs komitejas uzdevums būs 
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uzraudzīt tiesvedības virzību lietās par rezidentiem un nerezidentiem izsniegto 
aizdevumu atgūšanu un sagatavot ieteikumus turpmākai rīcībai. 

Laikā no 2011. gada 24. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim kredītu atmaksas 
rezultātā iegūtie līdzekļi veidoja 185,7 miljonus eiro (no kuriem 13,5 miljoni eiro tika atgūti 
laikā no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim). Šī summa ietvēra 
regulāros ikmēneša pamatsummas un procentu maksājumus, kredītu pārfinansēšanas 
un kredītu atgūšanas rezultātā saņemtos naudas līdzekļus, kā arī ieņēmumus no kredītu 
pārdošanas izsolēs un kredītportfeļu pārdošanas, veicot uzņēmuma pāreju. 

Administrators veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai atgūtu Bankas bilancē 
palikušo aizņēmējiem izsniegto kredītu summas, par kurām šobrīd ir atzīti zaudējumi. 

3.7 Komunikācija  

Papildus ikmēneša ziņojumiem, kas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta otrās 
daļas 10. punktu tiek izsniegti publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz katra 
kalendārā mēneša 10. datumam, Administratora pārstāvji turpināja jau iepriekš īstenoto 
atklāto un uz sadarbību vērsto komunikāciju ar mediju pārstāvjiem, sniedzot pārskatus 
par maksātnespējas procesa virzību un komentējot atsevišķas darbības.   

Papildus tam Administrators ir regulāri publicējis un sniedzis Bankas bijušajiem klientiem 
un tās kreditoriem svarīgu informāciju. 

Pārskata perioda laikā Administrators arī organizēja regulāras tikšanās ar FKTK, kas veic 
maksātnespējas procesa uzraudzību. 

3.8 Līgumu darbības pārtraukšanas izvērtēšana 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta ceturtās daļas 3.1 punktu Administratoram ir 
tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes vai pārtraukt līguma darbību, ja tā izpilde 
samazina kredītiestādes aktīvus un ja līgums neregulē finanšu pakalpojuma sniegšanu. 
2015. gada laikā Administrators vienpusēji pārtrauca divu līgumu darbību, kas bija saistīti 
ar Bankas īpašumu izmantošanu. 
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4 Aktīvu atgūšana 

4.1 Tiesvedība 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiesvedības procesu skaits Latvijas tiesās ir 
samazinājies līdz 43 lietām (2014. gadā – 48 lietas), galvenokārt tāpēc, ka vairākas lietas 
ir tikušas izskatītas pēc būtības un procesi ir tikuši izbeigti. Šīs lietas attiecas uz kredītiem, 
kas netika nodoti uzņēmuma pārejas ietvaros, jo ir saistīti ar bijušo Bankas vadību vai ar 
iespējamiem krāpnieciskiem darījumiem vai neskaidrām īpašumtiesībām.  

Banka joprojām ir atbildētājs 14 lietās, bet kā trešā persona – 10 lietās. 2015. gada 9. 
decembrī Bankai bija liecinieka un/vai cietušā statuss 47 krimināllietās. 

Lai nodrošinātu aktīvu atgūšanu, Administrators ir ierosinājis vairākus sarežģītus 
tiesvedības procesus un rūpīgi uzrauga to norisi.  

Paralēli tiesvedības procesiem, kuru mērķis ir aktīvu atgūšana, Administrators ir 
iesniedzis vairākas prasības par zaudējumu piedziņu no Bankas bijušās vadības 
pārstāvjiem, galvenā akcionāra un citām personām, kuras tiek uzskatītas par atbildīgām 
par šiem zaudējumiem. Administrators velta ievērojamu laiku un resursus dažādo 
tiesvedības procesu uzraudzībai un vadībai. Paredzams, ka 2016. gada pirmajā pusē vai 
vēlāk varētu tikt uzsākta atsevišķu prasību izskatīšana pēc būtības. 

Šobrīd prasības ir celtas gan Latvijā, gan Lielbritānijā. Atkarībā no turpmāk gūtajiem 
pierādījumiem un aktīvu atgūstamības izvērtējuma Administrators varētu ierosināt vēl 
jaunus tiesvedības procesus. Gadījumos, kad persona, kura tiek apsūdzēta zaudējumu 
radīšanā Bankas kreditoriem, izsaka priekšlikumu noslēgt izlīgumu, tiesvedība var tikt 
atlikta vai apturēta. Administrators uzskata, ka prasības par zaudējumu piedziņu 
vēršamas pret visām personām, kuru darbība Bankas pārvaldē ir radījusi zaudējumus 
kreditoriem, izvērtējot katras šādas prasības potenciālos ieguvumus un izmaksas. Šādas 
prasības ir ļoti sarežģītas, tās jāpamato ar lielu pierādījumu un faktu apjomu, to 
izskatīšana saistīta ar ievērojamām izmaksām, un tās var ilgt 3 līdz 6 gadus. Tāpēc 
atsevišķos gadījumos un pie zināmiem apstākļiem kreditoru interesēs varētu būt sarunu 
uzsākšana par iespējamu izlīguma panākšanu.  

4.2 Finanšu izpēte 

Darījumu un kredītu finanšu izpēte LKB likvidācijas procesā tiek veikta ar mērķi apkopot 
pierādījumus tiesvedības procesiem. 

Pārskata perioda laikā izpētes rezultātā tika identificēti un pētīti finanšu dati un 
maksājumu plūsmas saistībā ar maksājumiem, kas veikti uz vai caur kontiem 
korespondējošās bankās, kredītu izsniegšanu gan rezidentiem, gan nerezidentiem un 
citiem Bankas sniegtajiem pakalpojumiem. 

Pārskata gada laikā finanšu izpētes darbu plūsma tika vērsta uz iepriekš apkopoto datu 
interpretēšanu, kā arī tika analizēti jaunie pierādījumi, kurus tiesā bija iesniegušas 
civillietās iesaistītās puses. 
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5 Kreditoru prasījumi 

5.1 Saņemtie prasījumi 

Laikā no paziņojuma par bankrota procedūras uzsākšanu 2012. gada 11. maijā līdz 
2015. gada 22. decembrim Administrators ir saņēmis 596 kreditoru prasījumus. 573 
prasījumi tika iesniegti 3 mēnešu periodā, kā to nosaka likums, bet 23 prasījumi – pēc 
likumā noteiktā iesniegšanas perioda beigām. 

Administrators ir izskatījis un pārbaudījis visus kreditoru prasījumus, kas tika iesniegti līdz 
2015. gada 22. decembrim, un ir pieņēmis šādus lēmumus: 

 atzīt kreditoru prasījumus 735 471 281,88 eiro apmērā; 

 noraidīt kreditoru prasījumus 155 209 018,94 eiro apmērā; 

 atlikt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz vienu kreditora prasījumu 2 134,31 eiro 
apmērā līdz 2016. gadā beidzas komercķīlas līguma termiņš.  

Līdz 2015. gada 22. decembrim saskaņā ar Kredītiestāžu likumā noteikto kreditoru 
prioritātes secību tika atzītas šādas prasījumu summas: 

 noguldītāju prasījumi 238 275 478,90 eiro apmērā (sākotnējā atzīto kreditoru 
prasījumu summa 471 134 455,24 eiro apmērā mīnus jau atmaksātie 232 858 976,34 
eiro); 

 pārējo kreditoru prasījumi 251 840 026,92 eiro apmērā; 

 kreditoru prasījumi par procentu maksājumiem 2 072 132,18 eiro apmērā; 

 kreditoru prasījumi, kas tika pieteikti pēc noteiktā 3 mēnešu perioda, 231 490,48 eiro 
apmērā;  

 prasījumi par kredītiestādei aizdotiem līdzekļiem, kuri pirms termiņa jāatmaksā vienīgi 
likvidācijas gadījumā (pakārtotie aizdevumi) 9 072 092,62 eiro apmērā. 

Atzīstot jebkuru prasījumu, Administrators neapliecina, ka prasījuma apmērs tiks 
atmaksāts. Lai arī Administrators ir veicis, veic un arī nākotnē turpinās veikt visus 
iespējamos pasākumus, lai apmierinātu pieteiktos prasījumus, paredzams, ka aktīvu 
atgūšanas rezultātā iegūto līdzekļu apjoms nedos iespēju apmierināt visu atzīto kreditoru 
prasījumus. 
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5.2 Kreditoru prasījumu atmaksa 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 192. panta 1. punktu pārskata periodā Administrators ir 
veicis šādas atgūto līdzekļu izmaksas Noguldījumu garantiju fondam, kas saskaņā ar 
Kredītiestāžu likuma 192. – 195. pantiem uzskatāms par prioritāru kreditoru: 

Noguldījumu garantiju fondam veiktās izmaksas, EUR 

Datums Summa 

09.09.2015. 5 000 000 

18.12.2015. 5 000 000 

Kopā 10 000 000 

Šo un iepriekšējo atmaksu, kas veido kopā 232,8 miljonus eiro, rezultātā Bankas saistības 
pret Noguldījumu garantiju fondu līdz šī Pārskata publicēšanas dienai bija samazinājušās 
līdz 238,3 miljoniem eiro. 
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6 Darbinieki 

Iepriekšējā pārskata perioda beigās (2014. gada 22. decembrī) darba līgumiskajās 
attiecībās ar Banku bija 46 darbinieki, tajā skaitā 3 personas, kas atradās bērna kopšanas 
atvaļinājumā. Pārskata gada laikā Administrators turpināja īstenot darbinieku 
restrukturizācijas plānu ar mērķi samazināt darbinieku skaitu proporcionāli Bankas 
darbības apjomu samazinājumam, vienlaicīgi cenšoties nodrošināt efektīvu darbību.  

Administrators pastāvīgi izvērtē nepieciešamo personāla skaitu, veicot Bankas 
darbinieku darba rezultātu un nepieciešamā personāla apjoma pārbaudes katru ceturksni. 
Darba līgumiskajās attiecībās ar Banku pašlaik ir 31 darbinieks, tajā skaitā 2 personas, 
kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, un 1 persona, kas nodarbināta uz uzņēmuma 
līguma pamata. 

LKB darbinieki pa struktūrvienībām 2014. gada 22. decembrī   

Pārvaldes 
Kopējais 

skaits 

Bērna 
kopšanas 

atvaļinājumā 

Kopā, ieskaitot 
darbiniekus bērna 

kopšanas 
atvaļinājumā 

Finanšu un grāmatvedības pārvalde 3 - 3 

Bankas operāciju pārvalde 3 1 4 

Administratīvā direkcija 2 - 2 

Lietvedības pārvalde 4 - 4 

Restrukturizācijas un tiesvedību pārvalde 9 - 9 

Banku pakalpojumu pārvalde, tajā skaitā: 8 1 9 

Informatīvo sistēmu daļa (5)    

Juridiskā pārvalde (1)    

Darbinieki kopā 29 2 31 

Pēc darba attiecību pārtraukšanas visi darbinieki saņēma kompensāciju saskaņā ar 
likumu un pret Banku un/vai Administratoru nav izvirzītas nekādas bijušo darbinieku 
prasības. 

Bankas darbība tiek īstenota 5 pārvaldēs, kas katra veic savu funkciju. Katras pārvaldes 
darba uzraudzību un vadību īsteno viens Administratora vadības komitejas loceklis. 

 Finanšu un grāmatvedības pārvalde, kas veic grāmatvedības uzskaiti; 

 Banku operāciju pārvalde, kas uzskaita kredītu maksājumus un uzrauga kredītu 
atlikumus; 

 Administratīvā direkcija, kas pārvalda atlikušos Bankas nekustamos īpašumus un 
infrastruktūru; 

 Restrukturizācijas un tiesvedību pārvalde, kas veic to kredītu ikdienas uzraudzību, kas 
netika pārdoti kredītportfeļu sastāvā, un īsteno aktīvu atgūšanu; 

 Banku pakalpojumu pārvalde, kas sniedz Bankas klientiem atsevišķus pakalpojumus, 
kas ietver galvenokārt atbildēšanu uz informācijas pieprasījumiem par darījumiem, 
kas tika veikti pirms Bankas maksātnespējas pasludināšanas. Šajā pārvaldē ir 
iekļautas šādas struktūrvienības: 
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o Informatīvo sistēmu daļa, kas nodrošina esošo Bankas IT sistēmu darbību 
un piedalās IT sistēmu pārstrukturēšanas plāna īstenošanā; 

o Juridiskā daļa, kas palīdz sagatavot atbildes uz Bankas klientu 
jautājumiem un sniedz juridiskas konsultācijas Bankas darbiniekiem 
jautājumos, kas saistīti ar ikdienas darbību; 

o Lietvedības pārvalde, kas ir aktīvi iesaistīta likumā noteiktajā Latvijas 
Valsts arhīvam glabāšanai nododamo dokumentu sagatavošanas un 
iesniegšanas procesā. 

Turpmāko darbinieku skaita samazināšanu 2016. gadā lielā mērā ietekmēs IT un 
grāmatvedības sistēmas pārstrukturēšanas projekta veiksmīga realizācija, dokumentu 
nodošanas Latvijas Valsts arhīvam laika grafiks un gaita, privatizācijas sertifikātu kontu 
nodošana izvēlētajam apkalpotājam, kā arī kredītu atgūšanas un tiesvedību procesu gaita. 

LKB darbinieki pēc nostrādāto gadu skaita     

Gadi 

Darbinieku skaits 

23.12.2011. 23.12.2012. 23.12.2013. 23.12.2014. 23.12.2015. 

Mazāk par 5 gadiem 400 75 29 15 9 

5 – 10 187 41 26 8 3 

10 – 20 182 54 32 17 12 

20 un vairāk 78 19 17 6 7 

Darbinieki kopā 847 189 104 46 31 
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7 Aktīvu atsavināšana  

7.1 Mantas atsavināšana 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 187. pantu 2012. gada 10. maijā Administrators 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēja oficiālu paziņojumu par mantas atsavināšanas 
procesa uzsākšanu. 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 189. pantu izsoļu organizēšanas un norises kārtību 
regulē Civillikums, Civilprocesa likums un Kredītiestāžu likums. Lai palielinātu izsoļu 
dalībnieku skaitu, papildus paziņojumu publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 
divos citos laikrakstos, kā to nosaka likums, Administrators iespēju robežās izplata 
informāciju par pārdodamajiem aktīviem, izmantojot arī citas komunikācijas formas 
(paziņojumi pie izsoļu objektiem, informācija LKB mājaslapā, paziņojumi Latvijas 
Nekustamā īpašuma darījumu asociācijas biedriem u.c.). Lai nodrošinātu procesa 
caurskatāmību, Administrators ir pieņēmis lēmumu, ka visa Bankas meitas sabiedrību 
nekustamā manta un nozīmīgi kustamās mantas objekti tiek pārdoti atklātā izsolē, kas 
organizēta saskaņā ar Civilprocesa likumā noteiktajiem principiem. 

Pārskata perioda laikā Administrators organizēja 27 izsoles, kurās tika izsolīta Bankas 
manta un kurās tika gūti ieņēmumi 2 525 640,36 eiro apmērā, un 44 izsoles, kurās tika 
izsolīta Bankas meitas sabiedrību manta. Kopumā no Bankas meitas sabiedrību mantas 
atsavināšanas gūti ieņēmumi 231 131,75 eiro apmērā. Atkarībā no pārdotās mantas 
veida ieņēmumi no Bankas mantas pārdošanas ir atzīti kā ienākumi no atgūtajiem 
kredītiem, nekustamajiem īpašumiem vai kustamās mantas. Lai iepazītos ar detalizētu 
informāciju par laikā no 2014. gada 23. decembra līdz 2015. gada 22. decembrim 
atsavinātajiem Bankas un tās meitas sabiedrību aktīviem, lūdzam skatīt 1. pielikumu. 

7.2 Kredītu pārdošanas process 

7.2.1 Kredītportfeļu pārdošanas procedūra 

Tirgus apzināšanas un indikatīvo piedāvājumu izvērtēšanas fāze kopējam kredītportfelim, 
kas tika iedalīts piecos mazākos kredītportfeļos, risinājās no 2012. gada maija līdz 
2012. gada novembrim.  

Sarunu un darījumu slēgšanas kārtas kredītportfelim, kas ietvēra patēriņa kredītus, 
kredītkaršu un overdraftu atlikumus, risinājās laikā no 2012. gada decembra līdz 
2013. gada martam. 2013. gada 7. jūnijā FKTK apstiprināja kredītportfeļa, kas ietver 
patēriņa kredītus, kredītkaršu un overdrafta atlikumus, uzņēmuma pāreju izvēlētajam 
investoram SIA „B2Kapital”.  

Sarunu un darījumu slēgšanas kārtas četriem citiem kredītportfeļiem, kas ietvēra peļņu 
nesošus un peļņu nenesošus korporatīvos kredītus, kā arī peļņu nesošus un peļņu 
nenesošus hipotekāros kredītus, risinājās laikā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada 
augustam. 2013. gada 7. novembrī FKTK apstiprināja šo četru kredītportfeļu uzņēmuma 
pāreju izvēlētajam investoram SIA „Baltics Credit Solutions Latvia”.  
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Lai iegūtu detalizētāku informāciju par tirgus izpētes un indikatīvo piedāvājumu 
iesniegšanas fāzēm, lūdzu, iepazīstieties ar Administratora pārskatu par 2012. gadu. Lai 
iegūtu detalizētāku informāciju par saistošo piedāvājumu iesniegšanas, sarunu un 
darījuma noslēgšanas fāzēm, lūdzu, iepazīstieties ar Administratora pārskatu par 
2013. gadu. 

7.2.2 Kredītportfeļu uzņēmuma pārejas procedūra 

Kredītportfeļa, kas satur patēriņa kredītus, kredītkaršu un overdraftu atlikumus, 
uzņēmuma pāreja izvēlētajam investoram SIA „B2Kapital”, tika īstenota 2013. gada 
2. septembrī. 

Četri pārējie kredītportfeļi tika nodoti SIA „Baltics Credit Solutions Latvia” četrās daļās 
laikā no 2014. gada februāra līdz 2014. gada jūlijam. Pirkuma cena par katru no visiem 
četriem iepriekš minētajiem portfeļiem tika izmaksāta no darījuma konta saskaņā ar 
uzņēmuma pārejas līguma nosacījumiem. 2014. gada oktobrī saskaņā ar līguma 
nosacījumiem no darījuma konta tika veikta vēl viena izmaksa par visiem četriem 
portfeļiem. 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par kredītportfeļa uzņēmuma pārejas procesu, lūdzu, 
iepazīstieties ar Administratora pārskatu par 2014. gadu. 

7.2.3 Darbības pēc uzņēmuma pārejas procedūras un pārdošanas procesa 
noslēgums 

Pēc katra kredītportfeļa nodošanas Banka, Administrators un uzņēmuma ieguvēji veica 
hipotēku un nekustamo īpašumu pārreģistrāciju, izmaiņas apdrošināšanas līgumos un 
prasītāja maiņu tiesās un citās iestādēs. 

2014. gada 24. aprīlī ar SIA „B2Kapital“ tika parakstīts Noslēguma memorands, kurā bija 
iekļautas noslēguma korekcijas pirkuma cenā saskaņā ar uzņēmuma pārejas līgumu. 
Vienlaicīgi no darījuma konta Bankai tika pārskaitīta pēdējā pirkuma maksas daļa. 

Pēdējās pirkuma cenas par visiem četriem portfeļiem izmaksas no darījuma konta tika 
veiktas 2015. gada 27. februārī un 2015. gada 19. maijā, bet 2015. gada 15. jūlijā tika 
veikti divi maksājumi. 

Pēc kredītportfeļu nodošanas Administrators reģistrē saņemtos maksājumus, kas veikti 
saistībā ar pircējam nodotajiem kredītportfeļiem (kas saskaņā ar līgumiem tiek uzskatīta 
par trešo pušu īpašumu) un regulāri pārskaita šo naudu attiecīgajam kredītportfeļa 
īpašniekam vai izvēlētajam kredītportfeļa pārvaldniekam. 

7.3 SIA „LKB Līzings” pārdošana 

7.3.1 Darījuma procedūra 

2012. gada septembrī Administrators veica izvērtējumu un novērtēja 100% SIA „LKB 
Līzings” kapitāldaļu un LKB prasījuma tiesības pret SIA „LKB Līzings” („Uzņēmums”). 
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Pārdošanai piedāvātajā aktīvu kopumā netika iekļauti atsevišķi kredīti un kredīti, kas 
saistīti ar uzņēmuma vadību, padomes locekļiem un kapitāldaļu turētājiem. Pamatojoties 
uz Kredītiestāžu likuma 594. panta otro daļu, Administrators pieņēma lēmumu pārdot 
Uzņēmumu, īstenojot uzņēmuma pāreju.  

Administrators veica tirgus situācijas izpēti, lai atkarībā no tās rezultātiem un izteiktajiem 
indikatīvajiem piedāvājumiem izvēlētos vispiemērotāko rīcības scenāriju - vai nu pārdot 
Uzņēmumu, vai turpināt to pārvaldi. Šī procesa gaitā Administrators strādāja pie līzinga 
portfelī iekļauto aktīvu refinansēšanas un atgūšanas. 

LKB vārdā Administrators organizēja visaptverošu un caurskatāmu Uzņēmuma 
pārdošanas procesu, kuru var iedalīt divās šādās kārtās: 

Pirmā kārta: no 2012. gada septembra līdz 2013. gada martam 

Uzrunātās puses 
Nesaistoši 

piedāvājumi 

Ieinteresētas 
padziļinātās 

izpētes 
veikšanā 

Veica 
padziļināto 

izpēti 

Saistoši 
piedāvājumi 

43 5 3 1 1 

Izvērtējot vienīgo saņemto piedāvājumu un salīdzinot to ar scenāriju, kas paredz aktīvu 
turpmāku atgūšanu, 2013. gada martā Administrators pieņēma lēmumu apturēt 
Uzņēmuma pārdošanas procesu. 

Otrā kārta: no 2014. gada marta līdz 2015. gada augustam 

Pēc vairāku pieprasījumu saņemšanas saistībā ar iespējamo Uzņēmuma pārdošanu 
2014. gada martā Administrators atsāka pārdošanas procesu, publicējot paziņojumu 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un aicinot ieinteresētās puses iesniegt piedāvājumus. 
Savu interesi par Uzņēmuma iegādi izrādīja 7 potenciālie pircēji, bet tikai viens no tiem – 
SIA „Dignum Capital” – iesniedza saistošu piedāvājumu. Salīdzinot saņemto saistošo 
piedāvājumu ar scenāriju, kas paredz turpmāku Uzņēmuma darbību, 2015. gada 
15. jūnijā Administrators pieņēma lēmumu noslēgt līgumu par Uzņēmuma pāreju. FKTK 
atļauja Uzņēmuma pārejas veikšanai SIA „Dignum Capital” tika saņemta 2015. gada 12. 
augustā.  

7.3.2 Uzņēmuma pāreja 

Kredītportfeļa uzņēmuma pāreja izvēlētajam investoram SIA „Dignum Capital“, ieskaitot 
kredītlietas un elektroniskos datus, tika īstenota 2015. gada 26. augustā. Tajā pašā dienā 
SIA „Dignum Capital“ tika nodoti visi dokumenti, kas saistīti ar Uzņēmuma pāreju, kā arī 
parakstīts Noslēguma memorands, kurā bija iekļautas noslēguma korekcijas pirkuma 
cenā saskaņā ar uzņēmuma pārejas līgumu. Tajā pašā dienā no darījuma konta tika 
izmaksāta pēdējā pirkuma maksas daļa. 

Pēc Uzņēmuma pārejas veikšanas Administrators un Uzņēmuma ieguvējs veica LKB 
aizstāšanu tiesās un citās iestādēs. 
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8 Finanšu pārskati 

 

Avots:  Nerevidētais pārskats par finanšu stāvokli 2014. gada 30. novembrī, un par periodu no 2015. gada janvāra līdz 2015. gada novembrim, revidētais pārskats par finanšu 
stāvokli 2014. gada 31. decembrī.  

Finanšu stāvokļa pārskats pa mēnešiem (31.12.2014.-30.11.2015.)

EUR,000 30.11.2014. 31.12.2014. 31.01.2015. 28.02.2015. 31.03.2015. 30.04.2015. 31.05.2015. 30.06.2015. 31.07.2015. 31.08.2015. 30.09.2015. 31.10.2015. 30.11.2015.

Izmaiņas 

31.11.2014. un 

30.11.2015.

Aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 29 938 29 095 30 448 30 807 31 020 31 283 32 641 33 485 35 152 37 295 32 642 32 434 33 761 3 822

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
860 850 861 866 869 874 67 67 60 63 59 59 59 (801)

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 721 725 729 713 717 721 726 313 314 316 318 320 321 (400)

Kredīti 21 705 19 511 19 730 18 356 17 960 17 491 17 173 16 751 14 948 8 400 7 510 7 457 7 506 (14 200)

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2 170 1 776 2 170 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 (394)

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums 1 873 860 852 852 450 317 281 281 281 281 422 422 422 (1 451)

Pārējie aktīvi 2 351 4 128 1 946 2 901 3 099 2 921 2 371 2 430 1 793 4 011 3 663 3 452 3 350 999

Kopā aktīvi 59 622 56 948 56 740 56 275 55 894 55 388 55 037 55 106 54 328 52 145 46 392 45 922 47 197 (12 424)

Saistības

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru 

prasījumus par izmaksām noguldītājiem
247 187 247 147 247 187 247 187 247 187 248 275 248 275 248 275 248 275 248 275 243 275 243 275 243 275 (3 911)

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi 263 201 263 202 263 202 263 571 263 571 263 571 263 571 263 571 263 571 263 585 263 585 263 585 263 585 385

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi 262 487 298 236 234 216 252 204 231 357 463 147 202 (60)

Pārējās saistības 48 313 46 948 46 924 47 039 46 986 45 926 45 852 46 036 46 678 45 914 45 847 46 098 46 125 (2 188)

Kopā saistības 558 963 557 784 557 611 558 032 557 977 557 988 557 950 558 087 558 755 558 132 553 172 553 106 553 187 (5 775)

Kapitāls

Kopā kapitāls (499 341) (500 836) (500 870) (501 757) (502 083) (502 600) (502 913) (502 981) (504 428) (505 988) (506 779) (507 184) (505 990) (6 649)

Kopā kapitāls un saistības 59 622 56 948 56 740 56 275 55 894 55 388 55 037 55 106 54 328 52 145 46 392 45 922 47 197 (12 424)

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības 148 148 148 148 148 148 148 148 148 125 125 125 116 (31)

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā 16 642 17 078 18 255 18 354 19 123 18 393 18 778 18 433 18 782 18 393 18 411 18 702 19 429 2 787

Kopā ārpusbilances saistības 16 790 17 226 18 403 18 502 19 271 18 540 18 925 18 580 18 930 18 518 18 537 18 828 19 545 2 756
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Iepriekšējā lappusē sniegtā tabula parāda Bankas finanšu stāvokli laikā no 2014. gada 
30. novembra līdz 2015. gada 30. novembrim (jaunākie finanšu pārskati, kas pieejami šī 
Pārskata publicēšanas dienā) sadalījumā par mēnešiem. Tabula sagatavota, izmantojot 
revidēto pārskatu par finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un nerevidētos 
Administratora sagatavotos pārskatus par finanšu stāvokli, kas tika publicēti laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” 2014. gada 30. novembrī, un par laika periodu no 2015. gada 
31. janvāra līdz 2015. gada 30. novembrim. Finanšu dati 2014. gada 31. decembrī ir 
uzrādīti, izmantojot revidēto pārskatu par finanšu stāvokli, bet finanšu stāvoklis 
2014. gada 30. novembrī ir uzrādīts, izmantojot nerevidētos pārskatus par finanšu 
stāvokli, lai paskaidrotu izmaiņas finanšu stāvoklī, kas notikušas 12 mēnešu laikā no 
2014. gada 30. novembra līdz 2015. gada 30. novembrim. Papildu finanšu informācija ir 
sniegta 2. pielikumā, kurā pievienots revidētais Bankas pārskats par finanšu stāvokli 
2011., 2012., 2013. un 2014. gada 31. decembrī. 

Bankas aktīvu kopsumma, atskaitot uzkrājumus zaudējumiem no vērtības 
samazināšanās, ir samazinājusies no 59,6 miljoniem eiro 2014. gada 30. novembrī līdz 
47,2 miljoniem eiro 2015. gada 30. novembrī (balstoties uz nerevidētu finanšu 
informāciju par stāvokli 2014. gada 30. novembrī un 2015. gada 30. novembrī). 

Nauda un noguldījumi Latvijas Bankā un prasības pret kredītiestādēm 

Prasības pret kredītiestādēm ietver naudas līdzekļu atlikumus un termiņnoguldījumus 
kredītiestādēs. Svārstības prasībās pret kredītiestādēm rodas saistībā ar naudas plūsmu 
LKB ikdienas darbības vajadzībām un kreditoru prasījumu apmierināšanai. 

2015. gada septembrī nauda un noguldījumi Latvijas Bankā samazinājās, jo 2015. gada 
9. septembrī tika veikts pārskaitījums lielākajam kreditoram Noguldījumu garantiju 
fondam – 5 miljoni eiro. Otrais pārskaitījums Noguldījumu garantiju fondam 5 miljonu eiro 
apmērā, kas tika veikts 2015. gada 18. decembrī, tiks atspoguļots pārskatā par finanšu 
stāvokli 2015. gada decembrī. Abi šie maksājumi tika veikti saskaņā ar Kredītiestāžu 
likuma 192.-195. pantiem, kas bija spēkā Bankas maksātnespējas pasludināšanas brīdī 
un kuros ir noteikta kārtība, kādā ir apmierināmi kreditoru prasījumi. 

Pārējo atlikumu pieaugumu veido galvenokārt atgūtie kredīti un ieņēmumi no Bankas 
kustamās un nekustamās mantas izsolēm.  

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi un patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 
aktīvi, kuriem izmaiņas patiesajā vērtībā atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

2015. gada 30. novembrī līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu apjoms bija 0,3 miljoni 
eiro un sastāvēja no Latvijas valsts parādzīmes, kuras dzēšanas termiņš ir 2021. gada 
februāris. 2015. gada jūnijā dzēšanas termiņš iestājās Bukarestes pilsētas parādzīmei, 
un Banka saņēma tās nominālvērtību un uzkrātos procentus 0,4 miljonu eiro apmērā. 

2014. gada 30. novembrī patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu, kuriem izmaiņas 
patiesajā vērtībā atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, apjoms bija 0,8 miljoni eiro, bet 
2015. gada novembrī to apjoms samazinājās līdz 0,06 miljoniem eiro, jo tika atgūti 
ieguldījumi divos investīciju fondos, kurus pārvaldīja IPAS „Finasta Asset Management”. 
Atlikušo daļu patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu, kuriem izmaiņas patiesajā vērtībā 
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atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, veido Bankai piederoši privatizācijas sertifikāti, kas 
tiek pakāpeniski pārdoti, tiklīdz tirgū rodas pieprasījums pēc tiem. 

Kredīti un uzkrājumi zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās  

Kredītu bilances pozīcija 2015. gada 30. novembrī sastāv no 82 kredītiem un 26 
nenodrošinātām prasībām (ieskaitot kredītkaršu un overdraftu atlikumus), kas netika 
pārdoti investoriem kā daļa no kredītportfeļiem un kurus Banka centīsies atgūt. 

Laikā no 2014. gada 30. novembra līdz 2015. gada 30. novembrim kredītu apjoms 
samazinājās par 14,2 miljoniem eiro (no 21,7 miljoniem eiro līdz 7,5 miljoniem eiro). Laikā 
no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim tika atgūti kredīti 13,5 miljonu 
eiro apmērā, saņemot kredītu pamatsummas, procentu un soda naudu maksājumus, 
ieskaitot līdzekļus, kas tika atgūti pārdodot AS „RAF-Avia” un SIA „LKB Līzings” 
kapitāldaļas un prasījuma tiesības pret šiem uzņēmumiem. Ar šiem ieņēmumiem tika 
daļēji segtas nenokārtotās kredītsaistības. Kredītu vērtība ir samazinājusies arī tāpēc, ka 
tika atzīti papildu uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazināšanās, kas atspoguļo 
paredzamo Bankas aktīvu atgūšanas apjomu.  

Kredītu vērtības samazinājums tiek novērtēts katru mēnesi. Uzkrājumu apjoms 
zaudējumiem no kredītu vērtības samazinājuma var pieaugt vai samazināties atkarībā no 
informācijas, kas ir pieejama pārskata sagatavošanas brīdī. Laikā līdz 2015. gada 
30. novembrim tika atzīti papildu uzkrājumi zaudējumiem no kredītu vērtības 
samazināšanās, jo tika iegūta jauna informācija par kredītiem un to nodrošinājumiem, 
piemēram, par: 

 Klientu maksājumu regularitāti un summām; 

 Ķīlu patieso vērtību; 

 Bankas tiesībām pārņemt ķīlu saistību neizpildes gadījumā un ar to saistītajām 
izmaksām; 

 Paredzamo ieņēmumu apjomu no aktīvu pārdošanas, ja nepieciešams. 

Pārdošanai turēts kustamais un nekustamais īpašums un ieguldījumi meitas 
sabiedrību kapitālā 

Pārdošanai turēts kustamais un nekustamais īpašums ietver galvenokārt Bankas 
nekustamos īpašumus, kā arī kustamo mantu, kas vairs nav nepieciešama darbības 
nodrošināšanai. Ieguldījumi meitas sabiedrībās ir aprakstīti Pārskata 2.2. sadaļā. Lielākā 
daļa kustamās mantas un nekustamo īpašumu tika pārdota izsolēs līdz 2015. gada 
30. novembrim. Detalizēta informācija ir sniegta Pārskata 7.1. sadaļā un 1. pielikumā. 

Laika periodā līdz 2015. gada 30. novembrim, balstoties uz jauniem īpašumu 
novērtējumiem, tika pārskatīts uzkrājumu apjoms pārdošanai turētam kustamajam un 
nekustamajam īpašumam un ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā.  
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Pārējie aktīvi 

Pārējie aktīvi ietver dažādus debitoru parādus, ieskaitot nenoskaidrotas prasības pret 
kredītiestādēm, kas ietver kontu atlikumus piecās ārvalstu korespondentbankās, kas ir 
ieķīlāti (bloķēti) trešo pušu labā vai kurus trešās puses ir izņēmušas un kuru kopsumma 
2015. gada 30. novembrī ir 174 169 tūkstoši eiro. Šo summu atgūstamība nav droša, bet 
tiek aktīvi veikti pasākumi to atgūšanai. (Detalizētu informāciju lūdzu skatīt Pārskata 9.2. 
sadaļā). Šiem aktīviem ir izveidoti uzkrājumi pilnā to vērtībā. 

Šajā postenī ir ietverts arī AS „Air Baltic Corporation” parāds saskaņā ar 2014. gada 
martā noslēgto izlīgumu, atskaitot uzkrājumus zaudējumiem no parāda vērtības 
samazinājuma. Detalizēta informācija ir pieejama Administratora pārskatā par 
2014. gadu. 

Noguldījumu garantiju fonda prasījums, kas izriet no likumā noteikto izmaksu 
veikšanas noguldītājiem, un pārējo kreditoru prasījumi 

Laikā, kad Banka veica darbību normālos apstākļos, klientu noguldījumi, pakārtotās 
saistības un saistības pret kredītiestādēm pārskatā par finanšu stāvokli 2011. gada 31. 
decembrī un pirms šī datuma tika uzrādītas kā Noguldījumi, Pakārtotās saistības un 
Saistības pret kredītiestādēm. Pēc tiesas lēmuma par Bankas likvidācijas uzsākšanu 
saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 192. un 193. pantu prasībām saistības pret 
kredītiestādēm, klientu noguldījumi, pakārtotās saistības un daļa no pārējām saistībām, 
par kuram tika saņemti un apstiprināti kreditoru prasījumi, finanšu pārskatā par gadu, kas 
noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, tika pārklasificētas kategorijā „kreditoru prasījumi”. 

Gada laikā samazinājās Noguldījumu garantiju fonda prasījums, kas izriet no likumā 
noteikto izmaksu veikšanas noguldītājiem, jo tika veiktas izmaksas Noguldījumu garantiju 
fondam (lūdzu, skatīt Pārskata 5.2. sadaļu, kurā detalizēti aprakstītas izmaksas 
kreditoriem). 

Pārējo kreditoru prasījumu summa gada laikā mainījās saskaņā ar korekcijām iesniegto 
un apstiprināto kreditoru prasījumos (lūdzu, skatīt Pārskata 5.1. sadaļu, kurā detalizēti 
aprakstīti saņemtie kreditoru prasījumi). 

Pārējās saistības 

Pārējās saistības ietver uzkrātās saistības, par kurām vēl nav iesniegti kreditoru prasījumi, 
kā arī dažādas citas saistības, piemēram, uzkrātos izdevumus, nākamo periodu 
ieņēmumus un citus uzkrājumus. To apjoms gada laikā svārstījās atbilstoši izmaiņām 
uzkrātajos ienākumos un pamatdarbības maksājumos, kas gada laikā tika uzkrāti un 
veikti. 
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Tabulā apkopotas maksātnespējas procesa izmaksas līdz 2015. gada 30. novembrim:  

 

Piezīme: Maksātnespējas procesa izdevumu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 153. panta prasībām. 
Avots:  Grāmatvedības dati par periodu no 2011. gada 24. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim. 

 

 

 

Maksātnespējas procesa izmaksu pārskats pa mēnešiem

EUR '000

24.12.2011

 - 30.11.2015 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015

12.2014

- 11.2015 Kopā

Administratora izmaksas (9 898) (55) (89) (47) (43) (36) (62) (30) (63) (196) (24) (30) (78) (753) (10 651)

Algas un atlaišanas pabalsti (12 149) (89) (110) (98) (95) (85) (87) (83) (75) (71) (68) (68) (69) (998) (13 147)

Aktīvu uzturēšana 

maksātnespējas laikā
(19 206) (830) (332) (522) (351) (354) (514) (113) (169) (881) (263) (495) (244) (5 068) (24 274)

Tiesas izmaksas (1) - - - - - - - - - - - - - (1)

Publikācijas laikrakstos (340) (2) (5) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (2) - (1) (1) (22) (362)

Izsoļu izmaksas (328) - (1) (2) (2) - - (1) - (1) - (2) (1) (10) (338)

Ar maksātnespēju saistītas 

reģistrācijas izmaksas publiskos 

reģistros

- - - - - - - - - - - - - - -

Kopā (41 922) (976) (537) (670) (493) (476) (664) (230) (310) (1 151) (355) (596) (393) (6 851) (48 773)
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9 Galvenie faktori, kas ietekmē aktīvu atgūšanu un 
maksājumus kreditoriem 

9.1 Iesniegtās prasības un sūdzības pret Banku un Administratoru 

Saskaņā ar Civilprocesa likumu jebkuras sūdzības par Administratora darbībām jāskata 
Rīgas Apgabaltiesā. Laikā no 2014. gada 23. decembra līdz 2015. gada 22. decembrim 
tiesā nav iesniegta neviena sūdzība (2014. gadā - 1).  

Pārskata periodā FKTK kā saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām maksātnespējas 
procesa uzraudzību veicošai institūcijai ir iesniegtas vairākas sūdzības par Administratora 
darbību. Pēc FKTK pieprasījuma Banka un Administrators ir snieguši informāciju par 
faktiem un detalizētus paskaidrojumus par sūdzībās minētajiem apstākļiem. FKTK ir 
noraidījusi visas iesniegtās sūdzības. 

9.2 Starptautiskie finanšu darījumi un pieteiktās prasības 

Papildus tiesvedības procesiem, kas uzsākti Latvijā (skatīt Pārskata 4.1. sadaļu), Banka ir 
uzsākusi tiesvedības procesus vairākās ārvalstu jurisdikcijās. Tiesvedības procesi pašlaik 
norit Krievijā, Ukrainā un Lielbritānijā, lai identificētu un atgūtu Bankai piederošus aktīvus 
un līdzekļus, kas atradās korespondējošos kontos un 2011. gada novembrī tika 
vienpusēji debitēti no Bankas konta vai bloķēti. Atkarībā no izmaksu/ieguvumu analīzes 
rezultātiem pastāv iespēja, ka 2016. gadā tiks sākti tiesvedības procesi citās ārvalstu 
jurisdikcijās. 

Balstoties uz Maskavas Pilsētas šķīrējtiesas spriedumu, kas stājās spēkā 2015. gada 17. 
oktobrī, LKB prasība pret Krievijas „Investbank” par USD 72 261 005,96 un EUR 
10 625 391,51 atgūšanu tika pilnībā apmierināta. 2014. gada martā „Investbank” tika 
pasludināta par maksātnespējīgu, un maksātnespējas administrācijas process neļauj 
Bankai panākt tiesas sprieduma izpildi. „Investbank” administrators ir atzinis Bankas 
prasījumu pret „Investbank” pilnā apmērā – RUB 2 846 463 254,94. Ņemot vērā 
„Investbank” finanšu stāvokli, ir maz ticams, ka Bankas kreditoru prasījums tiks 
apmierināts. 

Ukrainas Nacionālā banka pasludināja „City Commerce Bank” (iepriekšējais nosaukums 
- „Conversbank”) maksātnespēju un par tās administratoru iecēla Noguldījumu garantiju 
aģentūru. Banka ir iesniegusi kreditora prasību „City Commerce Bank” USD 
3 228 491,44 apmērā. Ņemot vērā „City Commerce Bank” finanšu stāvokli, ir maz 
ticams, ka Bankas kreditoru prasījums tiks apmierināts. 

Administrators ir cēlis divas prasības par zaudējumu piedziņu pret Vladimiru Antonovu 
Lielbritānijā. Anglijas tiesa ir izdevusi rīkojumu par Vladimira Antonova deklarēto aktīvu 
iesaldēšanu visā pasaulē, un viņam ir uzdots sniegt Bankas pārstāvjiem pilnu informāciju 
par visiem viņam piederošajiem aktīviem. Tiesas sēde šajā procesā ir nozīmēta 
2016. gada aprīlī.   

2015. gada jūlijā, pārkāpjot Anglijas tiesas izdotajā rīkojumā par aktīvu iesaldēšanu 
noteiktos ceļošanas ierobežojumus, Vladimirs Antonovs izbrauca no Lielbritānijas. 
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Uzzinot par šo pārkāpumu, Banka iesniedza prasību un saņēma rīkojumu, kurā noteikts, 
ka V. Antonovam ir piespriests 12 mēnešu cietumsods par necieņas izrādīšanu tiesai. Ja 
V. Antonovs atgriezīsies Lielbritānijā un šis tiesas lēmums netiks mainīts, viņam būs 
jāizcieš noteiktais cietumsods.  

2011. gadā Valsts policijas ierosinātā krimināllieta saskaņā ar Latvijas Krimināllikuma 196. 
pantu (pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana) un 179. pantu (piesavināšanās 
lielos apmēros) par ievērojamiem zaudējumiem 113 290 375,67 latu (vai 161 197 681,97 
eiro) apmērā, kas LKB radušies Bankas amatpersonu darbības rezultātā, ir sadalīta 
vairākos tiesvedības procesos.  

Bankai iepriekš minētajos procesos ir noteikts cietušā statuss. Daļa šīs krimināllietas ir 
jau iesniegta tiesā, un tuvākajā nākotnē paredzēts iesniegt materiālus par vēl vairākām 
epizodēm. 

Detalizētāka informācija par tiesvedības un izmeklēšanas procesiem netiek sniegta, jo 
šāda informācija var traucēt aktīvu atgūšanai, bet atsevišķas informācijas atklāšana ir 
aizliegta saskaņā ar juridiskiem un tiesas noteiktiem ierobežojumiem, kas ir parasta 
prakse šādās lietās. 

9.3 Maksājumi kreditoriem nākotnē 

Ņemot vērā, ka saglabājas būtiskas problēmas un neskaidrības, kas jārisina bankrota 
procedūras laikā, un pieņemot, ka lielākā daļa no tām visdrīzāk ir risināmas tiesas ceļā, 
nav iespējams aplēst, kādas summas un kādos termiņos varētu tikt atgūtas. Tā kā lielākā 
daļa pārdošanai derīgo aktīvu ir jau realizēti publiskās izsolēs, papildu summu atgūšana 
tagad būs atkarīga no tā, kādā mērā tiesas atzīs par vainīgām prettiesiskās darbībās 
Bankas darbiniekus, vadību un akcionārus, kā arī personas, kuras tām palīdzēja īstenot 
prettiesiskās shēmas, un no tā, cik lielā apmērā kriminālprocesā apsūdzētie spēs 
apmierināt mantiskās prasības pret viņiem. Administratora komanda un tās juristi velta 
ievērojamu laiku un resursus, nodrošinot tiesas ar nepieciešamajiem pierādījumiem 
lēmumu pieņemšanai, vai, kur iespējams, vienotos par izlīgumu un atgūtu aktīvus no 
vainīgajām personām sarunu ceļā.  Kā jau minēts šajā Pārskatā, arī tad, ja Banka panāk 
labvēlīgu tiesas spriedumu, aktīvu atgūšana nav droša vai pat dažkārt nav iespējama, jo 
tiek pasludināta atbildētāja maksātnespēja, tam nav pietiekošu naudas līdzekļu u.tml. 
Administrators turpinās darbu pie visām prasībām, kur ir pietiekoši pierādījumi un kur 
naudas līdzekļu atgūšana ir iespējama vai ticama, tajā pat laikā pastāvīgi izvērtējot šo 
tiesvedības procesu izmaksas. Šim nolūkam visas prasības tiek regulāri apspriestas 
Administratora un juristu sanāksmēs, lai nodrošinātu samērību starp izmaksām un 
potenciāli atgūstamajiem aktīviem. Jāatzīmē, ka 2015. gada jūlijā, pārkāpjot Anglijas 
tiesas noteikto ceļošanas ierobežojumu, V. Antonovs atstāja Lielbritāniju. Šis apstāklis 
sarežģī aktīvu atgūšanu no V. Antonova, un tā ietekmē aktīvu atgūšanas process varētu 
kļūt dārgāks. Administrators periodiski izvērtē visus šajā lietā pieejamos risinājumus, bet 
detalizētāka informācija netiek sniegta konfidencialitātes apsvērumu dēļ. 

To, vai un kāda apmēra maksājumus saņems kreditori saskaņā ar saviem prasījumiem, 
galvenokārt noteiks kopējais līdzekļu apjoms, ko Administrators būs atguvis no prasībām, 
kas celtas par Bankas bijušo akcionāru un vadības rīcību. Vēršam uzmanību uz to, ka 
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prasību izskatīšanai tiesā varētu būt nepieciešami vairāki gadi, tāpēc šobrīd nav 
iespējams prognozēt termiņus, kādos naudas līdzekļi varētu tikt atgūti. 
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1. pielikums - Mantas izsoļu rezultāti 

Bankas mantas izsoļu rezultāti 

Nr.p.k. Izsolāmais objekts Izsoles datums Izsoles sākumcena Izsoles rezultāti 

1 
1/4 domājamā daļa no nekustamā 
īpašuma Jūrmalā, Lūšu ielā 2 

23.01.15 EUR 135 000,00 izsole nenotika 

2 
Ķekavas novads, Baloži, Titurgas 
iela 24 

23.01.15 EUR 168 000,00 izsole nenotika 

3 Liepāja, Oskara Kalpaka iela 72-1 23.01.15 EUR 3 000,00 EUR 300,00 

4 Daugavpils, Stacijas iela 129 23.01.15 EUR 125 212,72 izsole atcelta 

5 
Rucavas novads, Rucava, "Purenes" 
-14 

23.01.15 EUR 900,00 EUR 720,00 

6 Olaines nov., Olaines pag., "Putniņi" 03.03.15 EUR 6 700,00 izsole nenotika 

7 Rīga, A.Čaka iela 143-4 03.03.15 EUR 47 600,00 izsole nenotika 

8 
Rīga, A.Čaka iela 146-10 + dd no 
Rīga, A.Čaka 146 

03.03.15 EUR 53 600,00 EUR 54 600,00 

9 Ropažu novads, "Mazmeirāni" 03.03.15 EUR 8 252,66 EUR 827,66 

10 
1/4 domājamā daļa no nekustamā 
īpašuma Jūrmalā, Lūšu ielā 2 

03.03.15 EUR 135 000,00 EUR 72 000,00 

11 
Ķekavas novads, Baloži, Titurgas 
iela 24 

03.03.15 EUR 168 000,00 EUR 128 000,00 

12 Daugavpils, Stacijas iela 129 03.03.15 EUR 125 212,72 EUR 14 712,72 

13 
Olaines novads, Olaines pagasts, 
"Putniņi" 

14.04.15 EUR 6 700,00 EUR 670,00 

14 Rīga, Aleksandra Čaka iela 143-4 14.04.15 EUR 47 600,00 EUR 44 600,00 

15 Aizkraukle, Rūpniecības iela 6 14.04.15 EUR 5 264,63 EUR 539,63 

16 

"80% AS „RAF-AVIA” akcijas un 
SIA „MG Zeme” un 
LAS „Latvijas Krājbanka” prasījuma 
tiesības pret AS „RAF-AVIA”" 

12.05.15 EUR 3 100 002,00  izsole nenotika 

17 

"80% AS „RAF-AVIA” akcijas un 
SIA „MG Zeme” un 
LAS „Latvijas Krājbanka” prasījuma 
tiesības pret AS „RAF-AVIA”" 

18.06.15 EUR 3 100 002,00  izsole nenotika 

18 
Transportlīdzeklis Volkswagen 
Transporter 

27.07.15 EUR 4 132,23 izsole nenotika 

19 
Transportlīdzeklis Volkswagen 
Caddy 

27.07.15 EUR 2 066,12 EUR 3 166,12 

20 

Kustamās mantas lietu kopība, kas 
sastāv no datortehnikas, 
kopētājiem, sakaru tehnikas un 
mēbelēm, kopā 322 vienībām, ar 
atrašanās vietu Rīgā, Ganību dambī 
17A 

27.07.15 EUR 8 300,00 izsole nenotika 

21 

"80% AS „RAF-AVIA” akcijas un 
SIA „MG Zeme” un 
LAS „Latvijas Krājbanka” prasījuma 
tiesības pret AS „RAF-AVIA”" 

04.08.15 EUR 3 100 002,00  EUR 2 200 002,00 

22 
Transportlīdzeklis Volkswagen 
Transporter 

18.08.15 EUR 4 132,23 EUR 3 382,23 
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Nr.p.k. Izsolāmais objekts Izsoles datums Izsoles sākumcena Izsoles rezultāti 

23 

Kustamās mantas lietu kopība, kas 
sastāv no datortehnikas, 
kopētājiem, sakaru tehnikas un 
mēbelēm, kopā 322 vienībām, ar 
atrašanās vietu Rīgā, Ganību dambī 
17A 

18.08.15 EUR 8 300,00 EUR 1 300,00 

24 
Kustamās mantas lietu kopība 
Ganību dambī 17A, Rīgā, kopā 53 
vienības 

01.12.15 EUR 1 700,00 izsole nenotika 

25 
LAS “Latvijas Krājbanka” prasījuma 
tiesības pret SIA “STAINERS” 

01.12.15 EUR 3 681 707,00 izsole nenotika 

26 
Kustamās mantas lietu kopība 
Ganību dambī 17A, Rīgā, kopā 53 
vienības 

17.12.15 EUR 1 700,00 EUR 820,00 

27 
LAS “Latvijas Krājbanka” prasījuma 
tiesības pret SIA “STAINERS” 

17.12.15 EUR 3 681 707,00 izsole atcelta 

   Kopā: EUR 2 525 640,36 
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Meitas sabiedrību mantas izsoļu rezultāti  

Nr.p.k. Izsolāmais objekts Izsoles rīkotājs 
Izsoles 
datums 

Izsoles sākumcena Izsoles rezultāti 

1 Traktortehnika JCB 722 LKB Līzings 26.02.15 EUR 27 892,56 izsole nenotika 

2 Traktortehnika MOXY MT31 LKB Līzings 26.02.15 EUR 23 863,64 EUR 24 102,28 

3 Traktortehnika MOXY MT31 LKB Līzings 26.02.15 EUR 28 450,41 EUR 28 734,91 

4 SAAB 99, 10.07.1975. LKB Līzings 26.03.15 EUR 2 644,63 izsole nenotika 

5 SAAB 99, 30.03.1973.  LKB Līzings 26.03.15 EUR 2 809,92 izsole nenotika 

6 SAAB 99, 31.03.1976. LKB Līzings 26.03.15 EUR 2 644,63 izsole nenotika 

7 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER, 07.11.2008. 

LKB Līzings 26.03.15 EUR 11 983,47 izsole nenotika 

8 VIBROMAX VMT500, 2008.g.  LKB Līzings 26.03.15 EUR 15 619,83 izsole nenotika 

9 
HYUNDAI ROBEX 210LC-7, 
2005.g. 

LKB Līzings 26.03.15 EUR 26 033,06 izsole nenotika 

10 
HIDROMEK HMK 200W2, 
2005.g.  

LKB Līzings 26.03.15 EUR 23 801,65 izsole nenotika 

11 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 26.03.15 EUR 74 380,17 izsole nenotika 

12 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 26.03.15 EUR 86 776,86 izsole nenotika 

13 Traktortehnika JCB 722 LKB Līzings 13.04.15 EUR 33 471,07 izsole nenotika 

14 Mercedes Benz C200 LKB Līzings 13.04.15 EUR 34 799,17 izsole nenotika 

15 SAAB 99, 10.07.1975. LKB Līzings 13.04.15 EUR 2 247,94 izsole nenotika 

16 SAAB 99, 30.03.1973.  LKB Līzings 13.04.15 EUR 2 388,43 izsole nenotika 

17 SAAB 99, 31.03.1976. LKB Līzings 13.04.15 EUR 2 247,94 izsole nenotika 

18 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER, 07.11.2008. 

LKB Līzings 13.04.15 EUR 10 185,95 izsole nenotika 

19 VIBROMAX VMT500, 2008.g.  LKB Līzings 13.04.15 EUR 13 276,86 izsole nenotika 

20 
HYUNDAI ROBEX 210LC-7, 
2005.g. 

LKB Līzings 13.04.15 EUR 22 128,10 izsole nenotika 

21 
HIDROMEK HMK 200W2, 
2005.g.  

LKB Līzings 13.04.15 EUR 20 231,40 izsole nenotika 

22 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 13.04.15 EUR 63 223,14 izsole nenotika 

23 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 13.04.15 EUR 73 760,33 izsole nenotika 

24 Rīga, Birzes iela 27 LKB Līzings 14.04.15 EUR 102 600,00 izsole nenotika 

25 SAAB 99, 10.07.1975. LKB Līzings 12.05.15 EUR 1 851,24 izsole nenotika 

26 SAAB 99, 30.03.1973.  LKB Līzings 12.05.15 EUR 1 966,94 izsole nenotika 

27 SAAB 99, 31.03.1976. LKB Līzings 12.05.15 EUR 1 851,24 izsole nenotika 

28 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER, 07.11.2008. 

LKB Līzings Pirkuma līgums  EUR 8 388,43 

29 VIBROMAX VMT500, 2008.g.  LKB Līzings 12.05.15 EUR 10 933,88 izsole nenotika 

30 
HYUNDAI ROBEX 210LC-7, 
2005.g. 

LKB Līzings 12.05.15 EUR 18 223,14 izsole nenotika 
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Nr.p.k. Izsolāmais objekts Izsoles rīkotājs 
Izsoles 
datums 

Izsoles sākumcena Izsoles rezultāti 

31 
HIDROMEK HMK 200W2, 
2005.g.  

LKB Līzings 12.05.15 EUR 16 694,21 izsole nenotika 

32 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 12.05.15 EUR 52 066,12 izsole nenotika 

33 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 12.05.15 EUR 60 743,80 EUR 61 351,80 

34 Traktortehnika JCB 722 LKB Līzings Pirkuma līgums  EUR 28 450,41 

35 Mercedes Benz C200 LKB Līzings 12.05.15 EUR 9 061,98 EUR 9 152,98 

36 SAAB 99, 10.07.1975. LKB Līzings 18.06.15 EUR 1 851,24 izsole nenotika 

37 SAAB 99, 30.03.1973.  LKB Līzings 18.06.15 EUR 1 966,94 izsole nenotika 

38 SAAB 99, 31.03.1976. LKB Līzings 18.06.15 EUR 1 851,24 izsole nenotika 

39 VIBROMAX VMT500, 2008.g.  LKB Līzings 18.06.15 EUR 10 933,88 izsole nenotika 

40 
HIDROMEK HMK 200W2, 
2005.g.  

LKB Līzings 18.06.15 EUR 16 694,21 izsole nenotika 

41 JCB JS 200 LC, 2013.g. LKB Līzings 18.06.15 EUR 52 066,12 EUR 52 587,12 

42 

Kuģošanas līdzeklis Azure 
AZ_259, tips: kuteris, izlaiduma 
gads: 2007.g., ar piekabi TIKI 
TREILER BT 2500B 

LKB Līzings 18.06.15 EUR 18 181,82 EUR 18 363,82 

43 

Kustamās mantas lietu kopība, 
kas sastāv no 
transportlīdzekļiem, 
traktortehnikas un 
kokapstrādes iekārtām, kopā 
24 vienībām 

LKB Līzings 17.08.15 EUR 248 000,00 izsole atcelta 

44 

18346/47961 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma 
Lielupes ielā 79, Kalnciemā, 
Kalnciema pagastā, Jelgavas 
novadā 

Krājinvestīcijas 17.12.15 EUR 14 000,00 izsole nenotika 

    Kopā: EUR 231 131,75 
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Bankas meitas sabiedrību manta, kas pārdota ārpus izsolēm 

Nr. Pārdotā manta Meitas sabiedrība Cena, EUR Pārdošanas pamatojums 

1 
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER, 
07.11.2008. 

LKB Līzings EUR 8 388,43 

Aktīvs tika pārdots par cenu, kas 
vienāda ar iepriekšējās izsoles 
sākumcenu, kurā mantu neizdevās 
pārdot 

2 Traktors JCB 722 LKB Līzings EUR 28 450,41 

Aktīvs tika pārdots par cenu, kas 
vienāda ar iepriekšējās izsoles 
sākumcenu, kurā mantu neizdevās 
pārdot 

  Kopā: EUR 36 838,84  
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2. pielikums - Finanšu informācija 

 

Avots:  Revidētie pārskati par finanšu stāvokli 2011., 2012., 2013. un 2014. gada 31. decembrī 

 

EUR'000 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām 3 4 145 32 636

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 29 095 30 693 17 476 37 017

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā850 1 042 1 949 1 966

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 725 1 666 11 148 26 881

Kredīti 19 511 39 186 234 108 347 825

Pārdošanai turētie kredīti - 35 600 - -

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā 1 776 2 713 6 995 18 803

Tirdzniecības nolūkā turēti ilgtermiņa finanšu aktīvi 860 8 751 6 973 -

Pamatlīdzekļi - - 1 443 8 913

Ieguldījumu īpašums - - 6 463 12 729

Nemateriālie ieguldījumi - - - 1 561

Avansa maksājumi un uzkrātie ienākumi - - - 904

Pārējie aktīvi 4 128 5 999 2 822 9 707

Kopā aktīvi 56 948 125 654 289 522 498 942

Saistības

Kreditoru prasījumi 518 568 561 643 598 955 -

Saistības pret kredītiestādēm - - - 518

Noguldījumi - - - 288 470

Pakārtotās saistības - - - 31 387

Pārējās saistības 39 216 57 726 68 921 478 698

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi - - - 1 690

Ārpusbilances posteņu uzkrājumi - - - 656

Kopā saistības 557 784 619 369 667 876 801 419

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls 50 973 50 973 50 973 50 973

Akciju emisijas uzcenojums 27 230 27 231 27 231 27 231

Rezerves 891 891 891 891

Nesadalītā peļņa (579 930) (572 810) (457 449) (381 667)

Pārvērtēšanas rezerve - - - 95

Kopā pašu kapitāls (500 836) (493 715) (378 354) (302 477)

Kopā pašu kapitāls un saistības 56 948 125 654 289 522 498 942

Finanšu stāvokļa pārskats 2011., 2012., 2013. un 2014. gada 31. decembrī (revidēts)


