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1 Ievads 

Šo pārskatu kreditoriem (“Pārskats”) ir sagatavojis likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” 
(“LKB” vai “Banka”) ar tiesas lēmumu ieceltais maksātnespējas administrators “KPMG 
Baltics SIA” (“Administrators”) saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 19. punktu 
(Bankas maksātnespējas pasludināšanas laikā spēkā esošajā redakcijā). Pārskatā 
aplūkota likvidācijas procesa virzība un sniegts pārskats par galvenajiem notikumiem un 
veiktajiem pasākumiem laika periodā no 2015. gada 23. decembra līdz 2016. gada 
22. decembrim. Informāciju par iepriekšējiem periodiem iespējams iegūt no iepriekšējo 
periodu pārskatiem. 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šajā Pārskatā ir atspoguļota informācija par aplēstiem 
nākotnes izdevumiem un nākotnē iespējami atgūstamām naudas summām. Lūdzam 
ņemt vērā, ka nākotnes notikumu vai jauniegūtas informācijas rezultātā šādas aplēses 
un prognozes var ievērojami mainīties, kas varētu ietekmēt LAS “Latvijas Krājbanka” 
kreditoru interesēs atgūstamo līdzekļu apmēru. Atsevišķos gadījumos šajā Pārskatā 
Administrators nav atklājis visu informāciju un apstākļus, ja tie satur komercnoslēpumu 
vai ja normatīvie akti nosaka šādas informācijas konfidencialitāti.  

Šajā Pārskatā atspoguļotos datus un informāciju nav ieteicams izmantot kā vienīgo 
pamatu kreditoru prasījumu patiesās vērtības noteikšanai vai potenciāli atgūstamo 
summu aplēšanai. Administrators neuzņemas atbildību pret nevienu personu saistībā ar 
pārmērīgu paļāvību uz šo Pārskatu. 

Nākamais Pārskats tiks publicēts 2017. gada decembrī. Laika periodā līdz nākamā 
Pārskata publicēšanai Administrators informēs par būtiskiem notikumiem, izplatot 
paziņojumus masu informācijas līdzekļos, izvietojot informāciju Bankas interneta 
mājaslapā un izmantojot 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. Kopš 2013. gada LKB atrodas Ganību dambī 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 LKB koncerna struktūra 

 

Pārskata periodā Administrators turpināja darbu pie aktīvu atgūšanas no LKB koncernā 
ietilpstošām sabiedrībām, kā arī veica to koncernā ietilpstošo sabiedrību likvidāciju, 
kuras neveica saimniecisko darbību. Gada laikā tika veiktas sekojošas izmaiņas LKB 
koncerna struktūrā: 

— Likvidētas šādas SIA "Krājinvestīcijas" meitas sabiedrības: 

— 2016.gada 23.februārī likvidēta SIA "KM3"; 

— 2016.gada 19.aprīlī likvidēta SIA "MG Zeme"; 

— 2016.gada 23.novembrī likvidēta SIA "Atlantijas Nami". 

— Likvidētas šādas SIA "North Hub" pilnībā vai daļēji piederošās sabiedrības: 

— 2016.gada 6.maijā likvidēta SIA "North Hub Cleaning"; 

— 2016.gada 29.aprīlī likvidēta SIA "North Hub Security"; 

— 2016.gada 24.augustā likvidēta SIA "North Hub Cleaning Services"; 

— 2016.gada 6.jūnijā likvidēta SIA "ZZZ-Art"; 

— 2016.gada 15.novembrī likvidēta SIA "North Hub Fuel". 
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— 2016. gada 15. jūnijā tika pabeigts SIA “Air Baltic Hotels” (SIA “Atlantijas biroji” meitas 
sabiedrības) likvidācijas process. 

— 2016. gada 11. augustā tika uzsākts SIA “Krājinvestīcijas” likvidācijas process, kuru 
plānots pabeigt 2017. gada sākumā. 

— SIA “Atlantijas Biroji” un SIA “Krājinvestīcijas” atlikušo aktīvu pārdošana notika 
Administratora organizētās izsolēs. 

— 2016. gada 22. jūlijā maksātnespējas procesa ietvaros likvidēta SIA “Baltijas 
Aviācijas Sistēmas” daļēji piederošā SIA “Baltijas Taksometrs”. 

— LAS “Latvijas Krājbanka” meitas sabiedrība SIA “ASJ Shiping” un SIA “Baltijas 
Aviācijas Sistēmas” meitas sabiedrība UAB “Baltijas Aviācijas Sistēmas” ir 
pasludinātas par maksātnespējīgām, un to likvidācija noris likumā noteiktajā kārtībā. 

— SIA “Baltijas Aviācijas Sistēmas” grupā ietilpst Vācijā reģistrēta sabiedrība (OTA 
Online Travel Agency GmbH), kas neveic saimniecisko darbību un attiecībā, uz kuru 
tiek veiktas darbības, lai nodrošinātu tās likvidāciju nākamajā pārskata periodā. 

2.2.2 Meitas sabiedrību finanšu informācija 
 

Meitas sabiedrību finanšu informācija 

EUR '000 
Neto aktīvi 
30.11.2016. 

Apgrozījums 
periodā 01.01-

30.11.2016. 
Bankas 

līdzdalība Darbība 

Likvidējamā SIA 
“Krājinvestīcijas” 

1 767 82 100% 

nekustamo īpašumu pārvalde un to 
Bankas aktīvu pārvalde, kurus Banka ir 
ieguvusi, izmantojot komercķīlas tiesības 

SIA “Atlantijas biroji” 29 139 100% 

nekustamo īpašumu pārvalde un to 
Bankas aktīvu pārvalde, kurus Banka ir 
ieguvusi, izmantojot komercķīlas tiesības 

SIA “Baltijas 
Aviācijas Sistēmas” 

210 - 100% 
aktīvu pārvalde un atgūšana 

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. 

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

Gadījumos, kad atsavināmās mantas faktiskais vai tiesiskais stāvoklis neļauj to pārdot 
par vērtējumā noteikto cenu, ar atsevišķu Administratora lēmumu, ievērojot kreditoru 
kopuma intereses, var tikt piemērota cita atsavināšanas kārtība. 

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 pieņemšanas caurskatāmību un efektivitāti, Administrators ir 
nodibinājis Vadības komiteju 5 locekļu sastāvā, kurā darbojas sertificētais 
maksātnespējas administrators Jānis Ozoliņš un četri “KPMG Baltics SIA” darbinieki. 
Vadības komitejas mērķis ir nodrošināt caurskatāmu un efektīvu lēmumu pieņemšanu. 
Vadības komitejas sanāksmes Pārskata periodā tiek organizētas regulāri (parasti ne 
retāk kā reizi divās nedēļās), un tā darbojas kā augstākā Bankas pārvaldes institūcija. 

Vadības komiteja, cita starpā, ir lēmusi par jautājumiem, kas saistīti ar: 

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

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

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

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

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

— visu tiesvedības plūsmu uzraudzību un stratēģisku lēmumu pieņemšanu. 



 

 

Administratora pārskats 

LAS “Latvijas Krājbanka” kreditoriem 

 

2016. gada 23. decembris 

 

5 
© 2017 KPMG Baltics SIA. Visas tiesības pieder autoram. 

Dokumenta klasifikācija: Publisks 

3 Bankas ikdienas darbība 

Kopš maksātnespējas procesa sākuma Administrators ir pārņēmis savā pārziņā ar 
Bankas ikdienas darbības nodrošināšanu saistītās funkcijās. 

3.1 Personāla vadība 

Administrators veic regulāru Bankas darbības nodrošināšanai nepieciešamā personāla 
izvērtēšanu un personāla skaita samazināšanu, ņemot vērā Bankas darbības 
sašaurināšanu. Pārskata periodā darbinieku skaits ir samazināts no 31 līdz 7. (Lūdzu, 
skatiet Pārskata 6. sadaļu). 

3.2 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. 

Administrators organizē un pārrauga Bankas finanšu pārskatu sagatavošanas procesu. 
2016. gada 31. martā Administrators parakstīja Bankas finanšu pārskatus par gadu, kas 
noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, un SIA “PricewaterhouseCoopers” izsniedza 
revidentu ziņojumu par šiem finanšu pārskatiem. Finanšu pārskati kopā ar revidentu 
ziņojumu tika iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2016. gada 31. martā. 

Ņemot vērā Bankas darbības apmēra samazināšanos, darbs pie 2016. gada finanšu 
pārskatu sagatavošanas tiks uzsākts 2017. gadā. Finanšu pārskatu revīziju veiks SIA 
“PricewaterhouseCoopers”. Šie finanšu pārskati tiks sagatavoti līdz 2016. gada 30. 
jūnijam, balstoties uz pieņēmumu, ka Banka darbību neturpinās, un saskaņā ar Eiropas 
Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (“SFPS”) un 
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. 

Lai samazinātu ar grāmatvedības uzskaites funkciju nodrošināšanu saistītās izmaksas, 
pārskata periodā Administrators nodeva Bankas grāmatvedības uzskaites funkciju 
konkursa kārtībā izvēlētam ārpakalpojuma sniedzējam SIA “Merhels Revidenti 
Konsultanti”. 

3.3 Privatizācijas sertifikātu konti 

2016. gada 10. februārī LKB, VAS “Privatizācijas aģentūra” un Ekonomikas ministrija 
noslēdza Līgumu par privatizācijas sertifikātu kontu pārcelšanu, kura izpildes rezultātā 
LKB nodeva VAS “Privatizācijas aģentūra” privatizācijas sertifikātus, privatizācijas 
sertifikātu kontus, privatizācijas sertifikātu uzskaites sistēmu, kā arī visu ar privatizācijas 
sertifikātiem saistīto dokumentāciju un arhīvu. 
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Kopš 2016. gada 1. janvāra LKB nesniedz nekāda veida pakalpojumus, kas būtu saistīti 
ar privatizācijas sertifikātiem un privatizācijas sertifikātu kontiem. 

3.4 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 atbilstoši Kredītiestāžu 
likumā noteiktai kārtībai, 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. 

3.5 Kredītportfeļa pārvalde un kredītu atgūšana 

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

Laikā no 2011. gada 24. decembra līdz 2016. gada 30. novembrim kredītu atmaksas 
rezultātā atgūti līdzekļi 191,5 miljonu eiro apmērā (no kuriem 5,8 miljoni eiro tika atgūti 
laikā no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. novembrim). Kopējā atgūtā summa 
ietver 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 veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atgūtu Bankas bilancē palikušo 
aizņēmējiem izsniegto kredītu summas, par kurām šobrīd ir atzīti zaudējumi. 

3.6 Mantas un dokumentu inventarizācija un arhivēšana 

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 Arhīvu likuma prasībām dokumenti un elektroniskās datu sistēmas 
Administratoram ir jānodod saglabāšanai un uzglabāšanai Latvijas Valsts arhīvā. Lai 



 

 

Administratora pārskats 

LAS “Latvijas Krājbanka” kreditoriem 

 

2016. gada 23. decembris 

 

7 
© 2017 KPMG Baltics SIA. Visas tiesības pieder autoram. 

Dokumenta klasifikācija: Publisks 

plānotu un strukturētu dokumentu un elektronisko datu sistēmu nodošanu Latvijas 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 2015. gadam, kā arī elektroniskos dokumentus un datu bāzes. 

3.7 Komunikācija 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta otrās daļas 10. punktu Administrators līdz 
katra mēneša 10. datumam iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 
ikmēneša ziņojumu. Papildus tam Administratora pārstāvji regulāri informē Bankas 
bijušos klientus, kreditorus un masu mēdiju pārstāvjus par maksātnespējas procesa 
gaitu un citiem būtiskiem jaunumiem. 

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. Pārskata periodā Administrators, pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 161. 
panta ceturtās daļas 3.1. punktu, vienpusēji pārtrauca divu līgumu darbību, kas bija 
saistīti ar Bankas darbības nodrošināšanu tās likvidācijas procesā. 
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4 Aktīvu atgūšana 

4.1 Tiesvedība 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiesvedības procesu skaits Latvijas tiesās ir pieaudzis 
līdz 52 lietām (2015. gadā – 43 lietas). Banka ir prasītājs kopumā 35 civillietās, no kurām 
14 pārskata periodā celtās prasības ir par garantētās atlīdzības pārmaksas piedziņu 
FKTK labā. Prasību skaits, kas celtas Bankas interesēs, salīdzinot ar 2015. gadu, ir 
samazinājusies, jo vairākas lietas ir tikušas izskatītas pēc būtības, un spriedumi ir 
stājušies spēkā. Tās ir lietas, kas galvenokārt attiecas uz kredītiem, kas netika nodoti 
uzņēmuma pārejas ietvaros, jo ir saistīti ar bijušo Bankas vadību, iespējamiem 
krāpnieciskiem darījumiem vai neskaidriem īpašumtiesību jautājumiem.  

Banka joprojām ir atbildētājs 9 lietās, bet kā trešā persona – 8 lietās. 2016. gada 
15. decembrī Bankai bija liecinieka un/vai cietušā statuss 43 krimināllietās. Krimināllietu 
skaitam ir tendence samazināties, jo procesi tiek izbeigti kriminālprocesuālā noilguma 
(t.sk., vainīgās personas nenoskaidrošanas) dēļ. 

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 cēlis 
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.  

Administrators uzskata, ka prasības par zaudējumu piedziņu vēršamas pret visām 
personām, kuru darbība Bankas pārvaldē ir radījusi zaudējumus kreditoriem, taču 
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 pārskata periodā tika veikta tādā apjomā, lai sniegtu 
nepieciešamos pierādījumus un atbalstu tiesvedības procesos. 
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5 Kreditoru prasījumi 

5.1 Saņemtie prasījumi 

Laikā no paziņojuma par bankrota procedūras uzsākšanu 2012. gada 11. maijā līdz 
2016. 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 2016. 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.  

2016. gada 22. decembrī saskaņā ar Kredītiestāžu likumā noteikto kreditoru prioritātes 
secību ir atzītas šādas prasījumu summas: 

— noguldītāju prasījumi 233 275 478,90 eiro apmērā (sākotnējā atzīto kreditoru 
prasījumu summa 471 134 455,24 eiro apmērā mīnus jau atmaksātie 237 858 976,34 
eiro); 

— pārējo kreditoru prasījumi 252 963 245,67 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 prasījumu, Administrators neapliecina, ka prasījums tiks atmaksāts tā apmērā. 
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 

22.02.2016. 5 000 000 

Kopā 5 000 000 

Šo un iepriekšējo atmaksu rezultātā, kas kopā sasniedz 237,8 miljonus eiro, Bankas 
saistības pret Noguldījumu garantiju fondu līdz šī Pārskata publicēšanas dienai bija 
samazinājušās līdz 233,3 miljoniem eiro. 
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6 Darbinieki 

Iepriekšējā pārskata perioda beigās (2015. gada 22. decembrī) darba līgumiskajās 
attiecībās ar Banku bija 31 darbinieks, tajā skaitā 2 personas, kas atradās bērna 
kopšanas atvaļinājumā. Pārskata gada laikā Administrators turpināja īstenot darbinieku 
samazināšanas plānu ar mērķi samazināt darbinieku skaitu proporcionāli Bankas 
darbības apjomu samazinājumam, vienlaikus cenšoties nodrošināt efektīvu darbību.  

Administrators pastāvīgi izvērtē Bankas darbinieku darba rezultātus un nepieciešamo 
darbinieku skaitu. Darba līgumiskajās attiecībās ar Banku pašlaik ir 7 darbinieki, tajā 
skaitā 1 persona, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, un 2 personas, kas 
nodarbinātas uz uzņēmuma līguma pamata (Banka ir noslēgusi divus uzņēmuma 
līgumus ar fiziskām personām par ārpakalpojumu sniegšanu informācijas tehnoloģiju un 
dokumentu arhivēšanas jomās). 

LKB darbinieki pa struktūrvienībām 2016. gada 22. decembrī   

Pārvaldes 
Kopējais 

skaits 

Bērna 
kopšanas 

atvaļinājumā 

Kopā, ieskaitot 
darbiniekus bērna 

kopšanas 
atvaļinājumā 

Administratīvā daļa 3 1 4 

Tiesvedību daļa 3 - 3 

Darbinieki kopā 6 1 7 

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 organizēta 2 struktūrvienībās: 

— Administratīvā daļa, kas: 

- sniedz Bankas klientiem atsevišķus pakalpojumus, galvenokārt atbildot uz 
informācijas pieprasījumiem par darījumiem, kas tika veikti pirms Bankas 
maksātnespējas pasludināšanas; 

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

- nodrošina likumā noteikto Latvijas Valsts arhīvam glabāšanai nododamo 
dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas procesu; 

- pārvalda atlikušos Bankas nekustamos īpašumus un infrastruktūru. 

— Tiesvedību daļa, kas veic to kredītu ikdienas uzraudzību, kas netika nodoti kopā ar 
Bankas kredītportfeli uzņēmuma pārejas procesā, un īsteno aktīvu atgūšanu. 

Turpmāko darbinieku skaita samazināšanu 2017. gadā ietekmēs Bankas darbības 
tālāka sašaurināšana, meitas sabiedrību likvidācijas procesu pabeigšana un kredītu 
atgūšanas un tiesvedību procesu gaita. 
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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 oficiālajā izdevumā “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 u.c.).  

Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, Administrators ir pieņēmis lēmumu, ka Bankas 
meitas sabiedrību nekustamā manta un nozīmīgi kustamās mantas objekti iespēju 
robežās tiek pārdoti atklātā izsolē, kas organizēta saskaņā ar Civilprocesa likumā 
noteiktajiem principiem.  

Pārskata periodā Administrators organizēja 11 izsoles, kurās tika izsolīta Bankas manta 
un kurās tika gūti ieņēmumi 626 805,53 eiro apmērā, un 6 izsoles, kurās tika izsolīta 
Bankas meitas sabiedrību manta. Kopumā no Bankas meitas sabiedrību mantas 
atsavināšanas pārskata periodā gūti ieņēmumi 131 400,00 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 2015. gada 23. decembra līdz 2016. gada 
22. decembrim atsavinātajiem Bankas un tās meitas sabiedrību aktīviem, skatīt 
Pārskata pielikumus A1 līdz A3.  
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8 Finanšu pārskati 

 

Avots:  Nerevidētais pārskats par finanšu stāvokli 2015. gada 30. novembrī, un par periodu no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada novembrim, revidētais pārskats par 
finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī.  

Finanšu stāvokļa pārskats pa mēnešiem (31.12.2015.-30.11.2016.)

EUR,000 30.11.2015. 31.12.2015. 31.01.2016. 29.02.2016. 31.03.2016. 30.04.2016. 31.05.2016. 30.06.2016. 31.07.2016. 31.08.2016. 30.09.2016. 31.10.2016. 30.11.2016.

Izmaiņas 

31.11.2015. un 

30.11.2016.

Aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām 3 3 3 3 3 3 3 13 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 25 997

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 33 761 28 702 29 382 32 585 31 440 31 936 31 885 18 826 5 917 6 100 6 447 6 686 7 323 (26 437)

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā
59 - - - - - - - - - - - - (59)

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 321 323 325 306 308 309 311 313 315 316 318 320 321 0

Kredīti 7 506 7 909 6 872 6 726 6 775 6 451 6 402 6 449 6 439 6 361 6 347 5 917 5 698 (1 808)

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 -

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums 422 422 422 422 422 561 561 561 561 561 523 523 423 2

Pārējie aktīvi 3 350 3 627 3 206 3 377 3 164 2 333 2 224 2 086 1 977 1 867 1 747 1 621 1 005 (2 346)

Kopā aktīvi 47 197 42 762 41 986 45 196 43 889 43 371 43 164 43 011 42 984 42 982 43 159 42 843 42 546 (4 651)

Saistības

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru 

prasījumus par izmaksām noguldītājiem
243 275 245 344 238 275 233 275 233 275 233 275 233 275 233 275 233 275 233 275 233 275 233 275 233 275 (10 000)

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi 263 585 263 568 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 264 339 753

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi 202 641 192 927 137 120 133 97 109 89 103 75 80 (122)

Pārējās saistības 46 125 39 490 45 344 45 685 45 395 45 354 46 216 45 936 45 922 45 950 45 901 45 890 45 586 (539)

Kopā saistības 553 187 549 043 548 151 544 226 543 146 543 089 543 964 543 648 543 646 543 653 543 618 543 579 543 280 (9 908)

Kapitāls

Kopā kapitāls (505 990) (506 281) (506 165) (499 030) (499 258) (499 718) (500 800) (500 637) (500 662) (500 671) (500 460) (500 736) (500 734) 5 256

Kopā kapitāls un saistības 47 197 42 762 41 986 45 196 43 889 43 371 43 164 43 011 42 984 42 982 43 159 42 843 42 546 (4 651)

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības 116 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 (1)

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā 19 429 18 255 18 171 18 200 17 418 17 405 17 798 17 885 17 865 17 810 17 767 18 125 18 658 (770)

Kopā ārpusbilances saistības 19 545 18 370 18 286 18 315 17 533 17 521 17 913 18 000 17 980 17 925 17 882 18 241 18 774 (771)
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Iepriekšējā lappusē sniegtā tabula parāda Bankas finanšu stāvokli laikā no 2015. gada 
30. novembra līdz 2016. gada 30. novembrim (jaunākie finanšu pārskati, kas pieejami šī 
Pārskata publicēšanas dienā) sadalījumā par mēnešiem. Tabula sagatavota, izmantojot 
revidēto pārskatu par finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un nerevidētos 
Administratora sagatavotos pārskatus par finanšu stāvokli, kas tika publicēti laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis” 2015. gada 30. novembrī, un par laika periodu no 2016. gada 
31. janvāra līdz 2016. gada 30. novembrim. Papildus finanšu informācija ir sniegta 
B pielikumā, kurā pievienots arī revidētais Bankas pārskats par finanšu stāvokli 2011., 
2012., 2013., 2014. un 2015. gada 31. decembrī. 

Bankas aktīvu kopsumma, atskaitot uzkrājumus zaudējumiem no vērtības 
samazināšanās, ir samazinājusies no 47,2 miljoniem eiro 2015. gada 30. novembrī līdz 
42,5 miljoniem eiro 2016. gada 30. novembrī (balstoties uz nerevidētu finanšu 
informāciju par stāvokli 2015. gada 30. novembrī un 2016. gada 30. novembrī). 

Nauda un noguldījumi Latvijas Bankā un prasības pret kredītiestādēm 

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

2015. gada decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm samazinājās, jo tika 
veikts pārskaitījums lielākajam kreditoram Noguldījumu garantiju fondam – 5 miljoni eiro. 
Otrs maksājums 5 miljonu eiro apmērā tika veikts 2016. gada februārī. 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. 

2016. gada jūnijā un jūlijā kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām 
palielinājās, bet prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm samazinājās, jo Bankas 
naudas līdzekļi tika pārskaitīti no Bankas kontiem kredītiestādēs uz Bankas kontu 
Latvijas Bankā. 

Pārējo atlikumu pieaugumu veido galvenokārt atgūtie kredīti un ieņēmumi no Bankas 
kustamās un nekustamās mantas izsolēm un pārējo atlikumu samazinājumu veido 
galvenokārt LKB veiktās apmaksas ikdienas darbības vajadzību nodrošināšanai. 

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi un patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 

aktīvi, kuriem izmaiņas patiesajā vērtībā atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

2016. gada 30. novembrī līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu apjoms bija 0,3 miljoni 
eiro, un tie sastāvēja no Latvijas valsts parādzīmes, kuras dzēšanas termiņš ir 
2021. gada februāris.  

Pārskata periodā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi, kuriem izmaiņas to patiesajā 
vērtībā atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, samazinājās līdz nullei, jo tika pabeigts 
Bankai piederošo privatizācijas sertifikātu pārdošanas process. 
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Kredīti un uzkrājumi zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās  

Kredītu bilances pozīcija 2016. gada 30. novembrī sastāvēja no 46 kredītiem un 12 
nenodrošinātām prasībām (ieskaitot kredītkaršu un overdraftu atlikumus), kas netika 
nodoti investoriem kā daļa no kredītportfeļa un no kuriem Banka centīsies turpināt atgūt 
līdzekļus. 

Laikā no 2015. gada 30. novembra līdz 2016. gada 30. novembrim kredītu apjoms 
samazinājās par 1,8 miljoniem eiro (no 7,5 miljoniem eiro līdz 5,7 miljoniem eiro). Laikā 
no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. novembrim tika atgūti kredīti 5,8 miljonu 
eiro apmērā, saņemot kredītu pamatsummas, procentu un soda naudas maksājumus, 
kā arī īstenoto piedziņas darbību rezultātā. Ar šiem ieņēmumiem tika daļēji segtas 
nenokārtotās kredītsaistības. Kredītu vērtība ir samazinājusies arī tāpēc, ka tika atzīti 
papildus 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 2016. gada 
30. novembrim tika atzīti papildus 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. 
Pozīcijas samazinājums saistīts ar īstenotajām nekustamo īpašumu un kustamās 
mantas izsolēm, par kurām detalizēta informācija ir sniegta Pārskata 7.1. sadaļā un 
1. pielikumā. 

2016. gada aprīlī pārdošanai turētā kustamā un nekustamā īpašuma uzskaites vērtība 
pieauga, jo piedziņas darbību rezultātā tika pārņemts nekustamais īpašums, kas kalpoja 
par nodrošinājumu Bankas izsniegtiem kredītiem. 

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 
2016. gada 30. novembrī bija 174 169 tūkstoši eiro. Šo summu atgūstamība nav droša, 
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bet tiek veikti pasākumi to atgūšanai. (Detalizētu informāciju lūdzu skatīt Pārskata 9.2. 
sadaļā). Šiem aktīviem ir izveidoti uzkrājumi pilnā to apmērā. 

Šajā postenī ir ietverts arī AS “Air Baltic Corporation” parāds saskaņā ar 2014. gada 
martā noslēgto izlīgumu. (Lūdzu skatīt Administratora Pārskatu 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. 

Pārskata periodā samazinājās Noguldījumu garantiju fonda prasījums, jo tika veikti 
paskaitījumi Noguldījumu garantiju fondam (lūdzu, skatīt Pārskata 5.2. sadaļu. 

Pārējo kreditoru prasījumu summa gada laikā mainījās saskaņā ar korekcijām iesniegto 
un apstiprināto kreditoru prasījumos (lūdzu skatīt Pārskata 5.1. sadaļu). 

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 izdevumos un pamatdarbības maksājumos, kas gada laikā tika 
uzkrāti un veikti. 

 



 

 

Administratora pārskats 

LAS “Latvijas Krājbanka” kreditoriem 

 

2016. gada 23. decembris 

 

17 

Tabulā apkopotas maksātnespējas procesa izmaksas līdz 2016. 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 2016. gada 30. novembrim. 

 

 

Maksātnespējas procesa izmaksu pārskats pa mēnešiem

EUR '000

24.12.2011

 - 30.11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016

12.2015

- 11.2016 Kopā

Administratora un administratora palīga 

atlīdzība
(10 651) (12) (68) (403) (24) (17) (34) (18) (21) (14) (27) (19) (25) (682) (11 333)

Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un 

izmaksājamie atlaišanas pabalsti
(13 147) (104) (58) (59) (67) (70) (50) (49) (79) (36) (83) (33) (27) (715) (13 862)

Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes 

mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba 

telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa 

laikā

(24 274) (514) (145) (254) (219) (75) (1 285) (49) (144) (139) (57) (55) (57) (2 993) (27 267)

Tiesas izdevumi (1) - - - - - - - - - - - - - (1)

Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos (362) (3) - (2) - (1) (1) - (1) (2) (1) (1) (1) (13) (375)

Izdevumi izsoļu organizēšanai (338) (1) - - - (1) - - (1) - - (1) - (4) (342)

Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas 

pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros
- - - - - - - - - - - - - - -

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi (48 773) (634) (271) (718) (310) (164) (1 370) (116) (246) (191) (168) (109) (110) (4 407) (53 180)
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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 2015. gada 23. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim 
tiesā bija iesniegta viena sūdzība.  

Minētā sūdzība, kas attiecās uz Administratora rīcību, rīkojot prasījuma tiesību izsoli, tika 
izskatīta tiesas sēdē un noraidīta, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 2016. gada 
12. augusta nolēmumu civillietā Nr. C04523311. 

Pārskata periodā FKTK kā saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām maksātnespējas 
procesa uzraudzību veicošai institūcijai ir iesniegtas divas 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 abas iesniegtās sūdzības. 

9.2 Starptautiskie finanšu darījumi un pieteiktās prasības 

Papildus tiesvedības procesiem, kas uzsākti Latvijā (lūdzu skatīt Pārskata 4.1. sadaļu), 
Banka bija uzsākusi tiesvedības procesus vairākās ārvalstu jurisdikcijās - 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 kontiem vai bloķēti.  

Par tiesvedības procesu rezultātiem Krievijā un Ukrainā lūdzam skatīt Administratora 
2014. un 2015. gada pārskatus. 

Lielbritānijā celtā prasība ir noslēgusies ar 2016. gada 27. maija tiesas spriedumu par 
labu Bankai, uzliekot par pienākumu Vladimiram Antonovam kompensēt Bankai 
zaudējumus 30 762 458 ASV dolāru un 60 499 567 eiro apmērā. Ar papildus nolēmumu 
2016. gada 7. jūlijā Bankai tika piešķirtas tiesības piedzīt no atbildētāja arī procentus līdz 
sprieduma pilnīgai izpildei 6.0% apmērā gadā. Minētie nolēmumi ir atzīti un izpildāmi 
Latvijā. Par pasākumiem, kas nepieciešami šo nolēmumu izpildei citās jurisdikcijās, 
Administrators lems pēc detalizētas ieguvumu un izdevumu analīzes. 

Attiecībā uz Vladimiru Antonovu spēkā ir arī Anglijas tiesas rīkojums, ar kuru 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 Bankai radušies Bankas amatpersonu darbību 
rezultātā, ir sadalīta vairākos tiesvedības procesos.  
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Bankai šajos procesos ir noteikts cietušā statuss. Daļa šīs krimināllietas ir nodalīta 
atsevišķā procesā un šobrīd tiek izskatīta tiesā. Sagaidāms, ka tuvākajā nākotnē 
prokuratūra arī citas lietas epizodes nodos tiesas vajāšanai. 

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 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.  

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 pret Bankas bijušo akcionāru un vadību. Vēršam uzmanību uz to, 
ka prasību izskatīšanai tiesā, tāpat arī piedziņas procesiem varētu būt nepieciešami 
vairāki gadi, tāpēc šobrīd nav iespējams prognozēt termiņus, kādos naudas līdzekļi 
varētu tikt atgūti. 
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A Mantas izsoļu rezultāti 

A.1 Bankas mantas izsoļu rezultāti 
Nr. 
p.k. 

Izsolāmais objekts Izsoles 
sākumcena, 
EUR 

Izsoles 
kārta 

Izsoles 
norises 
datums 

Izsoles 
rezultāti 
(nosolītā 
summa, 
EUR) 

1 Transportlīdzeklis VOLKSWAGEN SHARAN, 
izlaiduma gads: 2007, valsts Nr.GN 7992, šasijas 
Nr.WVWZZZ7MZ7V023360 

2892,56 1 22.02.2016. 4992,56 

2 LAS “Latvijas Krājbanka” prasījuma tiesības pret SIA 
“STAINERS”, reģ.Nr.40003761268, EUR 
6 116 991,02 apmērā (uz 31.08.2015.) 

3 681 707,00 2 01.03.2016. Izsole 
nenotika 

3 LAS “Latvijas Krājbanka” prasījuma tiesības pret 
debitoriem, iegrāmatotiem kā “Citi debitori”; LAS 
“Latvijas Krājbanka” prasījuma tiesības pret bilancē 
iegrāmatotiem debitoriem; LAS “Latvijas Krājbanka” 
prasījuma tiesības pret ārpusbilancē iegrāmatotiem 
debitoriem; 
SIA “Atlantijas nami” prasījuma tiesības pret 
debitoriem; SIA “Krājinvestīcijas” prasījuma tiesības 
pret debitoriem kā vienota lietu kopība 

247 000,00 1 17.03.2016. 427 000,00 

4 Kustamās mantas lietu kopība, kas sastāv no biroja 
aprīkojuma – mēbelēm, seifiem, tehnikas u.c., kopā 
122 vienībām, ar atrašanās vietu Rīgā, Ganību dambī 
17A  

3200,00 1 09.05.2016. Izsole 
nenotika 

5 Kustamās mantas lietu kopība, kas sastāv no biroja 
aprīkojuma – mēbelēm, seifiem, tehnikas u.c., kopā 
122 vienībām, ar atrašanās vietu Rīgā, Ganību dambī 
17A  

3200,00 2 26.05.2016. 1400,00 

6 Nekustamais īpašums Jūrmalā, Skolas ielā 63A - 64  11 382,97  2 15.08.2016.-
14.09.2016. 

16 512,97  

7 Nekustamais īpašums Aristida Briāna ielā 18A – 7, 
Rīgā 

28 000,00 1 15.08.2016.-
14.09.2016. 

56 800,00  

8 Nekustamais īpašums Roņsalas ielā 2, Rīgā 360 000,00 1 15.08.2016.-
14.09.2016. 

Izsole 
nenotika 

9 Kustamās mantas lietu kopība, kas sastāv no 
mēbelēm, serveriem, datoriem, monitoriem u.c. 
iekārtām, kopā 270 vienībām, ar atrašanās vietu 
Rīgā, Ganību dambī 17A; Rīgā, Kleistu ielā 5; Rīgā, 
Rencēnu ielā 10 

9 600,00 1 02.11.2016. Izsole 
nenotika 

10 Kustamās mantas lietu kopība, kas sastāv no 
mēbelēm, serveriem, datoriem, monitoriem u.c. 
iekārtām, kopā 270 vienībām, ar atrašanās vietu 
Rīgā, Ganību dambī 17A; Rīgā, Kleistu ielā 5; Rīgā, 
Rencēnu ielā 10 

9 600,00 2 23.11.2016. 3100,00  

11 Nekustamais īpašums Roņsalas ielā 2, Rīgā 360 000,00 2 25.10.2016.-
24.11.2016. 

117 000,00  
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A.2 Bankas meitas sabiedrību izsoļu rezultāti 
Nr. 
p.k. 

Izsolāmais objekts Meitas sabiedrība Izsoles 
sākumcena, 
EUR 

Izsoles 
kārta 

Izsoles 
norises 
datums 

Izsoles 
rezultāti 
(nosolītā 
summa, 
EUR) 

1 18346/47961 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma Lielupes 
ielā 79, Kalnciemā, Kalnciema 
pagastā, Jelgavas novadā 

SIA 
“Krājinvestīcijas” 

10 500,00 2 15.02.2016. Izsole 
nenotika 

2 Nekustamais īpašums Rīgā, 
Atlantijas ielā 7 

SIA “Atlantijas 
biroji” 

410 000,00 1 14.03.2016. Izsole 
nenotika 

3 18346/47961 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma Lielupes 
ielā 79, Kalnciemā, Kalnciema 
pagastā, Jelgavas novadā 

SIA 
“Krājinvestīcijas” 

8 400,00 3 06.04.2016. Izsole 
nenotika 

4 Nekustamais īpašums Rīgā, 
Atlantijas ielā 7 

SIA “Atlantijas 
biroji” 

307 500,00 2 24.05.2016. Izsole 
nenotika 

5 18346/47961 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma Lielupes 
ielā 79, Kalnciemā, Kalnciema 
pagastā, Jelgavas novadā 

SIA 
“Krājinvestīcijas” 

14 000,00 4 06.06.2016. 1400,00 

6 Nekustamais īpašums Rīgā, 
Atlantijas ielā 7 

SIA “Atlantijas 
biroji” 

205 000,00 3 14.10.2016. Izsole 
nenotika 

 

A.3 Bankas meitas sabiedrību aktīvi, kas tika pārdoti ārpus izsolēm 
Nr. 
p.k. 

Pārdodamais objekts Meitas sabiedrība Pirkuma 
maksa, EUR 

Pamatojums pārdošanai bez 
izsoles 

1 Nekustamais īpašums Rīgā, 
Atlantijas ielā 7 

SIA “Atlantijas 
biroji” 

130 000,00 Aktīvs pārdots par augstāko izteikto 
piedāvājumu pēc 3 nenotikušām 
izsolēm 

 



 

 

Administratora pārskats 

LAS “Latvijas Krājbanka” kreditoriem 

 

2016. gada 23. decembris 

 

22 
© 2017 KPMG Baltics SIA. Visas tiesības pieder autoram. 

Dokumenta klasifikācija: Publisks 

B Finanšu informācija 

 

Avots:  Revidētie pārskati par finanšu stāvokli 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gada 31. decembrī 

 

EUR'000 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Aktīvi

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

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 28 702 29 095 30 693 17 476 37 017

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā - 850 1 042 1 949 1 966

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 323 725 1 666 11 148 26 881

Kredīti 7 909 19 511 39 186 234 108 347 825

Pārdošanai turētie kredīti - - 35 600 - -

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

Tirdzniecības nolūkā turēti ilgtermiņa finanšu aktīvi 422 860 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 3 627 4 128 5 999 2 822 9 707

Kopā aktīvi 42 762 56 948 125 654 289 522 498 942

Saistības

Kreditoru prasījumi 508 912 518 568 561 643 598 955 -

Saistības pret kredītiestādēm - - - - 518

Noguldījumi - - - - 288 470

Pakārtotās saistības - - - - 31 387

Pārējās saistības 40 131 39 216 57 726 68 921 478 698

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi - - - - 1 690

Ārpusbilances posteņu uzkrājumi - - - - 656

Kopā saistības 549 043 557 784 619 369 667 876 801 419

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls 50 973 50 973 50 973 50 973 50 973

Akciju emisijas uzcenojums 27 230 27 230 27 231 27 231 27 231

Rezerves 891 891 891 891 891

Nesadalītā peļņa (585 375) (579 930) (572 810) (457 449) (381 667)

Pārvērtēšanas rezerve - - - - 95

Kopā pašu kapitāls (506 281) (500 836) (493 715) (378 354) (302 477)

Kopā pašu kapitāls un saistības 42 762 56 948 125 654 289 522 498 942

Finanšu stāvokļa pārskats 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gada 31. decembrī (revidēts)


