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Bankas vadības ziņojums 
 

Vispārīga informācija par AS “SEB banka” 

AS „SEB banka” (Banka) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība - juridiskā adrese ir Meistaru iela 1, Valdlauči, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija; vienotais reģistrācijas numurs LV 4000 315 1743; licence 
kredītiestādes darbībai izsniegta 1993. gada 23. septembrī, licenču reģistra Nr. 06.01.05.011/242. Banka un tās 
meitasuzņēmumi (Koncerns) darbojas banku un finanšu pakalpojumu jomā. Bankas mātesuzņēmums un Koncerna 
galīgais mātesuzņēmums ir Zviedrijā reģistrēta banka Skandinaviska Enskilda Banken AB.  

Korporatīvā ilgtspēja 

SEB Grupai ir tālejošs mērķis veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un dot labumu gan saviem klientiem un darbiniekiem, gan 
sabiedrībai kopumā. Tiek darīts viss iespējamais, lai ilgtspēja kļūtu par uzņēmuma darbības neatņemamu sastāvdaļu, 
un lai ilgtspējas prasības pilnībā tiktu iekļautas ikdienas darbā. SEB ilgtspējas stratēģija ir balstīta uz trim galvenajām 
atbildības jomām - atbildīga uzņēmējdarbība, cilvēki un sabiedrība, t.sk. cilvēktiesību ievērošana, pretkorupcijas un 
kukuļdošanas novēršanas pasākumi, un apkārtējā vide.  

AS “SEB banka” korporatīvās ilgtspējas principi pilnībā atbilst visas SEB Grupas korporatīvās ilgtspējas politikai, ar kuras 
pilnu saturu iespējams iepazīties SEB grupas interneta mājaslapā (www.seb.com). 

Darbības vide  

2017. gadā iesākusies visaptverošā pasaules ekonomikas aktivizēšanās pārliecinoši atspoguļojās Latvijas ekonomikā. 
Tam pamatā bija pozitīva ārējā konjunktūra, kas ļauj aktīvi attīstīties apstrādes rūpniecībai un eksportam. Šīs pozitīvās 
plūsmas pastiprināja ES fondu ieplūde un pieaugošs noskaņojums ekonomikā. Tas savukārt nodrošina strauju investīciju 
pieaugumu, kā arī aktivizē patēriņu. Aktīvākās nozares pamazām iekustina arī tās, kur aktivitāte ir bijusi piezemēta.  

Finanšu rezultāti 

Ņemot vērā aktivizēšanās tendences tirgū, SEB banka Latvijā 2017. gadu ir noslēgusi ar 41 miljonu eiro konsolidēto 
peļņu, t.i. par 20% vairāk nekā 2016. gadā, neskaitot vienreizēju ienākumu no SEB bankai piederošo VISA Europe 
Limited akciju pārdošanas 2016. gadā EUR 18 milj. apmērā. Koncerna administratīvie izdevumi samazinājušies par 6%. 
Konsolidētā peļņa pirms uzkrājumiem 2017. gadā ir 50 miljoni eiro (+6% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, neskaitot 
vienreizējus ienākumus 2016. gadā). Pārskata gadā radušies neto zaudējumi no kredītu uzkrājumu veidošanas 2 miljonu 
eiro apjomā, t.i. par 70% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

SEB bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija stabils – 22.49% (Koncerna: 20.27%) uz 2017. gada 31. decembri, 
pārsniedzot 8% minimālo līmeni, un likviditātes līmenis – 35.65% (min. prasība: 30%). SEB bankas konsolidētā aktīvu 
atdeve 2017. gadā bija 1.13%, kapitāla atdeve – 9.85%.  

Nozīmīgākie notikumi 2017. gadā 

2017. gads bija labs atspēriena gads – neraugoties uz apjomīgo darbu, kas bija saistīts ar bankas IT sistēmas un klientu 
apkalpošanas sistēmas nomaiņu gada sākumā, paralēli banka ir spējusi aktīvi sniegt atbalstu klientiem viņu biznesa un 
privāto mērķu realizēšanai. Gada laikā SEB grupa Latvijā veiksmīgi ir turpinājusi sadarbību kreditēšanas jomā gan ar 
privātpersonām, gan uzņēmumiem, kas strādā pašmāju un eksporta tirgos, tādējādi veicinot arī tautsaimniecības 
attīstību. Pārskata gadā SEB banka vairāk nekā 4.9 tūkstošiem uzņēmumu un 12.4 tūkstošiem privātpersonu dažādu 
aizdevumu veidā piešķīrusi finansējumu 965 miljonu eiro apmērā, t.i. 28% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.  

Kopumā pagājušajā gadā uzņēmumiem un juridiskām personām SEB bankā izsniegti 780 miljoni eiro, kas ir gandrīz par 
trešdaļu vairāk nekā pirms gada. Starp kreditētākajām tautsaimniecības nozarēm ir lauksaimniecība, ražošana, 
operācijas ar nekustamo īpašumu un tirdzniecības platībām. Iedzīvotāju ekonomiskā noskaņojuma uzlabošanās ir 
veicinājusi privātpersonu interesi par mājokļu kreditēšanu – salīdzinot ar 2016. gadu, pārskata gadā SEB bankas 
izsniegtais mājokļu kredītu apjoms ir palielinājies par 30%, bet skaits par 11%. Kopumā pagājušā gada laikā 
privātpersonām izsniegti 186 miljoni eiro, kas ir par piektdaļu vairāk nekā 2016. gadā. 2017. gada decembra beigās SEB 
bankas izsniegto kredītu kopējā konsolidētā bruto vērtība bija 2.7 miljardi eiro, gada laikā pieaugot par 6%.  

2017. gadā par 6% ir pieaudzis klientu noguldījumu apjoms līdz 2.4 miljardiem eiro. Veiksmīga attīstība aizvien vērojama 
meitasuzņēmumu piedāvātajos alternatīvajos ilgtermiņa investīciju pakalpojumos.  

Lielu uzmanību pārskata gadā SEB banka veltīja risinājumiem, kas ļauj klientu personīgās vai uzņēmuma finanses kārtot 
daudz ērtāk un mūsdienīgāk. No visām iniciatīvām, kas 2017. gadā realizētas, jo īpaši var lepoties ar klientu maksājumu 
autorizēšanas risinājumu Smart-ID, kuru, kopš tā ieviešanas martā, lieto jau 147 tūkstoši SEB bankas klientu. Šis 
risinājums ne vien padara ērtāku dzīvi klientiem, bet arī atbalsta ES maksājumu direktīvu, kas jo īpaši regulē drošu 
maksājumu autorizācijas līdzekļu nodrošināšanu klientiem. Domājot par jauniešiem, septembrī bankā ieviests pilnībā 
digitalizēts valsts galvoto studiju kredītu pieteikšanas un kredīta līguma parakstīšanas process, kuru izmantojuši jau 
vairāk nekā 1300 studentu, savukārt meklējot veidus, kā atbalstīt jaunos uzņēmējus, tika radīta biznesa zināšanu 
vide  eAkademija.lv, kurā reģistrējušies jau vairāk nekā 1000 lietotāji. 

Filiāļu tīkls 

SEB bankai ir 26 filiāles un viens finanšu konsultāciju centrs, kas atrodas Kuldīgā. Desmit SEB filiāles izvietotas Rīgā un 
sešas no tām – tās, kas atrodas tirdzniecības centros, darba dienās strādā arī pēc plkst. 17:00 un ir pieejamas arī 
brīvdienās. Savukārt ārpus Rīgas atrodas 16 filiāles un Kuldīgas finanšu konsultāciju centrs. SEB bankas tīklā šobrīd 
darbojas 212 bankomāti, no kuriem 71 atrodas Rīgā un 141 – ārpus galvaspilsētas. Tostarp, reģionos klientiem ir pieejami 
53 bankomāti, kas nodrošina gan naudas izmaksas, gan iemaksas darījumus. 

http://www.seb.com/
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

SIA “SEB līzings” darbība 

SEB līzings 2017. gadu noslēdza ar 316 miljonu eiro lielu kredītportfeli, no kura 87% veido līzinga darījumi, bet 13% 
faktoringa darījumi. Pozitīvi vērtējams tas, ka pārskata perioda laikā pieauga gan līzinga portfelis, gan faktoringa portfelis. 
SEB līzinga faktoringa portfelis gada laikā palielinājās par 66% sasniedzot 40 miljonus eiro, savukārt līzinga portfelis 
gada beigās bija 276 miljoni eiro, pieaugot par 10% salīdzinājumā ar gada sākumu.  

SEB līzinga no jauna piešķirtā finansējuma apjoms 2017. gadā ir turpinājis pieaugt – kopš gada sākuma no jauna tika 
piešķirti 130 miljoni eiro, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir par 7% vairāk. Lielāko daļu no jauna piešķirtā 
finansējuma joprojām veido auto līzings (54%), kam seko komerctransporta līzings, lauksaimniecības un industriālās 
tehnikas līzings. Izvērtējot 2017. gada rezultātus, vērojams, ka vislielāko pieaugumu uzrādīja iekārtu un industriālās 
tehnikas segments pieaugot par 36% un auto segments – pieaugot par 10%. Savukārt kopējā jauno auto tirgū SEB 
līzings ierindojās 1. vietā Latvijas jaunpārdoto līzinga automobiļu finansētāju topā, nodrošinot resursus 2716 jaunu 
automašīnu iegādei. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu SEB līzinga finansējums jaunu auto iegādei pieaudzis par 12%, 
sasniedzot 58 miljonus eiro. Privātpersonām piešķirtā finansējuma apjoms jaunu auto iegādei pieaudzis par 50%, 
savukārt juridiskām personām par 19% lielāks nekā iepriekšējā gadā. 

IP AS „SEB Investment management” darbība 

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "SEB Investment Management" pārvaldīšanā esošie aktīvi pārskata gadā 
pieauga par vairāk nekā 12%, un 2017. gada 31. decembrī tie sasniedza 1.292 miljardus eiro. 2017. gads vērtējams kā 
veiksmīgs, neskatoties uz svārstībām pasaules finanšu tirgos, kas gada laikā jūtami ietekmēja pārvaldāmo 2. līmeņa 
pensiju plānu, kā arī institucionālo klientu portfeļu atdeves rādītājus. Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi no aktīvu 
pārvaldīšanas pārsniedza 5.1 miljonus eiro. Pārskata gada beigās sabiedrības pārvaldīto 2. pensiju līmeņa plānu aktīvu 
apjoms bija 791 milj. eiro. Operatīvie dati liecina, ka dalībnieku skaits sabiedrības pārvaldītajos pensiju 2. līmeņa plānos 
2017. gada laikā palielinājās, un gada nogalē tas pārsniedza 288 tūkstošus. 

AS „SEB atklātais pensiju fonds” darbība 

“SEB atklātais pensiju fonds”, kā ilgtermiņa uzkrājumu un pensiju tirgus līderis, arī 2017. gadā turpināja iepriekšējos 
gados veiksmīgi uzsākto klientu konsultēšanu un viņu pensiju līdzekļu pārvaldīšanu. SEB Pensiju fonda pārvaldīšanā 
esošais pensiju aktīvu apjoms 2017. gadā ir palielinājies par 10% jeb 13,6 miljoniem eiro un pensiju 3. līmeņa kopējais 
apjoms jau sasniedzis 151,1 miljonus eiro. Kopumā 86 752 pensiju 3. līmeņa klienti ir uzticējuši savu pensijas kapitālu 
pārvaldīt SEB Pensiju fondam. 2017. gadā, pārvaldot klientu ieguldījumus pensiju plānos, SEB Pensiju fonds pensiju 3. 
līmeņa dalībniekiem nopelnījis 2.4 miljonus eiro. Tā kā finanšu tirgos procentu likmes 2017. gadā atradās vēsturiski 
zemākajos līmeņos, pensiju investīciju atdeve visiem pensiju plāniem kopsummā bija par 0.8 miljoniem eiro mazāka 
nekā 2016. gadā. Papildus investīciju atdevei SEB Pensiju fonds jau astoņus gadus pēc kārtas pensiju 3. līmenī saviem 
klientiem nodrošina papildpeļņu, kas 2017. gadā sasniedza 0.3 miljonus eiro. Visaugstāko ienesīgumu pensiju 3. līmenī 
uzrādīja SEB Aktīvais pensiju plāns ar likmi 3.56% gadā, bet SEB Sabalansētais pensiju plāns nodrošināja 2.21% gada 
ienesīgumu. 2017. gadā palielinājās darba devēju loma, kā rezultātā 791 Latvijas uzņēmums uzticēja SEB Pensiju 
fondam savu darbinieku privāto pensiju uzkrājumus 55.5 miljonu apmērā. SEB Pensiju fonds 2017. gadā starp atklātajiem 
privātajiem pensiju fondiem ir saglabājis tirgus līdera lomu pēc privāto pensiju aktīvu apjoma. 

Sociālā atbildība 

Vienojošais pavediens, kas saista visus SEB bankas atbalstītos projektus, ir nākotnes paaudžu izaugsme. SEB banka 
pastāvīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kas palīdz uzlabot bērnu un jauniešu dzīves apstākļus. Banka jau 
vairāk nekā 10 gadus atbalsta Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, kas gādā par to, lai bērni savu bērnību pavadītu 
ģimeniskā vidē. Savukārt atbalstot Vītolu fondu, Banka ik gadu nodrošina 25 stipendijas talantīgiem jauniešiem no 
maznodrošinātām ģimenēm studijām kādā no Latvijas augstskolām. 2017. gadā SEB banka kā partneris iesaistījās Dod 
pieci labdarības maratonā, vācot līdzekļus Kustībai Plecs, atbalstot tās ģimenes, kas vēlas savā paspārnē uzņemt bērnus 
un jauniešus no bāreņu namiem. SEB banka atbalsta Dod pieci / Plecs ne tikai finansiāli, bet arī iesaistoties ar savām 

zināšanām un pieredzi, konsultējot projekta stratēģiskā plāna izveidi, kā arī atsevišķām specifiskām jomām. 

SEB banka izvēlas atbalstīt arī tādu projektu attīstību, kas nodrošina spēcīgus un stabilus pamatus uzņēmējdarbības 
izaugsmei un papildina mūsu klientu zināšanas. Tāpēc sadarbībā ar 3 pašvaldībām SEB banka izveidoja grantu 
programmu (ie)dvesma, nodrošinot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. SEB banka atbalsta Mazo biznesa dienu, 

tādējādi veicinot sabiedrības iniciatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā. Savukārt iestājoties par sabiedrību ar 
ilgtspējīgiem labdarības risinājumiem, SEB banka uzsāka sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu, sniedzot atbalstu 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, organizējot tēmai veltītu konferenci. Savukārt sociālās uzņēmējdarbības 
inkubatoram Reach for Change / Labas gribas uzņēmējs sniegtais finansiālais atbalsts palīdzēs 6 atbildīgiem 
uzņēmējiem izveidot un īstenot savus projektus, saņemot Reach for Change zināšanu atbalstu projekta inkubācijas un 
akselerācijas posmā 3 gadu garumā. 

Ilgtspējīgas sabiedrības pamats ir attīstīta kultūras un sporta vide. Jau kopš 2007. gada SEB banka ir Latvijas laikmetīgās 
mākslas festivāla Cēsis atbalstītājs. Atbalstot velosportu – SEB Kalnu divriteņu maratonu, galvenais uzsvars tiek likts uz 

veselīga dzīvesveida popularizēšanu, īpaši bērnu un jauniešu vidū. 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

Apbalvojumi 

SEB banka ir patiesi gandarīta par klientu uzticību un pozitīvu novērtējumu tās piedāvātajiem pakalpojumiem. 2017. 
gadā SEB banka saņēmusi vairākas starptautiska un nacionāla līmeņa atzinības. Tostarp pasaules vadošais finanšu 
žurnāls Euromoney savā jaunākajā finanšu sektora novērtējumā atzinis, ka SEB banka ir labākā banka Latvijā, piešķirot 
SEB bankai savu izcilības balvu kategorijā Labākā banka Latvijā 2017 (Euromoney Award of Excellence 2017 – Best 
Bank in Latvia). Starptautiskais biznesa un finanšu izdevums Global Finance atzinis SEB banku par labāko 
internetbankas pakalpojumu sniedzēju Latvijas iedzīvotājiem. Ietekmīgais starptautiskais finanšu un īpašumu 
pārvaldīšanas žurnāls Global Investor atzinis SEB bankas vērtspapīru turēšanas pakalpojumus par vislabākajiem Latvijā. 
Ilgtspējas indekss, vērtējot un nosakot Latvijas uzņēmumu darbības korporatīvās atbildības praksi, pirmo reizi Platīna 
kategorijā ierindoja SEB banku. 

Turpmākā darbība 

Sagaidāms, ka turpināsies pozitīvas tendences vairumā nozaru. Saglabāsies izaugsme nekustamā īpašuma nozarē. 
Īpaši aktīvs tuvāko gadu laikā būs būvniecības sektors, gan ieplūstošo ES fondu dēļ, gan arī lielu privāto projektu 
īstenošanas dēļ. Pateicoties labvēlīgai iekšējai un ārējai konjunktūrai, izaugsme turpināsies arī apstrādes rūpniecībā, 
kaut kāpums būs nedaudz zemāks nekā iepriekšējā gadā. Turpinās augt arī kopējais eksports (pakalpojumi un preces). 
Tranzīta sektorā (ostas un dzelzceļš) var saglabāties kritums. Lai arī šogad kreditēšanas apjomi turpinās palielināties, 
finanšu sektorā saglabāsies nenoteiktība, galvenokārt iespējamo nerezidentu finanšu plūsmu dēļ. Finanšu industrija 
Latvijā kopumā daudz strādā pie augstāko atbilstības standartu ievērošanas un finanšu nozares reputācijas 
veicināšanas, un izlēmīga un stingra vēršanās pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ilgtermiņā nesīs ieguvumus, 
palīdzot Latvijas finanšu sektoram atgūt reputāciju. Nodokļu reforma ietekmēs uzņēmēju uzvedību un to, cik ātri pildīsies 
valsts budžets. Patēriņš turpinās palielināties, kas parādīsies labākos pakalpojumu un mazumtirdzniecības rādītājos. Visi 
šie faktori turpinās uzlabot noskaņojumu ekonomikā. Latvijas IKP izaugsmes prognoze šim gadam ir 4.1%.  

Neskatoties uz straujo izaugsmi, runāt par pārkaršanas riskiem pagaidām ir pāragri, bet šādi riski var parādīties vēlākā 
laika posmā. Tomēr lielākie izaicinājumi ekonomikā saistās ar darba tirgu – darbinieku pieejamība un to kvalitāte, kas 
radīs papildus spiedienu uz algām. 

Juridiskās prasības un jaunās ES direktīvas arvien vairāk noteiks bankas dienas kārtību, un būs vēl veiksmīgāk jārod 
līdzsvars starp ērtību klientiem pakalpojumu attīstībā un bankām definētajām prasībām to ikdienas darbā. Jau šobrīd 
SEB banka ir sākusi piedāvāt “Open Banking” platformu visās trijās Baltijas valstīs, kas paver plašākas sadarbības 
iespējas starp banku un citiem uzņēmumiem, bet klientiem iespēju ātrāk, ērtāk un vienkāršāk elektroniski norēķināties 
par precēm un pakalpojumiem.  

SEB bankas mērķis vienmēr ir bijis būt vadošai bankai, piedāvājot klientiem augstākā līmeņa finanšu pakalpojumus. 
Rīkojoties saskaņā ar SEB grupas pamatvērtībām – Klients pirmajā vietā, Atbildība, Sadarbība un Vienkāršība, SEB 
banka turpinās darbu pie digitāliem risinājumiem un iekšējo procesu automatizācijas, lai piedāvātu klientiem vislabāko 
servisu un pakalpojumus. 

 

Valdes ieteiktā peļņas sadale 

AS ”SEB banka” valde iesaka 2017. gada peļņu pilnā apmērā 2018. gadā izmaksāt dividendēs. 

 

Izmantojot izdevību, nobeigumā vēlamies pateikties visiem SEB bankas klientiem un darījumu partneriem par sadarbību 
un darbiniekiem par ieguldīto darbu Bankas tālākā izaugsmē un novēlēt visiem turpmākus panākumus. 

 

 

 

 

 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 

 
Rīgā 
2018. gada 20. martā 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

 

Bankas padome un valde  
  Apstiprināšanas 

   datums 

Bankas padome 

 

Riho Unt Padomes priekšsēdētājs Atkārtoti – 

08.06.2017 

Stefan Stignäs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Atkārtoti – 

08.06.2017 

Knut Jonas Martin Johansson Padomes loceklis Atkārtoti – 

08.06.2017 

Erkka Näsäkkälä Padomes loceklis Atkārtoti 

08.06.2017 

Mats Emil Torstendahl Padomes loceklis No jauna – 

08.06.2017 

Aušra Matusevičiene Padomes locekle No jauna – 

08.06.2017 

 

Bankas valde 
 

Ieva Tetere Valdes priekšsēdētāja / Prezidente No jauna – 

03.07.2015 

Kārlis Danēvičs Valdes loceklis  No jauna – 

14.01.2014 

Ints Krasts  Valdes loceklis  No jauna – 

01.08.2014 

Arnis Škapars Valdes loceklis  No jauna – 

08.10.2015 

 
 
AS „SEB banka” padomes sastāvā 2017. gadā notikušas šādas izmaiņas: 
 

Ar AS „SEB banka” vienīgā akcionāra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) lēmumu no padomes locekļu 
amata 2017. gada 08. jūnijā tika atsaukti Riho Unt, Knut Jonas Martin Johansson, Stefan Stignäs, Erka Nasakkala, 
Ted Tony Kylberg un Susanne Tamm. 

Par AS „SEB banka” padomes locekļiem no 2017. gada 08. jūnija tika ievēlēti Riho Unt, Stefan Stignäs, Knut Jonas 
Martin Johansson, Erkka Näsäkkälä, Mats Emil Torstendahl un Aušra Matusevičiene. 

  

 
AS „SEB banka” valdes sastāvā 2017. gadā notikušas šādas izmaiņas: 
 

Ar 2017. gada 01. martu AS „SEB banka” valdes locekļa amatu atstāja Sten Johan Hakan Askbom. 

 

 

 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 
Rīgā 
2018. gada 20. martā 
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Paziņojums par Bankas vadības atbildību 

 
 
AS „SEB banka” (turpmāk tekstā - Banka) valde (turpmāk tekstā – vadība) ir atbildīga par Bankas un tās 
meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā - Koncerns) konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu 
sagatavošanu. 

 
Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 15. līdz 81. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma 
dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā 
2017. gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu, kā arī par Bankas finansiālo stāvokli 2017. gada 31. 
decembrī un tās 2017. gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 
 
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. 
Pārskata gadā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas 
gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. 

 
AS „SEB banka” vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu 
saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir 
arī atbildīga par likuma “Par kredītiestādēm”, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
norādījumu un citu uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi. 

 
 
 
 
 
 

 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 

 

 
Rīgā 
2018. gada 20. martā  
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NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

 

AS SEB banka akcionāram 

 

Ziņojums par konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem 

Mūsu atzinums 

Mūsuprāt, konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par AS SEB Banka (Banka) un tās meitas sabiedrību (Koncerns) atsevišķo un konsolidēto 
finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par to atsevišķajiem un konsolidētajiem darbības 
finanšu rezultātiem un atsevišķajām un konsolidētajām naudas plūsmām par gadu, kas 
noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 

Mūsu atzinums atbilst mūsu papildus ziņojumam Revīzijas komitejai. 

Ko mēs esam revidējuši 

Bankas atsevišķie finanšu pārskati un Koncerna konsolidētie finanšu pārskati ietver:  

• atsevišķo un konsolidēto bilanci 2017. gada 31. decembrī, 
• atsevišķo un konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 

2017. gada 31. decembrī,  
• atsevišķo un konsolidēto apvienoto ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2017. 

gada 31. decembrī, 
• atsevišķo un konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu par gadu, kas 

noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, 
• atsevišķo un konsolidēto naudas plūsmu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 

31. decembrī, kā arī 
• atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgu 

grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu. 

Atzinuma pamatojums 

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti 
mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu 
revīziju.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. 

Neatkarība 

Mēs esam neatkarīgi no Bankas un Koncerna saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) 
prasībām un revidentu ētikas un neatkarības prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto 
atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši 
šajās prasībās un SGĒSP kodeksā noteiktos pārējos ētikas principus.  

 

 

http://www.pwc.lv/
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Balstoties uz mūsu zināšanām un pārliecību, mēs paziņojam, ka ar revīziju nesaistītie 
pakalpojumi, kurus mēs esam snieguši Bankai, Koncernam un ar tiem saistītajiem 
uzņēmumiem, ir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem un ka mēs neesam snieguši ar revīziju nesaistītos pakalpojumus, kas ir 
aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 37.6 pantu. 

Laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim Bankai un tās meitas 
sabiedrībām sniegtie ar revīziju nesaistītie pakalpojumi ir uzrādīti atsevišķo un konsolidēto 
finanšu pārskatu 11. pielikumā. 

Mūsu revīzijas pieeja 

Pārskats 

  Kopējais būtiskums Bankas revīzijā: € 2,204 tūkstoši. 

 Kopējais būtiskums Koncerna revīzijā: € 2,380 tūkstoši.  
 

 

 Mēs veicām trīs Koncerna sabiedrību revīziju, tās visas 
atrodas Latvijā. 

 Mūsu revīzijas procedūras ietvēra aptuveni 97% no Koncerna 
ieņēmumiem un 99% no Koncerna kopējiem aktīviem.  

 

 Kredītu un debitoru parādu vērtības samazinājums. 
 
 

Plānojot mūsu revīzijas procedūras mēs noteicām būtiskuma līmeni un izvērtējām 
atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem (kopā “finanšu pārskati”) piemītošos 
būtiskas neatbilstības riskus. Jo īpaši mēs izvērtējām, vai vadība ir veikusi subjektīvus 
pieņēmumus, piemēram, attiecībā uz nozīmīgām grāmatvedības aplēsēm, kas ietver 
pieņēmumus un nenoteiktību attiecībā un nākotnes notikumiem. Tāpat kā citās mūsu 
veiktajās revīzijās, mēs izvērtējām vadības iekšējo kontroļu pārkāpšanas risku, tajā skaitā, vai 
ir pierādījumi par neobjektivitāti, kas norāda uz krāpšanas izraisītu būtiskas neatbilstības 
risku. 

Būtiskums 

Revīzijas apjoms ir atkarīgs no būtiskuma piemērošanas. Revīzija tiek plānota ar mērķi iegūt 
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas neatbilstības. Neatbilstības 
var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā. Tās tiek uzskatītas par būtiskām, ja atsevišķi vai 
kopā tās varētu ietekmēt lietotāju ekonomisko lēmumu pieņemšanu, kas balstīti uz finanšu 
pārskatiem. 

Balstoties uz mūsu profesionālo spriedumu, mēs noteicām konkrētus būtiskuma sliekšņus, 
tajā skaitā kopējos Bankas un Koncerna būtiskuma apmērus, kas piemērojami  atsevišķajiem 
un konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā un ir atspoguļoti zemāk esošajā tabulā. Tie, 
kopā ar kvalitatīvajiem apsvērumiem, palīdzēja mums noteikt revīzijas apjomu un revīzijas 
procedūru veidu, veikšanas laiku un apmēru, kā arī izvērtēt gan individuālo, gan apkopoto 
neatbilstību ietekmi uz finanšu pārskatiem kopumā. 

 

 

Būtiskums 

Koncerna 
revīzijas 
apjoms 

Galvenie 
revīzijas 

jautājumi 
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Kopējais Koncerna un 
Bankas revīzijas 
būtiskuma apmērs 

Kopējais būtiskums Bankas revīzijai ir noteikts € 2,204 
tūkstošu apmērā, savukārt kopējais būtiskums Koncerna 
revīzijai ir noteiks € 2,380 tūkstošu apmērā. 

Kā mēs to noteicām 5% no peļņas pirms nodokļiem 

Pamatojums būtiskuma 
kritēriju piemērošanai 

Mēs izvēlējāmies peļņu pirms nodokļiem, jo, mūsuprāt, šis ir  
kritērijs, pēc kura finanšu pārskatu lietotāji parasti vērtē 
Bankas un Koncerna darbības rezultātus, un tas ir 
vispārpieņemts pamatojums būtiskuma noteikšanai. Mēs 
izvēlējāmies 5%, kas iekļaujas kvantitatīvo robežlielumu 
skalā būtiskuma noteikšanai, ko piemēro uz peļņas gūšanu 
orientētiem uzņēmumiem šajā nozarē.  

Mēs vienojāmies ar Revīzijas komiteju, ka mēs tai ziņosim par mūsu revīzijas gaitā 
konstatētajām neatbilstībām, kas pārsniedz € 220 tūkstošus, kā arī par mazāka apmēra 
neatbilstībām, ja par tām, mūsuprāt, būtu jāziņo kvalitatīvu iemeslu dēļ. 

Galvenie revīzijas jautājumi 

Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu 
mūsu šī pārskata perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi tika 
risināti mūsu finanšu pārskatu revīzijas kopējā kontekstā, kā arī, veidojot mūsu revīzijas 
atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu atzinumu par šiem jautājumiem. 

Galvenais revīzijas jautājums  Kādas revīzijas procedūras mēs 
veicām attiecībā uz galveno revīzijas 
jautājumu 

Kredītu un debitoru parādu vērtības 
samazinājums 

Skatīt finanšu pārskatu 3., 10. un 16.-18. 
pielikumus, attiecīgi 31., 37., un 42. - 51. 
lapaspusēs.  

Mēs vērsām uzmanību šai jomai, jo vadība veic 
sarežģītus un subjektīvus spriedumus attiecībā 
gan uz vērtības samazinājuma atzīšanas laiku, 
gan tā apjoma aplēsi. 

Komercsabiedrībām un finanšu institūcijām 
izsniegtajiem kredītiem būtiska daļa no kopējā 
vērtības samazinājuma tiek aplēsta individuāli 
izvērtētiem kredītiem, papildus aplēšot 
kopējos uzkrājumus pārējo kredītu vērtības 
samazinājumam. 

Privātpersonu un mazo korporatīvo klientu 
kredītiem vērtības samazinājumu nosaka 
balstoties uz Bankas izstrādātajiem modeļiem 
viendabīgām kredītu grupām. 

Būtiskākie spriedumi, kurus vadība izdara 
attiecībā uz kredītu un debitoru parādu 
vērtības samazinājumu un kuriem attiecīgi 
mēs pievērsām vislielāko uzmanību revīzijas 

Mēs izvērtējām un pārbaudījām (izlases 
veidā) kontroļu pār vērtības samazinājuma 
datiem būtību un to darbības efektivitāti. 

Galvenās mūsu pārbaudītās kontroles 
iekļauj tās, kas attiecas uz laicīgu 
uzraugāmo kredītu vai kredītu ar vērtības 
samazinājumu, tai skaitā maksātnespējīgo 
aizņēmēju kredītu, identificēšanu. 

Mēs uzskatām, ka savas revīzijas mērķiem 
varam paļauties uz šīm kontrolēm. 

Izlases veidā mēs pārbaudījām 
komercsabiedrībām un finanšu institūcijām 
izsniegtos kredītus, lai pārliecinātos, ka 
tiem piešķirta atbilstoša riska klase 
(uzraugāmie vai zaudētie). Izlases veidā 
atlasītiem komercsabiedrībām un finanšu 
institūcijām izsniegtajiem kredītiem mēs 
pārbaudījām vērtības samazinājuma 
aprēķina mērķiem izmantoto ķīlu vērtību 
un citas ar ķīlām saistītās informācijas 
atbilstību. Papildus uz izlases pamata mēs 
pārbaudījām, vai vērtības samazinājuma 
summa ir tikusi aprēķināta pareizi, 
piemērojot atbilstošās aplēses un 
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laikā, ir saistīti ar: 

- Tādu komercsabiedrībām un finanšu 
institūcijām izsniegto uzraugāmo kredītu, kam 
piešķirta 13. – 15. riska klase (vērtē grupās), un 
atsevišķi vērtības samazinājumam pakļauto 
kredītu, kas iekļauti 16. riska klasē, laicīga 
identifikācija pilnā apjomā; 

- Nākotnes sagaidāmo naudas plūsmu no 
kredītiem un debitoru parādiem aplēse, 
iekļaujot ķīlu realizācijas vērtības; 

- Galvenie pieņēmumi un spriedumi, kas 
pielietoti ar modeļa palīdzību aprēķinot 
privātpersonu un mazo korporatīvo klientu 
kredītu vērtības samazinājumu, kas iekļauj 
pieņēmumus par zaudējumu apmēru 
aizņēmēja maksātnespējas gadījumā, 
zaudējumu iestāšanās varbūtību un 
zaudējumu identificēšanas periodu. 

 

pieņēmumus. Mēs izvērtējām arī šīs grupas 
kredītu jau notikušā, bet neidentificētā 
vērtības samazinājuma aprēķinā izmantoto 
parametru atbilstību. 

Izlases veidā mēs veicām detalizētas 
revīzijas procedūras attiecībā uz 
privātpersonu un mazo korporatīvo klientu 
kredītiem, lai pārliecinātos, ka dati 
(kredītriskam pakļautā summa, piešķirtā 
riska klase, zaudējumu iestāšanās varbūtība 
un zaudējumu apmērs maksātnespējas 
gadījumā), kas izmantoti ar modeli 
aprēķinot vērtības samazinājumu, ir precīzi. 
Mēs veicām detalizētas procedūras attiecībā 
uz vērtības samazinājuma aprēķinu 
pareizību. Papildus mēs pārbaudījām, vai 
galvenie parametri, ko izmanto ar modeli 
aprēķinot uzkrājumus viendabīgu kredītu 
grupām, ir atbilstoši. 

 

Veicot šīs procedūras, mēs neesam 
identificējuši būtiskas kļūdas.  

Kā mēs noteicām Koncerna revīzijas apjomu 

Mēs noteicām revīzijas apjomu, lai iegūtu pietiekamus revīzijas pierādījumus mūsu revidenta 
ziņojuma sniegšanai par konsolidētajiem finanšu pārskatiem kopumā. Nosakot revīzijas 
apjomu, mēs ņēmām vērā Koncerna struktūru, grāmatvedības uzskaites procesus un 
kontroles, un nozari, kurā Koncerns darbojas.  

Mēs esam visu Bankas meitas sabiedrību revidenti. Koncerna revīzijas mērķiem mēs veicām 
pilna apjoma revīziju SIA SEB Līzings un IPAS SEB Investment management. Mūsu revīzijas 
procedūras aptvēra aptuveni 97% no Koncerna ieņēmumiem un 99% no Koncerna kopējiem 
aktīviem. 

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par Bankas vadības ziņojumu 

Bankas vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver Bankas vadības 
ziņojumu un Paziņojumu par Bankas vadības atbildību, kas sniegti pievienotajā gada 
pārskatā no 3. līdz 7. lappusei (neiekļaujot finanšu pārskatus vai mūsu revidenta ziņojumu 
par tiem), kurus mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. 

Mūsu atzinums par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem neattiecas uz gada 
pārskatā ietverto citu informāciju, tai skaitā Bankas vadības ziņojumu un Paziņojumu par 
Bankas vadības atbildību.   

Saistībā ar atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties 
ar augstāk norādīto citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski 
neatšķiras no atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu 
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 
neatbilstības. 

Attiecībā uz Bankas vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas 
pakalpojumu likuma prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Bankas vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.  
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Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos 
aspektos: 

 Bankas vadības ziņojumā un Paziņojumā par Bankas vadības atbildību par pārskata 
gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati, sniegtā informācija atbilst finanšu 
pārskatiem, un 

 Bankas vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas noteikumu Nr.46 “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un 
ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi” prasībām.  

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Banku un Koncernu 
un to darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši  būtiskas 
neatbilstības Bankas vadības ziņojumā un Paziņojumā par Bankas vadības atbildību, ko mēs 
esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis 
nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta pārvaldība, atbildība par konsolidētajiem 
un atsevišķajiem finanšu pārskatiem 

Vadība ir atbildīga par šo atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un 
skaidru priekšstatu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem, sagatavošanu un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 
nepieciešamu, lai nodrošinātu atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.   

Sagatavojot atsevišķos un konsolidētos finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt 
Bankas un Koncerna spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot 
apstākļus saistībā ar Bankas un Koncerna spēju turpināt darbību un piemērot darbības 
turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt Banku vai Koncernu, vai pārtraukt to 
darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Bankas vai Koncerna likvidēšanai vai darbības 
pārtraukšanai. 

Personas, kurām uzticēta pārvaldība, ir atbildīgas par Bankas un Koncerna finanšu pārskatu 
sagatavošanas pārraudzību.  

Revidenta atbildība par konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka atsevišķie un konsolidētie finanšu 
pārskati kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt 
revidenta ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, 
bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska 
neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir 
uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā 
varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem  atsevišķajiem 
un konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

• Identificējam un izvērtējam riskus, ka atsevišķajos un konsolidētajos finanšu pārskatos 
varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam 
revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas 
sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas 
krāpšanas rezultātā radušās būtiskas neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām 



 
 

 6. no 7 
 

būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, 
ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles 
pārkāpumus. 

• Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu 
par Bankas un Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti. 

• Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu 
un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.  

• Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Bankas un 
Koncerna spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 
revidenta ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz atsevišķajos un konsolidētajos finanšu 
pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai ja šāda informācija nav sniegta, 
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu 
vai apstākļu ietekmē Banka vai Koncerns savu darbību var pārtraukt. 

• Izvērtējam vispārēju atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un 
saturu, ieskaitot pielikumā atklāto informāciju, un to, vai atsevišķie un konsolidētie 
finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus un notikumus. 

• Iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncernā iekļauto 
sabiedrību finanšu informāciju vai uzņēmējdarbību ar mērķi sniegt atzinumu par 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par Koncerna revīzijas vadību, 
pārraudzību un veikšanu.  Mēs joprojām esam pilnībā atbildīgi par mūsu revīzijas 
atzinumu. 

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un 
laiku un par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles 
trūkumus, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam 
izpildījuši saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī sniedzam informāciju par 
visām attiecībām un citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu 
ietekmēt mūsu neatkarību, un, ja nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes 
ierobežošanai. 

No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, 
nosakām tos jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem atsevišķo un konsolidēto 
finanšu pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem 
revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta ziņojumā, izņemot, ja tiesību 
aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos gadījumus, kad 
uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti paredzams, 
ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās 
izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas. 
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Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām 

Iecelšana 

Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Bankas un Koncerna revidentiem 1999. gada 1. janvārī. 
Mūsu iecelšana tika ik gadu atjaunota ar akcionāra lēmumu, tādējādi esam bijuši revidenti 19 
gadus pēc kārtas. Mūsu iecelšana par revidentiem pārskata gadam, kas beidzās 2017. gada 31. 
decembrī, apstiprināta ar akcionāra kopsapulces 2017. gada 27. aprīļa lēmumu. 
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Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
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Rīga, Latvija 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
 

   2017  2016 

 Pielikumi  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

   EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000 

  
 

       
          

Procentu ieņēmumi 4  67,126  60,630  67,100  60,253 

Procentu izdevumi 4  (8,907)  (8,907)  (9,199)  (9,199) 

Neto procentu ieņēmumi 4  58,219  51,723  57,901  51,054 

  
 

       

Komisijas naudas ieņēmumi 5  55,991  49,552  55,171  47,895 

Komisijas naudas izdevumi 5  (17,831)  (17,698)  (17,129)  (16,864) 

Neto komisijas naudas ieņēmumi 5  38,160  31,854  38,042  31,031 

          
Peļņa no vērtspapīru tirdzniecības  6  20  20  18,266  18,266 
Peļņa / (zaudējumi) no vērtspapīru pārvērtēšanas 6  153  153  (365)  (365)  
Peļņa no ārvalstu valūtu maiņas darījumiem  6  2,617  2,621  4,705  4,705 
Peļņa / (zaudējumi) no no ārvalstu valūtu 

pozīcijas pārvērtēšanas 6 
 

6,303  6,248  (1,259)  (1,270) 
(Zaudējumi) / peļņa no atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem  6 
 

(5,541)  (5,539)  462  472 

Dividenžu ienākumi   53  4,465  -  6,378 
Neto (zaudējumi) / peļņa no pārņemtajiem 

aktīviem 7 
 

(138)  (15)  21  (122) 

Citi pamatdarbības ieņēmumi 8  3,781  3,434  1,527  2,225 

Citi pamatdarbības izdevumi 9 
 

(617)  (277)  (586)  (255) 

  
 

       
Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības 

samazinājumam 
 

10 
 

(10,687)  (9,818)  (29,603)  (29,243) 
Ieņēmumi no kredītu uzkrājumu samazināšanās 

un norakstīto kredītu atgūšana 10  8,696  8,677  22,925  22,925 

Izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības 
samazinājumam 

 
10 

 
(1,991)  (1,141)  (6,678)  (6,318) 

          

Saimnieciskās darbības izmaksas 11,12  (47,843)  (44,420)  (50,808)  (47,692) 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības 

nolietojums un norakstīšana  
 

(5,512)  (5,037)  (2,929)  (2,325) 

  

 

       

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   47,664  44,089  58,299  55,784 

          

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 13  (6,675)  (5,890)  (5,953)  (4,622) 
            

Pārskata gada peļņa    40,989  38,199  52,346  51,162 

 

       

   

 

Finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 15. līdz 81. lappusei, ir apstiprinājusi un autorizējusi publiskošanai Bankas valde, 

kuras vārdā tos parakstījuši: 

 

 

 

 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 
Rīgā 
2018. gada 20. martā 
 
 
Pielikumi no 21. līdz 81. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Apvienoto ienākumu pārskats 
 
 

 2017  2016 

 Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

 EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000 

        

Pārskata gada peļņa 40,989  38,199  52,346  51,162 
        

Postenis, kas vēlāk var tikt pārklasificēts uz 
peļņas vai zaudējumu aprēķinu:     

   

Pārdošanai pieejamie ieguldījumi:      
   

Ieņēmumi pārklasificēti peļņā vai zaudējumos 
Visa Europe Ltd. akciju pārdošanas rezultātā -  -  (18,166)  (18,166) 

Pārskata gada neto ieņēmumi no Visa Europe 
Ltd. akcijām 1,092  1,092  4,695  4,695 

Pārskata gada neto zaudējumi no citiem 
pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem (200)  (192)  (69)  (68) 

          

Kopējie pārskata gada ienākumi 41,881  39,099  38,806  37,623 

 
 
 
 
Pielikumi no 21. līdz 81. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance un ārpusbilances posteņi 
 

   31/12/17  31/12/16 

Pielikumi  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 
   EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000 
Aktīvi          
Kase un prasības pret Latvijas Banku 14  570,130  570,130  105,929  105,929 
Prasības pret kredītiestādēm 15  126,931  126,929  511,891  511,889 
Izsniegtie kredīti 16-19  2,637,263  2,626,918  2,474,227  2,464,203 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos  20 
 

287,118  287,118  250,688  250,688 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 20  3,747  3,482  3,021  2,746 
Atvasinātie finanšu instrumenti 21  23,190  23,262  122,663  122,845 
Līdzdalība meitasuzņēmumu pamatkapitālā 22  -  5,018  -  5,018 
Nemateriālie aktīvi 23  9,291  9,247  11,729  11,668 
Pamatlīdzekļi 24  8,966  5,911  10,567  7,558 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs   36  -  872  267 
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs 28  -  -  719  714 
Pārējie aktīvi 25  21,407  12,490  26,432  21,482 

Kopā aktīvi   3,688,079  3,670,505  3,518,738  3,505,007 

  
        

Saistības          
Saistības pret kredītiestādēm 26  836,786  836,786  681,731  681,731 
Noguldījumi 27  2,374,185  2,382,152  2,247,682  2,253,356 
Atvasinātie finanšu instrumenti 21  23,061  23,061  122,546  122,546 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības   319  319  5,433  4,583 
Atliktā ienākuma nodokļa saistības 28  -  -  151  - 
Pārējās saistības 25  49,811  36,344  27,108  17,996 

Kopā saistības   3,284,162  3,278,662  3,084,651  3,080,212 

          

Kapitāls un rezerves   
       

Kapitāls un rezerves attiecināmas uz akcionāriem          

Pamatkapitāls 29  145,283  145,283  145,283  145,283 
Akciju emisijas uzcenojums   5,072  5,072  5,073   5,073 
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru 

pārvērtēšanas rezultāts 
 

40 
 

674  645  (218)  (255) 
Rezerves kapitāls   586  586  714  714 
Nesadalītā peļņa   252,302  240,257  283,235  273,980 

Kopā kapitāls un rezerves   403,917  391,843  434,087  424,795 

              

Kopā saistības, kapitāls un rezerves   3,688,079  3,670,505  3,518,738  3,505,007 

          
Ārpusbilances posteņi          
Iespējamās saistības 30  127,574  127,574  126,372  126,431 
Ārpusbilances saistības pret klientiem 30  537,568  565,674  460,527  470,703 

 

Finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 15. līdz 81. lappusei, ir apstiprinājusi un autorizējusi publiskošanai Bankas valde, 

kuras vārdā tos parakstījuši: 

 

 

 

 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 

Rīgā 
2018. gada 20. martā 
 
 

Pielikumi no 21. līdz 81. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Konsolidētais Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats  

 
 

Apmaksātais 
pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Rezerves 

kapitāls 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
vērtspapīru 
pārvērtēša-
nas rezerve 

Nesadalītā 
peļņa KOPĀ 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

       

Atlikums                                         
2015. gada 31. decembrī   145,283 5,073 2,059 13,322 294,173 459,910 

Uz akcijām balstīta 
kompensācija - - 424 - - 424 

Pārskata gada peļņa - - - - 52,346 52,346 

Pārējie pārskata gada 
zaudējumi - - - (13,540) - (13,540) 

Kopējie pārskata gada 
ienākumi - - - (13,540) 52,346 38,806 

Dividendes 

(skat. 29. pielikumu) - - - - (65,053) (65,053) 

Uz akcijām balstītās 
kompensācijas izpilde - - (1,769) - 1,769 - 

Atlikums                            
2016. gada 31. decembrī   145,283 5,073 714 (218) 283,235 434,087 

Uz akcijām balstīta 
kompensācija - - 296 - - 296 

Pārskata gada peļņa - - - - 40,989 40,989 

Pārējā pārskata gada 
peļņa - - - 892 - 892 

Kopējie pārskata gada 
ienākumi - - - 892 40,989 41,881 

Dividendes  

(skat. 29. pielikumu) - - - - (72,346) (72,346) 

Uz akcijām balstītās 
kompensācijas izpilde - (1) (424) - 424 (1) 

Atlikums                                         
2017. gada 31. decembrī 145,283 5,072 586 674 252,302 403,917 

 
 
 
 
 

Pielikumi no 21. līdz 81. lappusei  ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats  

 
 

Apmaksātais 
pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Rezerves 

kapitāls 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
vērtspapīru 
pārvērtēša-
nas rezerve 

Nesadalītā 
peļņa KOPĀ 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
       

Atlikums                                 
2015. gada 31. decembrī  145,283 5,073 2,059 13,284 286,102 451,801 

Uz akcijām balstīta 
kompensācija - - 424 - - 424 

Pārskata gada peļņa - - - - 51,162 51,162 
Pārējie pārskata gada 
zaudējumi - - - (13,539) - (13,539) 

Kopējie pārskata gada 
ienākumi - - - (13,539) 51,162 37,623 

Dividendes 

(skat. 29. pielikumu) - - - - (65,053) (65,053) 
Uz akcijām balstītās 
kompensācijas izpilde - - (1,769) - 1,769 - 

Atlikums                                         
2016. gada 31. decembrī  145,283 5,073 714 (255) 273,980 424,795 

Uz akcijām balstīta 
kompensācija - - 296 - - 296 

Pārskata gada peļņa - - - - 38,199 38,199 
Pārējā pārskata gada 
peļņa - - - 900 - 900 

Kopējie pārskata gada 
ienākumi - - - 900 38,199 39,099 

Dividendes  

(skat. 29. pielikumu) - - - - (72,346) (72,346) 
Uz akcijām balstītās 
kompensācijas izpilde - (1) (424) - 424 (1) 

Atlikums                                 
2017.  gada 31. decembrī 145,283 5,072 586 645 240,257 391,843 

 
 
 
 
 

Pielikumi no 21. līdz 81. lappusei  ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmu pārskats  
 
  2017  2016 

  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

 Pielikumi EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000  EUR ‘000 
 
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā 

   
 

    

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  47,664  44,089  58,299  55,784 

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums  3,955  3,488  2,893  2,288 

Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam   1,991  1,141  9,025  8,665 

Procentu ienākumi no izsniegtajiem kredītiem  (58,077)  (52,743)  (65,857)  (59,021) 

Procentu izdevumi par klientu un banku noguldījumiem  1,420  1,420  2,405  2,396 

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peļņa  (6,425)  (6,370)  (2,164)  (2,154) 

Pamatlīdzekļu norakstīšanas zaudējumi / (peļņa)    1,779  1,610  (153)  36 

Saņemtās dividendes  -  (4,465)  -  (6,378) 

Uz akcijām balstītās kompensācijas palielinājums  296  296  -  - 

Pārējo aktīvu samazinājums   5,013  9,090  582  1,907 

Pārējo saistību palielinājums   22,701  18,343  4,541  3,821 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības 
rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 

 
20,317  15,899  9,571  7,344 

         
Vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos pieaugums 
 

(36,430)  (36,430)  (107,888)  (107,888) 

Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) / samazinājums  (7,140)  (7,140)  5,901  5,901 

Kredītu pieaugums  (163,395)  (163,330)  (94,573)  (93,876) 

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums / (samazinājums)  155,002  155,002  (154,089)  (154,089) 

Noguldījumu pieaugums   126,525  128,818  135,597  135,940 
         

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) 
pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa 

 

94,879  92,819  (205,481)  (206,668) 
         

Saņemtie procenti par izsniegtajiem kredītiem  56,445  52,217  65,955  59,099 

Samaksātie procenti par klientu un banku noguldījumiem  (1,389)  (1,389)  (2,671)  (2,670) 

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  (10,383)  (9,169)  (2,032)  (479) 
         

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / 
(samazinājums) pamatdarbības rezultātā 

 
139,552   134,478  (144,229)  (150,718) 

         
Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā         

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (1,692)  (1,027)  (10,936)  (8,105) 

Pamatlīdzekļu pārdošanas (zaudējumi) / ieņēmumi  (3)  (3)  2,715  3 

Pārdošanai pieejamo vērtspapīru dzēšana / (pieaugums)    165  164  (2,771)  (2,770) 

Saņemtās dividendes   -  4,465  -  6,378 

Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) / 
pieaugums investīciju darbības rezultātā 

 
(1,530)  3,599  (10,992)  (4,494) 

         
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā         

Izmaksātās dividendes   (72,346)  (72,346)  (65,053)  (65,053) 

Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums 
finansēšanas darbības rezultātā 

 
(72,346)  (72,346)  (65,053)  (65,053) 

         
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / 

(samazinājums) pārskata gadā 
 

65,676  65,731  (220,274)  (220,265) 

         

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 32 616,985  616,983  835,095  835,094 

         
Ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas ietekme uz naudu 

un tās ekvivalentiem  6,425  6,370  2,164  2,154 

         

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 32 689,086  689,084  616,985  616,983 

  
 

Pielikumi no 21. līdz 81. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Finanšu pārskatu pielikumi 
 (Ja vien nav norādīts citādāk, tad iekavās uzrādītie skaitļi atbilst 2016. gada 31. decembra datiem) 
 

Vispārīga informācija 

AS „SEB banka” (Banka) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Banka ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto 
reģistrācijas numuru LV 4000 315 1743. Banka un tās meitasuzņēmumi (Koncerns) darbojas banku un finanšu 
pakalpojumu jomā. Sīkāka informācija par Koncernā iekļautajiem uzņēmumiem pieejama 22. pielikumā. Bankas 
mātesuzņēmums un Koncerna galīgais mātesuzņēmums ir Zviedrijā reģistrēta banka Skandinaviska Enskilda Banken 
AB. AS „SEB banka” juridiskā adrese ir Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija. 

  
 

1. pielikums Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi  

 
a) Paziņojums par atbilstību 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem (SFPS).  

 

b) Sagatavošanas principi 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar amortizētās vērtības uzskaites principu; izņēmumi attiecas uz pārdošanai 
pieejamiem finanšu aktīviem, kurus novērtē patiesajā vērtībā, un finanšu aktīviem un saistībām, kurus novērtē patiesajā 
vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, tostarp uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus novērtē patiesajā 
vērtībā. Sagatavojot finanšu pārskatus par gadu, kas beidzās 2017. gada 31. decembrī, tika izmantotas tās pašas 
grāmatvedības uzskaites politikas, kuras tika izmantotas, sagatavojot finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2016. gada 
31. decembrī. 

Ja vien nav norādīts citādi, šajos finanšu pārskatos summas ir norādītas tūkstošos euro. 

 

c) Konsolidācija 
 

Meitasuzņēmumi 

Šajos finanšu pārskatos ir apvienoti mātesuzņēmuma un tā meitasuzņēmumu finanšu pārskati. Meitasuzņēmumi ir 
Koncerna kontrolē esošie uzņēmumi. Koncerns kontrolē kādu uzņēmumu, ja minētais uzņēmums ir pakļauts Koncernam 
vai ja Koncernam, pamatojoties uz tā iesaistīšanos, ir tiesības uz mainīgu attiecīgā uzņēmuma peļņas apmēru, kā arī ja 
Koncerns spēj izmantot savas tiesības ietekmēt minētās peļņas apmēru. Uzskatāms, ka kontrole pastāv, ja 
mātesuzņēmumam (i) ir tiesības vadīt uzņēmuma, kurā tam ir līdzdalība, attiecīgās darbības, kas būtiski ietekmē tā 
peļņu, (ii) ir ietekme vai tiesības, pamatojoties uz savu līdzdalību minētajā uzņēmumā, uz tā mainīgo peļņu un (iii) ja 
mātesuzņēmumam ir iespējas izmantot savas tiesības, lai ietekmētu uzņēmuma, kurā tam ir līdzdalība, peļņas apmēru.  

Mātesuzņēmuma un konsolidēto meitasuzņēmumu finanšu pārskati aptver to pašu laikposmu, un tie ir sagatavoti 
saskaņā ar grāmatvedības uzskaites principiem, kas piemērojami Koncernam. Meitasuzņēmumu iekļauj konsolidētajos 
pārskatos no tā iegādes brīža jeb no dienas, kurā mātesuzņēmums ir ieguvis kontroli pār to. Meitasuzņēmumu iekļauj 
konsolidētajos pārskatos līdz dienai, kurā izbeidzas kontrole pār to. 

Konsolidētos pārskatus sagatavo saskaņā ar iegādes metodi. Iegādes vērtību nosaka kā nodoto aktīvu, emitēto pašu 
kapitāla instrumentu un radušos vai pārņemto saistību patieso vērtību. 

Identificējamus iegādātos aktīvus, kā arī saistības un iespējamās saistības, kas iegūtas, uzņēmumiem apvienojoties, 
sākotnēji novērtē to patiesajā vērtībā iegādes datumā, izslēdzot mazākuma intereses.  

Konsolidācijā neietver darījumus starp Koncerna uzņēmumiem, kā arī izslēdz Koncerna uzņēmumu savstarpējos 
atlikumus un to darījumos nerealizēto peļņu un zaudējumus.  

 

d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  
 

Mātesuzņēmuma un meitasuzņēmumu funkcionālā valūta ir euro. Darījumus ārvalstu valūtā pārvērtē funkcionālajā valūtā 

pēc Eiropas Centrālās bankas valūtas maiņas kursa, kas ir spēkā attiecīgā darījuma datumā. Turpmākajos bilances 
datumos monetāros posteņus ārvalstu valūtā pārvērtē pēc valūtas maiņas kursa, kas ir spēkā gada beigās. Nemonetāros 
posteņus, kurus novērtē atbilstoši vēsturiskajām izmaksām ārvalstu valūtā, pārvērtē pēc valūtas maiņas kursa, kas ir 
spēkā darījuma datumā. Nemonetāros posteņus, kurus novērtē patiesajā vērtībā ārvalstu valūtā, pārvērtē pēc Eiropas 
Centrālās bankas noteiktā valūtas maiņas kursa datumā, kurā nosaka patieso vērtību. 

Valūtas kursu pārvērtēšanas peļņu un zaudējumus, kas rodas, veicot norēķinus par monetārajiem posteņiem vai tos 
pārvērtējot, atzīst peļņā vai zaudējumos. Nemonetāro posteņu, kurus klasificē kā finanšu aktīvus vai finanšu saistības 
patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, pārvērtēšanas starpības iekļauj minēto posteņu patiesās 
vērtības izmaiņās. Nemonetāro posteņu, kurus klasificē kā pārdošanai pieejamos finanšu aktīvus, pārvērtēšanas 
starpības atzīst pārējos apvienotajos ienākumos. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

1. pielikums Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
e) Finanšu aktīvi 

Finanšu aktīvus atzīst bilancē, kad Koncerns un Banka kļūst par līdzēju līgumā par attiecīgo instrumentu, un tos novērtē 
atbilstoši to patiesajai vērtībai sākotnējās atzīšanas brīdī. Darījuma izmaksas iekļauj patiesajā vērtībā sākotnējās 
atzīšanas brīdī, izņemot attiecībā uz finanšu aktīviem, kurus novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos – šajā  gadījumā darījuma izmaksas noraksta peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvu izslēdz no bilances, 
izbeidzoties tiesībām saņemt naudas plūsmas no tā, vai kad Koncerns un Banka ir nodevusi būtībā visus ar to saistītos 
riskus un ieguvumus. 

Koncerns un Banka klasificē savus finanšu aktīvus šādās kategorijās: finanšu instrumenti patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos; kredīti, debitoru parādi un pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi.  

Finanšu aktīvus atzīst bilancē tirdzniecības dienā, izņemot kredītus un debitoru parādus, kurus atzīst norēķinu dienā. 

 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos sastāv no finanšu aktīviem, kurus klasificē kā 
tirdzniecības nolūkā turētus, un finanšu aktīviem, kurus pēc to sākotnējās atzīšanas novērtē patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos (ar izvēles iespēju novērtēt tos patiesajā vērtībā). Finanšu aktīvus klasificē kā 
tirdzniecības nolūkā turētus, ja tos tur ar nolūku pārdot īstermiņā peļņas gūšanas nolūkā. Atvasinātos finanšu 
instrumentus klasificē kā tirdzniecības nolūkā turētus, ja vien tos nav paredzēts izmantot kā riska ierobežošanas 
instrumentus.  

Novērtēšanu patiesajā vērtībā ir iespējams piemērot līgumiem, tostarp vienam vai vairākiem iegultiem atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem, ieguldījumiem, kurus pārvalda un novērtē patiesajā vērtībā, kā arī gadījumos, kad šāda izvēle 
novērš novērtēšanas nekonsekvenci. Finanšu aktīvu, kurus novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos, veids un šādas novērtēšanas kritēriji ir aprakstīti finanšu pārskatu 20. pielikumā. 

  
Kredīti un debitoru parādi 

Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kurus netirgo aktīvā tirgū unkuriem ir fiksēti vai nosakāmi 
maksājumi. Kredītus un debitoru parādus novērtē saskaņā ar amortizētās vērtības uzskaites principu, izmanto jot 
efektīvās procentu likmes metodi. Šajā kategorijā iekļauj bilances posteņus “Kase un prasības pret Latvijas Banku”, 
“Prasības pret kredītiestādēm”, “Kredīti un avansi klientiem” un daļu no posteņa “Pārējie aktīvi”, kura attiecas uz finanšu 
aktīviem. 

 
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi ir tādi neatvasināti finanšu aktīvi, kuri ir nozīmēti kā pārdošanai pieejami un kuri nav 
klasificēti jebkurā citā iepriekšminētajā kategorijā. Pārdošanai pieejamos finanšu aktīvus novērtē patiesajā vērtībā. Peļņu 
vai zaudējumus, kas rodas patiesās vērtības izmaiņu dēļ, atspoguļo pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāj pašu 
kapitālā. Pārdodot pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vai samazinoties tā vērtībai, iepriekš pašu kapitālā ietverto uzkrāto 
peļņu vai zaudējumus atzīst peļņā vai zaudējumos. Procentus par procentus pelnošu pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu 
atzīst peļņā vai zaudējumos, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Peļņā vai zaudējumos atzīst arī dividendes 
par pašu kapitāla instrumentiem, kuri klasificēti kā pieejami pārdošanai. 

Ieguldījumu pašu kapitāla instrumentos, kuriem nav kotētu tirgus cenu aktīvā tirgū, vērtību nosaka, ja iespējams, 
patiesajā vērtībā, izmantojot kādu atzītu novērtēšanas metodi. Ieguldījumus pašu kapitāla instrumentos, kuriem nav 
kotētu tirgus cenu aktīvā tirgū un kuru patieso vērtību nav iespējams ticami novērtēt, novērtē pēc iegādes vērtības. 

 
f) Finanšu saistības  
 

Finanšu saistības novērtē patiesajā vērtībā to sākotnējās atzīšanas brīdī. Finanšu saistību, kuras novērtē patiesajā 
vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz attiecīgo finanšu saistību 
iegādi vai izsniegšanu, atzīst peļņā vai zaudējumos. Pārējo finanšu saistību tiešo darījumu izmaksas atzīst, samazinot 
to patieso vērtību. 

Finanšu saistības izslēdz no bilances, tām izbeidzoties, t.i., tās izpildot, dzēšot vai izbeidzoties to termiņam. 

 

Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos 

Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos klasificē vai nu kā tirdzniecības nolūkā turētas 
vai novērtētas patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos sākotnējās atzīšanas brīdī (ar izvēles iespēju 
novērtēt patiesajā vērtībā). Finanšu saistību klasifikācijas kritēriji gadījumā, kad to novērtēšanai izmanto patieso vērtību, 
ir tādi paši kā finanšu aktīviem. Finanšu saistības, kuras tur tirdzniecības nolūkā, ir, galvenokārt, atvasinātie finanšu 
instrumenti, kas nav paredzēti riska ierobežošanai.  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

1. pielikums Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

f) Finanšu saistības (turpinājums) 
 

Pārējās finanšu saistības 

Kategorijā “Pārējās finanšu saistības” ietverti, galvenokārt, Koncerna un Bankas īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi. Pēc 
sākotnējās atzīšanas pārējās finanšu saistības novērtē saskaņā ar amortizētās vērtības principu, izmantojot efektīvās 
procentu likmes metodi. Šajā kategorijā iekļauj bilances posteņus “Saistības pret kredītiestādēm un klientiem”, kā arī 
daļu no posteņa “Pārējās saistības”, kas saistīta ar finanšu saistībām. 

 

g) Finanšu darījumu savstarpējais ieskaits 

Gadījumos, kad ir noteiktas likumīgas tiesības ieskaitīt darījumus un kad ir nodoms norēķināties par neto summu vai 
realizēt aktīvu un vienlaikus norēķināties par attiecīgajām saistībām, veic finanšu aktīvu un saistību savstarpēju ieskaitu, 
bilancē uzrādot neto starpību.  

 

h) Vērtspapīru iegādes, uzņemoties saistības pārdot minētos vērtspapīrus tālāk 

Gadījumos, kad Koncerns un Banka iegādājas vērtspapīrus, uzņemoties saistības pārdot tos tālāk (“atgriezeniskā repo 
darījumi”), minētos vērtspapīrus neiekļauj bilancē. Šos maksājumus atzīst postenī “Izsniegtie kredīti”. 

Līguma darbības termiņa laikā uzkrāj pārdošanas un atpirkšanas cenas starpību, izmantojot efektīvās procentu likmes 
metodi. 

 

i) Novērtēšana patiesajā vērtībā 

Patiesā vērtība ir cena, kas tiktu saņemta, pārdodot aktīvu, vai kas tiktu samaksāta par saistību nodošanu parastā 
darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā. 

Aktīvā tirgū kotētu finanšu instrumentu patiesā vērtība atbilst kotētajām tirgus cenām. Ja aktīvam vai saistībām, kas 
novērtētas patiesajā vērtībā, ir gan piedāvājuma, gan pieprasījuma cena, izmanto cenu, kas ietilpst piedāvājuma un 
pieprasījuma cenu intervālā un kura attiecīgajos apstākļos vislabāk atspoguļo patieso vērtību.   

Aktīvā tirgū nekotētu finanšu instrumentu patieso vērtību nosaka, piemērojot dažādas novērtēšanas metodes, cik vien 
iespējams izmantojot novērojamus datus. Izmantotās novērtēšanas metodes iekļauj, piemēram, diskontētas naudas 
plūsmas, iespējas līgumu cenas noteikšanas modeļus, novērtēšanas, izmantojot datus par nesen veiktu darījumu ar tādu 
pašu instrumentu, un novērtēšanas, izmantojot datus par citiem finanšu instrumentiem, kas pēc būtības neatšķiras. 
Novērtējot finanšu saistības patiesajā vērtībā, ņem vērā pašu kredītspēju. 

Visas atšķirības starp darījuma cenu un patieso vērtību, kas aprēķināta, izmantojot kādu novērtēšanas metodi, kuras 
nolūkam izmanto datus, kas nav novērojami, jeb pirmās dienas peļņu, uzreiz atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Turpmāk pirmās dienas peļņu atzīst peļņā vai zaudējumos, to realizējot vai veicot norēķinus, vai kad patiesās vērtības 
aprēķināšanai izmantotie dati balstās uz novērojamām cenām vai likmēm. 

Patieso vērtību parasti nosaka finanšu instrumentam individuālā līmenī. Papildus veic korekcijas arī portfeļa līmenī, lai 
mazinātu tirgus riskus un katra darījuma partnera kredītrisku, attiecībā uz finanšu aktīvu un saistību grupām, ņemot vērā 
minēto risku neto ietekmi. Gadījumos, kad aktīviem un saistībām ir izlīdzinoši tirgus riski, lai noteiktu savstarpēji 
izlīdzinošo riska pozīciju patieso vērtību, izmanto vidējās tirgus cenas. Lai atspoguļotu darījuma partnera risku un paša 
kredīta risku darījumos ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, korekcijas veic, ņemot vērā neto ietekmi 
attiecībā uz katru partneri.  

 

j) Pamatdarbības ieņēmumi 

Procentu ienākumi un procentu izdevumi 

Procentu ienākumu un procentu izdevumu no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas saskaņā ar 
amortizētās vērtības uzskaites principu, atzīšanai peļņā vai zaudējumus izmanto efektīvās procentu likmes metodi. 

Efektīvās procentu likmes metode ir metode, kuru izmanto finanšu aktīva vai finanšu saistību amortizētās vērtības 
aprēķināšanai un procentu ienākumu un procentu izdevumu sadalīšanai. Efektīvā procentu likme ir diskonta likme, kuru 
piemēro, lai diskontētu aplēstos nākotnes maksājumus vai ieņēmumus naudā finanšu instrumenta sagaidāmajā termiņā 
līdz attiecīgā finanšu instrumenta tīrajai bilances vērtībai. Aprēķinot turpmākos (nākotnes) maksājumus, ņem vērā visus 
saskaņā ar līgumiem noteiktos maksājumus, piemēram, avansa maksājumus, taču neņem vērā turpmākos kredītu 
zaudējumus. Efektīvās procentu likmes aprēķinā iekļauj saņemamās un maksājamās maksas un punktus, kuri veido 
neatņemamu efektīvās procentu likmes sastāvdaļu. 

Gadījumos, kad finanšu aktīva vai līdzīgu finanšu aktīvu grupas vērtība ir norakstīta vērtības samazināšanās zaudējumu 
dēļ, turpmāk procentu ienākumus atzīst, piemērojot procentu likmi, kas tika izmantota, diskontējot nākotnes naudas 
plūsmas vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra noteikšanas nolūkā. 
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j) Pamatdarbības ieņēmumi (turpinājums)  

 

Maksas un komisijas naudas ieņēmumi 

Komisijas naudas ieņēmumus un ieņēmumus no maksām par finanšu instrumentiem uzskaita dažādos veidos atkarībā 
no finanšu instrumenta, no kura gūst attiecīgos ienākumus. Ja komisijas ienākumus un maksas iekļauj finanšu 
instrumenta, kuru novērtē saskaņā ar amortizētās vērtības uzskaites principu, efektīvās procentu likmes aprēķinā, 
minētos procentus un maksas sadala atbilstoši attiecīgā instrumenta paredzamajam termiņam, izmantojot efektīvo 
procentu likmi, un attiecīgos ienākumus uzrāda postenī “Neto procentu ienākumi”. 

Komisijas naudas ieņēmumus un maksas par aktīvu pārvaldību un konsultāciju pakalpojumiem uzrāda atbilstoši katra 
līguma ekonomiskajai būtībai. Šos ienākumus atzīst periodā, kad sniedz attiecīgo pakalpojumu. Maksas, kas balstītas 
uz darba rezultātiem, uzrāda, ja attiecīgos ienākumus ir iespējams ticami aprēķināt. 

Maksu par aizdevumu saindicēšanas darījumu, kurā SEB darbojas kā organizētājs, uzrāda kā ienākumus (atlīdzību), 
pabeidzot saindicēšanas darījumu, ja vien Koncerns un Banka nav saglabājušas kredīta daļu vai paturējušas aizdevuma 
daļu ar tādu pašu efektīvo procentu likmi kā citi dalībnieki. 

Visus citus maksas un komisijas naudas posteņus attiecīgi uzrāda kā ienākumus vai izdevumus peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, kad tiek nopelnītas/rodas attiecīgās maksas/komisijas naudas. 

Ar maksu un komisijas naudas ieņēmumu gūšanu saistītos izdevumus atzīst kā maksu un komisijas naudu izdevumus. 

 

Neto finanšu ienākumi 

Peļņa un zaudējumi, kas rodas finanšu aktīvu un saistību, kurus novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos, patiesās vērtības izmaiņu dēļ, pastāvīgi uzrāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā postenī “Neto finanšu 
ienākumi”. 
 

Dividenžu ienākumi 

Dividendes atzīst, kad rodas tiesības saņemt attiecīgo maksājumu. 

 

k) Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās 

Visus finanšu aktīvus, izņemot tos, kas klasificēti atbilstoši patiesajai vērtībai ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, 
pārbauda attiecībā uz to vērtības samazināšanos. 

Katrā bilances datumā Koncerns un Banka novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ir samazinājusies finanšu 
aktīvu, kurus nenovērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, bilances vērtība. Finanšu aktīva vai 
finanšu aktīvu grupas vērtība ir samazinājusies, un ir radušies vērtības samazināšanās zaudējumi, ja ir objektīvi 
pierādījumi tam, ka attiecīgā vērtība ir samazinājusies viena vai vairāku notikumu dēļ, kuri notikuši pēc attiecīgā aktīva 
sākotnējās atzīšanas, un ja minēto zaudējumu rašanās ir ietekmējusi aplēstās nākotnes naudas plūsmas no attiecīgā 
finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas, un minētos zaudējumus ir iespējams ticami novērtēt.  

 
Objektīvi pierādījumi tam, ka ir noticis viens vai vairāki notikumi, kuri var ietekmēt turpmākās naudas plūsmas: 

- emitents vai obligāciju emitents ir nonācis būtiskās finanšu grūtībās,  

- finanšu grūtību dēļ attiecīgajam aizņēmējam ir piešķirtas atlaides, kuras parasti viņam netiktu piešķirtas, 

- ir pārkāpti līguma noteikumi, piemēram, nav ievēroti procentu vai pamatsummas maksāšanas termiņi vai noteikumi, 

- aizņēmēja bankrotēšanas vai citādas finanšu reorganizācijas iespēja, 

- nodrošinājuma vērtības samazināšanās un 

- nozīmīga vai ilgstoša pašu kapitāla instrumenta patiesās vērtības samazināšanās zem tā pašizmaksas. 

 
Zaudējumus no vērtības samazināšanās uzrāda kā izmaksu norakstīšanu, ja uzskata, ka nesamaksātās līgumā noteiktās 
summas nav iespējams atgūt un/vai ka tās netiks samaksātas, vai, ja uzskata, ka, pārdodot iesniegto nodrošinājumu, 
netiks atgūtas iegādes izmaksas. Pārējos gadījumos uzkrājumu kontā izveido speciālo uzkrājumu. Tiklīdz neatgūstamās 
summas apmēru ir iespējams noteikt un aktīvs tiek norakstīts, uzkrājumu kontā izveidoto uzkrājumu dzēš. Līdzīgā veidā 
uzkrājumu kontā izveidoto uzkrājumu atceļ, ja aplēstā atgūstamā vērtība pārsniedz bilances vērtību. 

 

Vērtības samazināšanās apmēra novērtēšana 

- Zaudējumu apmēra noteikšana individuālā līmenī 
Zaudējumu notikumi, kas norāda uz objektīviem pierādījumiem par individuālā līmenī novērtēto aktīvu vērtības 
samazināšanos: regulārais maksāšanas termiņš tiek kavēts vairāk nekā 90 dienas; ir sagaidāms, ka darījuma partneris 
neievēros līguma noteikumus; cits notikumu virknējums, kuru uzskata par tik nelabvēlīgu, ka tuvākajā nākotnē varētu 
sagaidīt maksāšanas termiņu neievērošanu. Parāda instrumenta vērtība ir samazinājusies, ja naudas plūsmas, tostarp 
no tā nodrošinājuma nenosedz nesamaksāto parādu.  
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k) Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās (turpinājums) 

 

- Zaudējumu apmēra noteikšana portfeļa līmenī gadījumos, kad atsevišķo aktīvu vērtība nav samazinājusies 
Aktīvu vērtības samazināšanos izvērtē individuālā līmenī; ja vērtības samazināšanās nav konstatēta, tos novērtē portfeļa 
līmenī attiecībā uz zaudējumiem, kas ir radušies, taču nav neidentificēti. Radušos, taču neidentificēto kredītzaudējumu 
novērtēšana balstās uz SEB darījumu partneru novērtēšanas principiem. 
 

- Portfeļa līmenī novērtētie kredīti 
Kredītu ar nelielu vērtību un līdzīgu risku, jeb homogēno grupu, vērtības samazināšanos novērtē portfeļa līmenī. Lai 
novērtētu vērtības samazināšanos portfeļa līmenī, Koncerns un Banka izmanto statistiskos modeļus, kuri balstās uz 
saistību nepildīšanas iespējamību un radušos zaudējumu apmēru, ņemot vērā nodrošinājumus un atgūšanas statistiku. 
Iegūto rezultātu koriģē atbilstoši vadības spriedumam par to, vai, ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos un kredītu 
izsniegšanas nosacījumus, faktisko zaudējumu apmēri visticamāk pārsniegs/ būs mazāks nekā attiecīgo modeļu 
noteiktais zaudējumu apmērs. Saistību nepildīšanas un zaudējumu gūšanas gadījumu skaitu regulāri salīdzina ar 
faktiskajiem rezultātiem, lai nodrošinātu to atbilstību. 
 

Finanšu aktīvu, kurus uzskaita saskaņā ar amortizētās vērtības uzskaites principu, vērtības samazināšanās atzīšana 

Individuālajā līmenī novērtēta finanšu aktīva, kas ietilpst kategorijā kredīti un debitoru parādi, kurus uzskaita saskaņā ar 
amortizētās vērtības uzskaites principu, vērtības samazināšanās apmēru aprēķina, izmantojot attiecīgā finanšu 
instrumenta sākotnējo efektīvo procentu likmi. Vērtības samazināšanās apmēru nosaka kā starpību starp attiecīgā aktīva 
bilances vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmu (atgūstamo summu) pašreizējo vērtību. Ja attiecīgā aktīva 
noteikumi tiek mainīti vai citādi grozīti par labu aizņēmējam vai emitentam, ņemot vērā finanšu grūtības, vērtības 
samazināšanās apmēru novērtē, izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi pirms noteikumu izmaiņām. Ar īstermiņa 
debitoriem saistītās naudas plūsmas  nediskontē, ja diskontēšanas sekas nav būtiskas. Visu katra aizdevuma 
neatmaksāto summu, kurai ir izveidoti speciālie uzkrājumi, iekļauj kredītu, kuriem samazinājusies vērtība, sastāvā, t.i., 
tostarp nodrošināto kredīta daļu.  
 

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu atzīšana  

Samazinoties patiesajai vērtībai, kā arī tad, ja ir objektīvi pierādījumi par pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu 
vērtības samazināšanos, uzkrāto zaudējumu apmēru pārklasificē no pašu kapitāla uz peļņu vai zaudējumiem. Uzskata, 
ka pašu kapitāla instrumentu vērtība ir samazinājusies, ja patiesās vērtības samazinājums ir būtisks vai ilgstošs. Uzkrāto 
zaudējumu apmērs, ko pārgrāmato no pašu kapitāla un atzīst peļņā vai zaudējumos, ir vienāds ar starpību starp iegādes 
cenu un pašreizējo patieso vērtību, atskaitot jebkādus attiecīgā aktīva vērtības samazināšanās zaudējumus, kas iepriekš 
bijuši atzīti peļņā vai zaudējumos. 
 
Nekotētu vērtspapīru, kas novērtēti iegādes izmaksās, vērtības samazinājuma apmēru aprēķina kā starpību starp aplēsto 
nākotnes naudas plūsmu bilances vērtību un pašreizējo vērtību, izmantojot pašreizējo tirgus līmeņa diskonta likmi 
līdzīgiem vērtspapīriem. 
 
Obligāciju vai citu procentus pelnošu instrumentu, kurus klasificē kā pārdošanai pieejamus, vērtības samazināšanās 
zaudējumus atceļ caur peļņu vai zaudējumiem, ja ir iespējams objektīvi sasaistīt patiesās vērtības pieaugumu ar kādu 
notikumu pēc vērtības norakstīšanas. Pašu kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā pārdošanai pieejamus, vērtības 
samazināšanās apmēru neatceļ caur peļņu vai zaudējumiem pēc to patiesās vērtības palielināšanās, bet gan atzīst 
pārējos apvienotajos ienākumos. 

 

l) Pārņemtie aktīvi 

Pārņemtie aktīvi ir aktīvi, kurus pārņem sava prasījuma aizsargāšanai. SEB var atteikties no kredīta atmaksas 
saņemšanas, tā vietā pārņemot aktīvu, kas kalpojis kā minētā kredīta nodrošinājums. Pārņemtie aktīvi sastāv no 
īpašumiem un citiem pamatlīdzekļiem. Pārņemtos īpašumus novērtē pēc zemākās no iegādes izmaksām vai tīrās 
realizējamās vērtības un uzrāda postenī “Pārējie aktīvi”. 
 

m) Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļus novērtē to iegādes vērtībā un nolieto saskaņā ar lineārā nolietojuma metodi minētā aktīva aplēstajā 
lietderīgās kalpošanas laikā. Pamatlīdzekļu nolietošanas periods ir no diviem līdz astoņiem gadiem.  
 
Materiālo aktīvu vērtības samazināšanos pārbauda ikreiz, kad ir norādes par vērtības samazināšanos.  
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n) Noma 

Finanšu noma ir noma, kurā iznomātājs nodod nomniekam pēc būtības visus ar īpašumtiesībām saistītos riskus un 
ieguvumus. Tiesības no finanšu nomas, nomu uzsākot, atzīst atbilstoši zemākajai no iznomātā aktīva patiesās vērtības 
vai minimālo nomas maksājumu pašreizējās vērtības. Neto ieguldījumus finanšu nomā bilancē uzrāda, atskaitot 
uzkrājumus, kas saistīti ar vērtības samazināšanos. Finanšu nomu uzrāda kā kredītu, t.i., nomas ienākumus uzrāda 
postenī “Neto procentu ienākumi”.  

Operatīvajā nomā nodotos aktīvus, ja iznomātāji ir Koncerns un Banka, atzīst kā īpašumu un iekārtas. Operatīvās nomas 
aktīvus atzīst atbilstoši to iegādes izmaksām, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Operatīvās nomas aktīvu nolietojumu 
aprēķina kā starpību starp sākotnējām iegādes izmaksām un aplēsto atlikušo vērtību lietderīgās kalpošanas laika beigās. 
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes paredzamajā pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laikā, un nolietojuma 
summu ietver postenī “Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un norakstīšana”. Par operatīvo nomu 
saņemamos ienākumus nomas termiņa laikā uzskaita peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, un 
iekļauj postenī “Citi pamatdarbības ieņēmumi”. 

 

o) Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ir identificējami nemonetārie aktīvi, kuriem nav taustāmas formas. Lai atzītu nemateriālu aktīvu, 
uzņēmumam ir jāspēj demonstrēt, ka tas kontrolē attiecīgo nemateriālo aktīvu, t.i., uzņēmums spēs turpmāk nodrošināt 
sev saimniecisko labumu plūsmu no šā resursa. Nemateriālos aktīvus, izņemot nemateriālo vērtību, atzīst bilancē, ja ir 
ticams, ka Koncerna un Bankas rīcībā nonāks nākotnes saimnieciskie labumi, kas attiecināmi uz minēto aktīvu, un ja 
aktīva iegādes izmaksas ir iespējams ticami novērtēt.  

Sākotnēji nemateriālos aktīvus novērtē pēc iegādes izmaksām, un turpmāk – no minētajām izmaksām atskaitot uzkrāto 
amortizāciju un uzkrātos vērtības samazināšanās zaudējumus.  

Nemateriālos aktīvus ar ierobežotu lietderīgās kalpošanas laiku, t.i., visus nemateriālos aktīvus, izņemot nemateriālo 
vērtību, amortizē to lietderīgās kalpošanas laikā, izmantojot lineāro metodi, un ik gadu veic vērtības samazināšanās 
pārbaudi. Minēto pārbaudi veic ikreiz, kad notikumi vai izmaiņas apstākļos norāda uz to, ka bilances vērtību varētu nebūt 
iespējams atgūt. Iekšēji izveidotos nemateriālos aktīvus, piemēram, izstrādāto programmatūru, amortizē 8 gadu laikā.  

Nemateriālā aktīva atgūstamo summu nosaka, ja ir norādes uz pamatlīdzekļu vērtības samazināšanos. Vērtības 
samazināšanās zaudējumu atzīst, ja bilances vērtība pārsniedz no aktīva atgūstamo summu.  

 

p) Uzkrājumi 

Uzkrājumus atzīst pašreizējām saistībām, kas radušās pagātnes notikumu dēļ, gadījumos, kad attiecīgo saistību izpildei, 
visticamāk, būs nepieciešama ekonomiska labuma aizplūšana, kura apmēru ir iespējams ticami aplēst. Uzkrājumus 
aprēķina, diskontējot sagaidāmās nākotnes naudas plūsmas, šim nolūkam izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo 
naudas laika vērtības pašreizējo tirgus vērtību un nepieciešamības gadījumā – arī attiecīgajām saistībām raksturīgos 
riskus.  

Uzkrājumus veido neizsniegtiem kredītiem un līdzīgiem finansējumiem, par kuru izsniegšanu banka ir uzņēmusies 
saistības, ja minēto finansējumu, visticamāk, izmantos debitors, kas nonācis finanšu grūtībās. 

Uzkrājumus novērtē katrā bilances datumā un nepieciešamības gadījumā koriģē. 

 

q) Finanšu garantijas 

Finanšu garantijas ir līgumi, saskaņā ar kuriem Koncernam un Bankai ir jāveic konkrēti maksājumi, lai atlīdzinātu 
īpašniekam zaudējumus, kas tam radušies, konkrētajam debitoram nespējot veikt maksājumus noteiktajā termiņā 
saskaņā ar attiecīgā parāda instrumenta noteikumiem. Sākotnēji finanšu garantiju saistības atzīst to patiesajā vērtībā, 
kas visbiežāk ir vienāda ar saņemto prēmiju. Sākotnējo patieso vērtību amortizē finanšu garantijas derīguma termiņā. 
Turpmāk garantijas saistības bilancē uzrāda atbilstoši augstākajai no 1) amortizētās vērtības vai 2) visprecīzākās 
izdevumu aplēses, kuri nepieciešami finanšu saistību, kas radušās bilances datumā esošas garantijas dēļ, izpildei. 
Uzkrājumi un uzkrājumu izmaiņas atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā postenī “Neto kredītu zaudējumi”. Līgumiskās 
summas, kas maksājamas atbilstoši finanšu garantijām, neatzīst bilancē, bet gan atspoguļo kā saistības. 

 

r) Darbinieku materiālie labumi  
 

Maksājumi definēto iemaksu plānos vai maksājumi saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumiem  

Koncerns un Banka veic iemaksas definēto iemaksu plānos vai veic maksājumus saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas 
līgumiem savu darbinieku labā. Definēto iemaksu plāns ir pensiju plāns, kurā Koncerns un Banka veic iemaksas, t.i., AS 
“SEB atklātais pensiju fonds”, neuzņemoties nekādas papildu saistības pēc iemaksu veikšanas. Definēto iemaksu 
pensiju plānu pensiju izmaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmijas atzīst kā izdevumus periodā, kad darbiniekiem ir 
darba tiesiskās attiecības, uz kurām minētais maksājums attiecas.  
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s) Maksājumi ar akcijām 

Koncerns un Banka ir ieviesusi vairākas uz akcijām balstītas darbinieku motivācijas programmas, saskaņā ar kurām 
darbiniekiem piešķir SEB pašu kapitāla instrumentus. Saskaņā ar darbinieku motivācijas programmu, par kurām 
norēķinās ar pašu kapitāla instrumentiem, noteikumiem darbiniekiem ir tiesības saņemt SEB pašu kapitāla instrumentus. 
Savukārt, saskaņā ar darbinieku motivācijas programmu, par kurām norēķinās skaidrā naudā, noteikumiem darbiniekiem 
ir tiesības saņemt naudu SEB pašu kapitāla instrumentu cenas vai vērtības apmērā. Minēto tiesību patieso vērtību 
nosaka, izmantojot atbilstošus novērtēšanas modeļus, ievērojot tiesību piešķiršanas noteikumus un ņemot vērā 
Koncerna un Bankas aplēses par galu galā garantēto tiesību skaitu, ko atkārtoti izvērtē katrā pārskata datumā. Garantēto 
tiesību rašanās periodā iegrāmato sociālās apdrošināšanas iemaksas; uzkrājumus sociālās apdrošināšanas iemaksām 
atkārtoti izvērtē katrā pārskata datumā, lai nodrošinātu, ka uzkrājuma apmērs atbilst tiesību patiesajai vērtībai pārskata 
datumā. 

Darbinieku motivācijas programmu, par kurām norēķinās ar pašu kapitāla instrumentiem, izmaksas novērtē saskaņā ar 
kapitāla instrumentu patieso vērtību to piešķiršanas datumā, un tās atzīst kā izdevumus saskaņā ar lineāro metodi 
garantēto tiesību rašanās termiņā ar atbilstošu palielinājumu pašu kapitālā. Garantēto tiesību rašanās periods ir periods, 
kurā darbiniekiem ir jāsaglabā darba tiesiskās attiecības ar SEB, lai viņu tiesības kļūtu garantētas. Attiecībā uz darbinieku 
motivācijas programmām, par kurām norēķinās skaidrā naudā, iegādātos pakalpojumus un radušās saistības novērtē 
attiecīgo saistību patiesajā vērtībā un atzīst kā izdevumus garantēto tiesību rašanās periodā, kurā darbinieki sniedz 
pakalpojumus (ir nodarbināti). Līdz norēķināšanās brīdim šo saistību patieso vērtību atkārtoti pārskata, atzīstot patiesās 
vērtības izmaiņas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

t) Nodokļi 

Koncerna un Bankas nodokļi pārskata periodā sastāv no uzņēmumu ienākuma nodokļa un atliktā nodokļa. Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa aktīvu un saistību par tekošo periodu un iepriekšējiem periodiem apjomu novērtē atbilstoši summai, 
kas maksājama nodokļu administrācijai vai saņemama no tās, atbilstoši nodokļu likmēm un saskaņā ar bilances datumā 
spēkā esošajiem vai turpmāk pieņemtajiem nodokļu likumiem. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina no apliekamā 
ienākuma attiecīgajā periodā. Atliktais nodoklis rodas pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību nodokļu un 
grāmatvedības vērtībām dēļ.  

Uzņēmumu ienākuma nodokli un atlikto nodokli parasti atzīst peļņā vai zaudējumos. Tomēr nodokli, kas attiecas uz 
posteņiem, kuri ir atzīti pārējos apvienotajos ienākumos, atspoguļo tieši pārējos apvienotajos ienākumos. Šāda posteņa 
piemērs ir pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņas. 

Līdz 2016. gada 31. decembrim atliktais nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu 
atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu 
atšķirības galvenokārt radās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, dēļ uzkrātajām saistībām, kas 
atskaitāmas no apliekamā ienākuma nākamajos taksācijas periodos, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz 
nākošajiem taksācijas periodiem.  

2017. gada 28. jūlijā tika pieņemts jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kurš paredz, ka, sākot ar 2018. gada 1. 
janvāri, ar uzņēmuma nodokli apliek peļņu, kas radusies pēc 2017. gada, ja tā tiek sadalīta. Jaunajā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likumā vairs nepastāv normas, kas rada pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību bilances vērtībām 
finanšu uzskaitē un to nodokļu bāzi. Likuma pārejas noteikumi paredz, ka nodokļa maksātāji varēs izmantot līdz 2017. 
gada 31. decembrim uzkrātos un neizmantotos nodokļu zaudējumus nākamo 5 taksācijas gadu laikā, samazinot 
maksājamo nodokli par  sadalīto peļņu ne vairāk kā 50% apmērā katru gadu, kā arī izmantot apliekamās peļņas 
samazināšanai līdz 2017. gada 31. decembrim izveidotos uzkrājumus, par kuriem attiecīgajos taksācijas periodos ir 
palielināts apliekamais ienākums, par to samazinājuma summu. Šādas summas, ja tādas pastāv, nerada atliktā nodokļa 
aktīvus 2017. gada 31. decembrī un turpmāk, jo situācijā, kad pastāv atšķirīgas nodokļa likmes sadalītajai peļņai un 
nesadalītajai peļņai, atlikto nodokli aprēķina pēc nodokļa likmes, kas piemērojama nesadalītajai peļņai, t.i., 0%.  
Iepriekšminēto apstākļu ietekmē 2017. gada 31. decembrī vairs nav pamata atliktā nodokļa aktīva vai saistību 
pastāvēšanai, un 2016. gada 31. decembrī Koncerna un Bankas atzītās atliktā nodokļa saistības un atzītais atliktā 
nodokļa aktīvs tika samazinātas līdz nullei, šo saistību un aktīva samazinājumu iekļaujot ieņēmumos 2017. gada peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā.  

Sākot ar 2018. taksācija gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiks aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, 
kas izmaksājama akcionāriem). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto pelņu tiks atzīts brīdī, kad Bankas akcionāri pieņems 
lēmumu par peļņas sadali. 
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u) Līdzdalība meitasuzņēmumos 
 

Līdzdalību meitasuzņēmumos uzskaita saskaņā ar izmaksu metodi Bankas atsevišķajos finanšu pārskatos.  

Ja ir objektīvi pierādījumi tam, ka ir notikusi līdzdalības meitasuzņēmumā bilances vērtības samazināšanās, vērtības 
samazināšanās zaudējumu apmēru aprēķina kā starpību starp līdzdalības bilances vērtību un atgūstamo vērtību. 
Atgūstamās vērtības apmēru nosaka atbilstoši augstākajai no līdzdalības patiesās vērtības, no kuras atskaitītas 
pārdošanas izmaksas, vai no tās lietošanas vērtības. Iepriekšējos periodos atzītos vērtības samazināšanās zaudējumus 
var atcelti tikai tad, ja ir notikušas izmaiņas aplēsēs, kuras izmantoja, lai noteiktu ieguldījuma atgūstamo summu kopš 
pēdējās samazinājuma zaudējuma atzīšanas reizes. 

 
v) Pamatkapitāls un dividendes 

 
Parastās akcijas klasificē kā pašu kapitālu. Papildu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz jaunu akciju emisiju, uzrāda pašu 
kapitālā kā ieņēmumu samazinājumu, izņemot nodokli. Saņemtās atlīdzības patiesās vērtības pārsniegumu pār emitēto 
akciju nominālvērtību iegrāmato postenī “Akciju emisijas uzcenojums”. 
Dividendes iegrāmato pašu kapitālā to deklarēšanas periodā. Informāciju par dividendēm, kas deklarētas pēc pārskata 
perioda beigām, bet līdz finanšu pārskatu apstiprināšanas publicēšanai, sniedz pielikumā par notikumiem pēc bilances 
datuma.  
 
w) Finanšu pārskatu labošana pēc to publicēšanas 
 
Bankas akcionāriem un vadībai ir tiesības labot finanšu pārskatus pēc to publicēšanas. 
 

x) 2017. gadā ieviestās grāmatvedības politiku izmaiņas  

2017. gadā tika ieviestas šādas izmaiņas: 

12. SGS “Ienākuma nodokļi” ir grozīts attiecībā uz atliktā nodokļa aktīvu atzīšanu nerealizētajiem zaudējumiem. 7. SGS 
“Naudas plūsmas pārskats” ir grozīts, lai ieviestu jaunas informācijas sniegšanas prasības. Ikgadējo uzlabojumu ietvaros 
(2014.-2016.) ir precizēts 12. SFPS “Informācija par līdzdalību citos uzņēmumos”, taču ES vēl nav apstiprinājusi 
12. SFPS grozījumus.  

Šīm izmaiņām nav būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

 

y) Turpmākās izmaiņas grāmatvedības jomā 

Arī turpmāk tiks ņemtas vērā iespējamās sekas, kas izriet no jauniem un pārskatītiem standartiem un interpretācijām, ja 
ES tos apstiprinās. 

9. SFPS “Finanšu instrumenti” (ir spēkā attiecībā uz periodiem, kuri sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk). Jaunā 
standarta galvenās iezīmes: 

- Finanšu aktīvus iedala atbilstoši trīs novērtēšanas kategorijām: finanšu aktīvos, kurus turpmāk novērtē saskaņā 
ar amortizētās vērtības uzskaites principu, finanšu aktīvos, kurus turpmāk novērtē patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu pārējos apvienotajos ienākumos (PVPAI), un finanšu aktīvos, kurus vēlāk novērtē patiesajā 
vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PVPZA). 

- Parāda instrumentu klasifikāciju nosaka atbilstoši uzņēmuma finanšu aktīvu pārvaldīšanas biznesa modelim un 
tam, vai līgumiskās naudas plūsmas atspoguļo tikai pamatsummas un procentu maksājumus (TPPM). Ja 
parāda instrumentu tur naudas plūsmu iekasēšanai, tā bilances vērtība var būt noteikta saskaņā ar amortizētās 
vērtības uzskaites principu, ja tas atbilst arī TPPM kritērijam. Tādus parāda instrumentus, kuri atbilst TPPM 
kritērijam un kurus tur portfelī, gan ar mērķi iekasēt aktīvu plūsmas, gan pārdot, var klasificēt kā PVPAI. Finanšu 
aktīvus, kuriem nav naudas plūsmu un kuri atbilst TPPM kritērijam (piemēram, atvasinātie finanšu instrumenti), 
novērtē atbilstoši PVPZA. Iegultos atvasinātos finanšu instrumentus vairs neatdala no finanšu aktīviem, bet gan 
iekļauj tos, novērtējot TPPM stāvokli. 

- Ieguldījumus pašu kapitāla instrumentos vienmēr novērtē patiesajā vērtībā. Tomēr vadība var neatsaucami 
izvēlēties uzrādīt patiesās vērtības izmaiņas pārējos apvienotajos ienākumos, ja vien minētais instruments 
netiek turēts tirdzniecības nolūkā. Ja pašu kapitāla instrumentu tur tirdzniecības nolūkā, patiesās vērtības 
izmaiņas atspoguļo peļņā vai zaudējumos. 

- Lielākā daļa 39. SGS prasību attiecībā uz finanšu saistību klasifikāciju un novērtēšanu bez izmaiņām ir 
pārnestas uz 9. SFPS. Atbilstoši galvenajām izmaiņām uzņēmumam tiks noteikts par pienākumu uzrādīt finanšu 
saistību, kuras uzrāda patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmaiņu kredītriskā 
ietekmi pārējos apvienotajos ienākumos. 
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y) Turpmākās izmaiņas grāmatvedības jomā (turpinājums) 

- 9. SFPS ievieš jaunu modeli vērtības samazināšanās zaudējumu atzīšanai – sagaidāmo kredītzaudējumu 
(SKZ) modeli. Ir noteikta “trīs posmu” pieeja, kas balstās uz finanšu aktīvu kredītkvalitātes izmaiņām kopš to 
sākotnējās atzīšanas. Praksē jaunie noteikumi nozīmē, ka finanšu aktīvu, kuru kredītkvalitāte nav 
pasliktinājusies, sākotnējās atzīšanas brīdī (vai visā dzīvesciklā SKZ - pircēju un pasūtītāju parādiem) 
uzņēmumiem uzreiz būs jāiegrāmato zaudējumi, kas ir vienādi ar 12 mēnešu SKZ. Gadījumos, kad kredītrisks 
būtiski pieaudzis, vērtības samazināšanos novērtē, izmantojot dzīvescikla SKZ nevis 12 mēnešu SKZ. Šis 
modelis paredz vienkāršākas darbības attiecībā uz nomu un debitoru parādiem. 

- Riska ierobežošanas uzskaites prasības tika grozītas, lai grāmatvedības uzskaiti vairāk saskaņotu ar risku 
pārvaldību. Standarts dod iespēju uzņēmumiem izvēlēties grāmatvedības uzskaites politiku: vai nu ievērot 
9. SFPS noteiktās riska ierobežošanas prasības un turpināt piemērot 39. SGS visiem riska ierobežošanas 
darījumiem, jo šobrīd standarts neaplūko grāmatvedības uzskaiti makro riska ierobežošanas darījumiem. 
Koncerns un Banka neizmanto riska ierobežošanas uzskaiti. 

Iepriekšējos pārskata periodos Koncerns un Banka nepiemēroja 9. SFPS. Kā to pieļauj standarta pārejas noteikumi, 
Kocerns un Banka neveiks salīdzinošo rādītāju pārvērtēšanu, lai atspoguļotu 9.SFPS ieviešanas ietekmi. Pārejas 
mērķiem kvantitatīvs indikators, ko izmanto, lai vērtētu būtisku kredītriska pieaugumu ir balstīts uz riska klasi vai tās 
ekvivalentu. PIemērojot 9. SFPS attiecībā uz vērtības samazinājumu, uzkrājumi samazināsies par 
EUR 4,97 miljoniem pirms nodokļiem, savukārt, nesadalītā peļņa palielināsies par tādu pašu summu.  

Pamatojoties uz klasifikācijas un novērtēšanas noteikumu izmaiņām, Koncerns un Banka ir mainījuši pašu kapitāla 
instrumentu, kuri iepriekš tika klasificēti kā pārdošanai pieejamie saskaņā ar 39. SGS, klasifikāciju uz finanšu aktīviem, 
kurus novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos. Klasifikācijas un novērtēšanas izmaiņu sekas: 
pozitīva tirgus vērtība EUR 670 tūkstoši apmērā ir pārcelta no posteņa “Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas rezerves” uz posteni “Nesadalītā peļņa”. Pārējo finanšu instrumentu klasifikācijas maiņa, kas veikta 
saskaņā ar 9.SFPS, neitekemēja Koncerna un Bankas finanšu stāvokli: 

 kredīti un debitoru parādi tika klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā turēti, izvērtējot biznesa modeli un 
pozitīvus tikai pamatsummas un procentu maksājumu pārbaudes rezultātus; 

 tirdzniecībai turētie un patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu pārskatā nozīmētie finanšu aktīvi 
tika klasificēti kā patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumā novērtētie; 

 finanšu saistību klasifikācijā netika veiktas izmaiņas. 

Vērtības samazināšanās apmēru nosaka, izmantojot sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) modeli. Koncerns izmanto 
iekšējās makroekonomiskās prognozes, lai SKZ novērtējumā iekļautu nākotne datus; tiek izmantoti vismaz trīs scenāriji, 
kuri balstās uz ārējiem avotiem. Izvērtējot, vai ir notikušas būtiskas kredītriska izmaiņas, ņem vērā maksāšanas termiņa 
kavējumu (vairāk nekā 30 dienas, mazāk nekā 90 dienas) un finanšu aktīvus, kuri ir iekļauti novērojamo aktīvu 
kontrolsarakstā vai kuriem piemēro atvieglojumus. Grāmatvedības mērķiem SEB piemēro saistību nepildīšanas 
definīciju, kas atbilst kapitāla prasību regulā minētajai definīcijai, t.i., tādi finanšu aktīvi, kuru maksāšanas termiņš ir 
kavēts par vairāk nekā 90 dienām. 

15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” – 15. SFPS aizstāj visus iepriekšējos standartus par ieņēmumiem un ar 
tiem saistītās interpretācijas, tostarp 11. SGS “Būvlīgumi” un 18. SGS “Ieņēmumi”; taču tas neattiecas uz finanšu 
instrumentiem, apdrošināšanas līgumiem vai nomas līgumiem. 15. SFPS nosaka informācijas sniegšanas principus 
attiecībā uz ieņēmumu un naudas plūsmu no līgumiem ar klientiem veidu, apmēru, laiku un nenoteiktību. ES ir 
apstiprinājusi šo standartu, un tas ir piemērojams no 2018. gada 1. janvāra. Koncerns un Banka ir izvēlējušies piemērot 
15. SFPS ar atpakaļejošu datumu par katru iepriekšējo pārskata periodu. Attiecīgi tā ietekme tiks atzīsta kā nesadalītās 
peļņas 2017. gada 1. janvārī samazinājums. Izvērtējot 15. SFPS piemērošanas sekas, konstatēts, ka pāreja uz šo 
standartu neradīs ietekmi uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem.  

16. SFPS “Noma” aizstāj 17. SGS “Noma” un saistītās interpretācijas; šis standarts tika publicēts 2016. gada janvārī. 
Nozīmīgākais jauno prasību aspekts: nomnieks savā bilancē atzīst nomas aktīvu (aktīva lietošanas tiesības) un finanšu 
saistības, kas, galvenokārt, ir nomāto telpu pašreizējā vērtība. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā operatīvās nomas 
izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar lineāro metodi, tiks aizstātas ar nomas objekta nolietojuma summu un procentu 
izdevumiem par finanšu saistībām. Pašreiz nomnieki neuzrāda operatīvo nomu savā bilancē. Iznomātāju uzskaites 
principi praktiski nav mainījušies. Saskaņā ar Koncerna un Bankas pašreizējo novērtējumu jaunais standarts, 
galvenokārt, palielinās Koncerna un Bankas bilances aktīvu kopsummu par īpašumu nomu summu. Standarts ir 
piemērojams no 2019. gada 1. janvāra, un ES ir to apstiprinājusi. 

2. SFPS “Maksājumi ar akcijām” ir grozīts attiecībā uz maksājumu ar akcijām darījumu klasifikāciju un novērtēšanu. 
40. SGS ir grozīts, precizējot, kādos gadījumos ir iespējams nodot ieguldījuma īpašumu. 22. SFPIK “Ārvalstu valūtā 
veikto darījumu un avansā samaksātās atlīdzības” ir izdots, lai precizētu, kāds valūtas maiņas kurss jāizmanto darījumos, 
kuri ietver avansā samaksātu vai saņemtu atlīdzību ārvalsts valūtā. Šie grozījumi un interpretācijas ir piemērojami no 
2018. gada 1. janvāra; ES vēl nav tos apstiprinājusi. Minētās izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna un Bankas finanšu 
pārskatus, kapitāla pietiekamības un lielo riska darījumu rādītājus. 
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2. pielikums  Būtiski svarīgi spriedumi, piemērojot grāmatvedības politikas 

 

Ir izdots 23. SFPIK “Nenoteiktība par ienākuma nodokļa piemērošanu”; tas konkretizē, kā atspoguļot ienākumu nodokļa 
uzskaites nenoteiktības sekas. 23. SGS “Aizņēmumu izmaksas” un 12. SGS “Ienākuma nodokļi” ir grozīti Ikgadējo 
uzlabojumu cikla 2015.-2017. ietvaros. Minētie grozījumi un interpretācijas ir piemērojamas no 2019. gada 1. janvāra; 
taču ES vēl nav tos apstiprinājusi. Minētās izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna un Bankas finanšu pārskatus vai 
kapitāla pietiekamības un lielo riska darījumu rādītājus. 

 
Piemērojot Koncerna un Bankas grāmatvedības politikas, dažos gadījumos ir jāizmanto aplēses un pieņēmumi, kuri 
būtiski ietekmē finanšu pārskatos ietvertās summas. Minētās aplēses balstās uz ekspertu spriedumiem un 
pieņēmumiem, kurus vadība uzskata par skaidriem un patiesiem. Vadība pastāvīgi izvērtē minētos spriedumus un 
aplēses. Nozīmīgākie pieņēmumi un aplēses ir saistīti ar zemāk aprakstītājām jomām: 

 

Finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšana 

Patiesās vērtības novērtēšanas mērķis ir noteikt cenu, par kuru starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā 
pašreizējos tirgus apstākļos notiktu parasts darījums. Vislabākais patiesās vērtības pierādījums ir novērtējamā 
instrumenta aktīvā tirgū kotētā cena. Ja attiecīgajam finanšu instrumentam nav aktīva tirgus, tā patieso vērtību aprēķina, 
izmantojot atzītu vērtēšanas metodi. Minētās novērtēšanas metodes ietver aplēšu izmantošanu atkarībā no attiecīgā 
instrumenta sarežģītības un tirgus datu pieejamības. Novērtējot finanšu saistības patiesajā vērtībā, ņem vērā pašu 
kredītspēju. Ņemot vērā nenoteiktību un subjektivitāti, kas raksturīga finanšu instrumentu novērtēšanai patiesajā vērtībā, 
faktiskie apstākļi nākamajā finanšu gadā varētu atšķirties no izmantotajiem pieņēmumiem par tiem.  

Par dažiem Koncerna un Bankas finanšu aktīviem un saistībām, it īpaši dažiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 
informācija par kotētajām cenām nav pieejama, un to patiesās vērtības noteikšanai izmanto vērtēšanas modeļus. 
Nosakot patieso vērtību, atvasināto finanšu instrumentu novērtēšanai veic korekcijas, lai novērtējumā iekļautu darījumu 
partneru un pašu kredītrisku. Novērtēšanas korekciju aplēšu noteikšanas metodikas tiek pastāvīgi pārskatītas, mainoties 
tirgus praksei, reaģējot uz izmaiņām regulatīvajā un grāmatvedības politikā, kā arī notiekot vispārējām izmaiņām tirgū. 

Koncerns un Banka ir ieviesuši kontroles vidi finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšanai, kas iekļauj neatkarīgu 
no uzņēmējdarbības vērtēšanas modeļu un cenu pārbaudi. Ja apstiprināšanas principi nav ievēroti, par to informē 
Finanšu direktoru. Izņēmumiem, kuriem ir būtiska un svarīga nozīme, ir nepieciešama Skandinaviska Enskilda Banken 
AB Vērtēšanas komitejas un ARC (Grāmatvedības politikas un finanšu pārskatu komitejas) piekrišana. 

Informācijas sniegšanas mērķiem patiesās vērtības klasificē patiesās vērtības hierarhijā atbilstoši tam, vai dati ir tirgū 
novērojami, skat. 38. pielikumu “Novērtēšana patiesajā vērtībā”. 

 

Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās pārbaude  

Aprēķinot uzkrājumu vērtības samazināšanās zaudējumu apmēru gan individuālā līmenī, gan portfeļa līmenī 
novērtētajiem kredītiem, pielieto kritiskus spriedumus un aplēses. Novērtējot vērtības samazināšanos individuāliem 
finanšu aktīviem, jāizvērtē darījumu partnera parāda atmaksas spēja, kā arī nodrošinājuma realizējamā vērtība. 
Novērtējot vērtības samazināšanos finanšu aktīvu grupu portfeļa līmenī, vissvarīgākais aspekts ir identificēt notikumus, 
kuri norāda uz zaudējumu rašanos. Lai novērtētu vērtības samazināšanās apmēru portfeļa līmenī, Koncerns un Banka 
izmanto statistiskos modeļus, kuri balstās uz saistību nepildīšanas iespējamību un radušos zaudējumu apmēru, ņemot 
vērā nodrošinājumus un parādu atgūšanas statistiku. Iegūto rezultātu koriģē atbilstoši vadības spriedumam par to, vai 
pašreizējo ekonomisko un kredītu izsniegšanas apstākļu dēļ faktiskie zaudējumi, visticamāk, būs lielāki vai mazāki nekā 
modeļu noteiktie zaudējumi. Saistību nepildīšanas un zaudējumu gūšanas gadījumu skaitu regulāri salīdzina ar 
faktiskajiem rezultātiem, lai nodrošinātu to atbilstību.  

Lai koriģētu modeļus, kurus izmanto vērtības samazināšanās pārbaudēm portfeļa līmenī atbilstoši pašreizējam tirgus 
stāvoklim, ir nepieciešams arī augsti kvalificētu ekspertu spriedums ticamas aplēses noteikšanai. Minētos novērtējumus 
un pieņēmumus regulāri pārbauda Koncerna un Bankas kredīta organizācija. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

3. pielikums  Finanšu riska vadība 
 

a) Kredītrisks 

Koncerna un Bankas ikdienas darbība ir pakļauta kredītriskam, kas ir risks, ka Koncerna un Bankas sadarbības partneri 
nenorēķināsies ar Koncernu pilnībā un noteiktajā laikā. Kredītrisku Banka identificē ne tikai aizdevumos uzņēmumiem 
un mājsaimniecībām, bet arī prasībās pret kredītiestādēm, izsniegtajās garantijās un citos finanšu instrumentos. 
Kredītrisku vērtspapīros un atvasinātajos finanšu instrumentos Banka novērtē kā partnera risku.  Koncerns un Banka 
iedala un kontrolē savu kredītrisku, nosakot limitus pieņemamajam riskam katram aizņēmējam, saistītu aizņēmēju 
grupām, kā arī uzņēmējdarbību nozarēm. Šos riskus uzrauga nepārtraukti un tie tiek novērtēti katra mēneša, ceturkšņa 
un gada kredītportfeļa novērtējuma ietvaros. Koncerns un Banka ir noteicis arī kredītriska limitus katram savam 
produktam, kurš ir pakļauts šādam riskam. 

Riska menedžeris katrā biznesa struktūrvienībā ir atbildīgs par kredītriska vadību. Risku pārvalde ir atbildīga par 
kredītriska kontroli. Koncerna un Bankas principi kredītriska novērtēšanā, uzraudzībā un pieņemšanā ir aprakstīti un 
apstiprināti ar AS „SEB banka” Vispārējo kreditēšanas politiku, kas atspoguļo SEB grupas norādījumus par kredītu 
zaudējumiem, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus. Šī politika attiecas uz visiem Koncerna un Bankas 
produktiem, kuri ietver kredītrisku. Saskaņā ar kreditēšanas politiku visi kredīti vai izmaiņas jau esošajos kredītlīgumos 
tiek apstiprināti tikai lemttiesīgā kreditēšanas institūcijā un saskaņā ar noteiktajiem limitiem. Šīs politikas galvenie 
pamatprincipi ir sekojoši: 

 kredīti jāpiešķir atbilstoši Kreditēšanas politikai; 

 kredīti jāpiešķir, pamatojoties uz analīzi; 

 kreditēšanas pamatā ir savstarpēja uzticēšanās; 

 kredīta mērķis jāizprot pilnībā; 

 kredīta summai jābūt atbilstošai klienta spējai atmaksāt; 

 jānoskaidro kredīta atmaksas avots, kā arī finansējuma dzēšanas rezerves variants;   

 aizņēmēja paša ieguldījumam projektā jābūt nozīmīgam salīdzinājumā ar kredītu; 

 kreditēšanā jāņem vērā iespējamā negatīva biznesa cikla ietekme; 

 kreditēšanas darbā jāievēro Koncerna un Bankas izvirzītie ienesīguma mērķi.   

Kredītrisks tiek uzraudzīts, regulāri novērtējot aizņēmēju spēju atmaksāt pamatsummu un procentu daļu, kā arī 
nepieciešamības gadījumos mainot noteiktos limitus. Koncerna un Bankas pakļaušana kredītriskam tiek arī uzraudzīta 
un mazināta, nodrošinot kredītiem atbilstošu ķīlu un garantiju reģistrēšanu Koncerna un Bankas vārdā. Šo garantiju un 
ķīlu patiesās vērtības tiek regulāri pārskatītas. 

SEB Bankas Koncerna kredītpolitika ir balstīta uz principu, ka aizdevumu izsniegšanai jābūt balstītai uz kredīta analīzi 
un tai jābūt proporcionālai aizņēmēja iespējām veikt aizņēmuma atmaksu. Koncernam ir jāpazīst aizņēmējs, lai izvērtētu 
tā iespējas atmaksāt aizņēmumu un raksturu. Pamatojoties uz aizņēmēja kredītspēju un darījuma sarežģītību, Koncerns 
izmanto nodrošinājumu un vienošanās līgumus dažādās kombinācijās. Parasti  aizdevumu nodrošinājums ir nekustamā 
īpašuma ķīla, kā arī biznesa aktīvi, tādi kā ēkas, krājumi un debitoru parādi.  

SEB banka lieto iekšējo reitingu sistēmu klientu risku novērtēšanai un kopš 2008. gada sākuma arī kredītriska segšanai 
nepieciešamā kapitāla aprēķinam. Visi sadarbības partneri, attiecībā pret kuriem Koncernam ir kredīta prasības, tiek 
iedalīti iekšējās riska grupās, kas atspoguļo kredītsaistību nenokārtošanas risku. Korporatīvo klientu ar kredītlimitu 500 
tūkstoši eiro un vairāk riska klasifikācijā tiek izmantotas 16 grupas, no kurām 1. grupa liecina par zemāko iespējamo risku 
un 16. grupa ir zaudētie kredīti. Riska grupas 1-7 tiek uzskatītas par „ieguldījumu kategoriju”, kamēr riska klases 13-16 
tiek klasificētas kā „uzraugāmie”. SEB Banka izmanto riska grupas, lai izlemtu par kredītlimitiem, kā arī kredītportfeļa 
uzraudzībai un vadībai.  

Lai vadītu kredītrisku, katram atsevišķam aizņēmējam vai aizņēmēju grupai tiek noteikti kredītlimiti. Limits ir maksimālais 
apjoms, ko Koncerns ir gatavs akceptēt, ņemot vērā klienta finansiālo stāvokli un esošās biznesa attiecības. Tāpat limiti 
tiek noteikti dažādām valstīm un norēķiniem attiecībā uz tirdzniecības operācijām.  

Visus kopējos limitus un riska grupas vismaz reizi gadā pārskata institūcija, kam dotas attiecīgas pilnvaras pārskatīt 
kredītu limitus. Augsta riska darījumi (riska grupas 13-16) tiek pārskatīti biežāk, lai identificētu potenciālās problēmas jau 
sākuma stadijā, tādējādi palielinot iespējas rast konstruktīvus risinājumus.  

Nākamā tabula atspoguļo izsniegto kredītu sadalījumu pēc riska klasēm komercsabiedrībām un finanšu institūcijām, 
neskaitot mazos riska darījumus: 

   31/12/17  31/12/16 

Kategorijas Riska klases  Koncerns  Koncerns 

   %  % 
      

Investīciju kategorija 1-4  1  1 
  5-7  28  25 
      

Standarta bizness 8-10  58  55 
  11-12  8  10 
      

Uzraugāmie 13-16  5  9 
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3. pielikums   Finanšu riska vadība (turpinājums) 

 

a) Kredītrisks (turpinājums) 

 

Privātpersonu un mazo korporatīvo klientu ar kredītlimitu līdz EUR 500 tūkstoši riska klasifikācijai tiek izmantoti skoringa 
modeļi, kuri dod iespēju novērtēt kredītriska pakāpi gan uz kredīta piešķiršanas brīdi, gan kredīta apkalpošanas laikā ne 
retāk kā reizi ceturksnī. SEB Banka izmanto riska grupas, kur A, B un C grupas ir standarta bizness, bet D un E iekļautas 
uzraugāmo kategorijā. Attiecīgi dalījums riska kategorijās tiek izmantots, lai pārvaldītu kredītrisku, t. sk. novērtētu 
sagaidāmos zaudējumus un nepieciešamos uzkrājumus, kā arī nepieciešamo kapitālu kredītriska segšanai. 

 

b) Operacionālais risks 

Operacionālais risks ir zaudējumu risks, kas rodas no neatbilstošiem vai kļūdainiem iekšējiem procesiem un sistēmām, 
cilvēku kļūdām (piemēram, bojājumi vai kļūdas IT sistēmās, krāpnieciska darbība, citi trūkumi iekšējā kontrolē) vai ārējiem 
notikumiem (piemēram, dabas katastrofas, ārējā noziedzība u.tml.). 

Lai pārvaldītu operacionālo risku, drošības un darbības atbilstības jautājumus, Koncerns un Banka izmanto uz IT balstītu 
infrastruktūru - operacionālā riska vadības informācijas sistēmu. Visiem darbiniekiem ir pienākums reģistrēt ar risku 
saistītus incidentus, lai riskus varētu pienācīgi noteikt, izvērtēt, pārraudzīt un mazināt. 

Visas biznesa un atbalsta struktūrvienības regulāri veic pašnovērtējumu saskaņā ar iekšējo metodoloģiju, lai noteiktu un 
mazinātu būtiskos riskus, kas piemīt organizācijas dažādiem darbības virzieniem un pakalpojumu veidiem.  

Jaunu produktu apstiprināšanas process (JPAP), kas paredzēts visiem jauniem produktiem, procesiem un/vai sistēmām, 
kā arī izmaiņu ieviešanai tajos, nodrošina, ka Koncerns un Banka identificē un samazina riskus, kā arī pasargā no 
neparedzēta riska uzņemšanās, kuru organizācija nevar uzreiz pārvaldīt. 

JPAP ir svarīgs instruments, lai vadītu un regulētu liela mēroga izmaiņas Koncerna un Bankas banku pamatsistēmas 
maiņas gadījumā. 

Darbiniekiem tiek nodrošināta regulāra apmācība par galvenajām operacionālā riska jomām. 

Risku vadības funkcija ir atbildīga par Koncerna un Bankas operacionālā riska līmeņa izvērtēšanu un ziņošanu. Riska 
līmeņa analīze tiek veikta katru ceturksni un par rezultātiem tiek informēta gan Koncerna un Bankas valde, gan padomes 
risku komiteja. 

Koncerns un Banka ir saņēmis Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas atļauju riska pārvaldīšanā un operacionālā riska 
segšanai nepieciešamā kapitāla aprēķinā izmantot attīstīto riska mērīšanas pieeju (Advanced Measurement Approach – 
AMA). Šis normatīvais apstiprinājums ir apliecinājums Koncerna un Bankas pieredzei un padziļinātajām zināšanām 
operacionālā riska pārvaldībā. 

 

c) Tirgus risks 

Koncerns un Banka ir pakļauti tirgus riskam. Tirgus risks ir nākotnes neto ienākumu zaudēšanas vai samazināšanās 
risks, kas rodas no izmaiņām procentu likmēs, valūtas maiņas kursos, kredītriska uzcenojuma izmaiņām, preču un 
kapitāla cenām, ieskaitot cenu risku saistībā ar aktīvu pārdošanu vai pozīciju aizvēršanu. Skaidri nodala  ar tirgus risku 
saistīto tirdzniecības darbību, t. i., tirdzniecības portfeļa riski, un strukturālos tirgus un neto procentu ienākumu riskus, t. 
i., ne-tirdzniecības portfeļa riskus. Kamēr tirdzniecības portfeļa finanšu instrumenti tiek uzskaitīti pēc to ikdienas tirgus 
vērtības, finanšu instrumenti ne-tirdzniecības portfelī pārsvarā tiek uzskaitīti pēc to amortizētās vērtības.  

Tirgus riski tirdzniecības portfelī rodas no Bankas klientu veiktajām tirdzniecības darbībām un atvērtās finanšu 
instrumentu pozīcijas turēšanas ar mērķi nopelnīt uz tās vērtības izmaiņām. Finanšu tirgus pārvalde veic tirdzniecības 
darbības starptautiskajos valūtas maiņas, akciju un kapitāla tirgos. Resursu pārvaldība ir atbildīga par likviditātes portfeli, 
kas sastāv no ieķīlājamām augsti likvīdām obligācijām. Tirgus risks ne-tirdzniecības portfelī rodas dēļ bilances 
nesakritības valūtā,  procentu nosacījumos un termiņos.  Resursu pārvalde ir atbildīga par šo risku pārvaldību.  

Padome nosaka pieļaujamo tirgus riska apjomu, nosakot kopējo tirgus riska tolerances robežu, riska limitus un vispārīgus 
norādījumus. Tirgus riska tolerances robeža un limiti tiek noteikti gan tirdzniecības, gan ne-tirdzniecības portfelim. Tirgus 
riska funkcija izvērtē, kontrolē un ziņo par tirgus risku katru darba dienu. Par tirgus risku regulāri tiek ziņots valdei  un 
padomes risku komitejā. Tirdzniecības portfeļa risks tiek pārvaldīts, izmantojot tādus limitus “Value-at-Risk” (VaR), riska 
jutīgumam, zaudējumu ierobežošanas mēriem un stresa noturības testiem. 

Lai novērtētu tirgus riska apjomu, Koncernā un Bankā pielieto mērus, kas aptver sagaidāmos maksimālos zaudējumus 
standarta tirgus stāvoklī, kā arī ekstrēmos tirgus stāvokļos. Tirgus risks standarta tirgus stāvoklī tiek novērtēts ar VaR, 
to papildinot ar specifiskiem mērījumiem, kas ir atkarīgi no dažādiem riska veidiem. Šie mērījumi tiek papildināti ar stresa 
noturības testiem un scenāriju analīzēm, kas palīdz noteikt potenciālos zaudējumus ekstrēmos tirgus stāvokļos. VaR 
parāda maksimālos potenciālos zaudējumus, kas var rasties konkrētā laika periodā pie noteiktā ticamības līmeņa.  
Koncerns un Banka izmanto desmit dienu vēsturiskā simulācijas VaR modeli ar 99% ticamības līmeni, lai izvērtētu, 
kontrolētu un ziņotu VaR radītājus. Modelis apvieno tirgus riska pozīcijas  dažādiem riska veidiem un nosedz plašu riska 
faktoru daļu visās aktīvu kategorijās. 
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3. pielikums   Finanšu riska vadība (turpinājums) 

 

c) Tirgus risks (turpinājums) 
 

VaR rezultātu tabulās ir atspoguļoti tirdzniecības un ne-tirdzniecības portfeļu tirgus riska sadalījumi pēc tā komponentēm: 
procentu likmju riska, valūtu riska, kapitāla riska un kredītriska uzcenojuma (diversifikācijas vērtība parāda risku 
mazināšanas efektu). Ar mērķi uzsvērt augstāko un zemāko tirgus riska apjomu un to dekompozīciju pārskata periodā, 
tabulās paradās tāds jēdziens kā minimālās/maksimālās riska vērtības gada laikā (šis rādītājs tiek iegūts pēc sekojoša 
principa: vispirms tiek atrasta minimālā/maksimālā tirgus riska vērtība, kas šajā konkrētajā gadījumā izpaužas kā VaR 
vērtība, un tad VaR vērtība tiek sadalīta detalizētākās tirgus riska komponentēs). 

Tirdzniecības portfeļa tirgus risks, salīdzinājumā pret iepriekšējā pārskata gadā novēroto risku, ir palicis līdzīgā līmenī 
tādēļ, ka Banka pieturējās pie tādas pašas tirdzniecības stratēģijas. Kapitāla risks ne-tirdzniecības portfelī ir sarucis 
būtiska turētu akciju apjoma samazinājuma rezultātā. (Skat. 20. pielikumu.) 
 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas 10 dienu tirdzniecības portfeļa rezultātu VaR (minimālās/maksimālās riska summas 
gada laikā): 

 Min. Maks. 31/12/17  31/12/16 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 
      

Procentu likmju risks 1 2 2  - 

Valūtu risks 1 118 111  5 

Kapitāla risks - - -  - 

Kredītriska uzcenojums - - -  - 

Diversifikācija - (2) (2)  - 

Kopā 2 118 111  5 

 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas 10 dienu ne-tirdzniecības portfeļa VaR (minimālās/maksimālās riska summas gada 
laikā): 

 Min. Maks. 31/12/17   31/12/16 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 
      

Procentu likmju risks 299 794 301  767 
Valūtu risks - - -  - 
Kapitāla risks 245 325 253  328 
Kredītriska uzcenojums 3 10 3  15 
Diversifikācija (151) (323) (155)  (315) 

Kopā 396 806 402  795 

 

VaR un stresa testus papildina noteikti riska mērījumi, tostarp Delta 1% procentu likmju riskam un atsevišķa (Single) un 
apkopotā (Aggregated) ārvalstu valūta (foreign exchange – FX) valūtas riskam. Papildus, risks no finanšu instrumentu 
vērtības izmaiņām ir ierobežots ar zaudējumu ierobežojošo (stop-loss) limitu. Zaudējumu ierobežojošais limits norāda uz 
maksimālo zaudējumu apjomu, kas varētu rasties pirms risks ir samazināts vai novērsts. 

Koncerna un Bankas darbība ir pakļauta dominējošo valūtas pozīciju valūtu kursu maiņas riskam, kas ietekmē gan 
Koncerna un Bankas finanšu rezultātu, gan naudas plūsmu. Koncerns un Banka kontrolē ārvalstu valūtu aktīvus un 
saistības, lai izvairītos no nesamērīga valūtu riska. Papildus iekšējiem limitiem Latvijas Republikas normatīvie akti 
nosaka, ka kredītiestādes ārvalstu valūtu atklātā pozīcija katrā atsevišķā valūtā nedrīkst pārsniegt 10% no kredītiestādes 
pašu kapitāla, bet kopējā ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla. 2017. gada un 2016. 
gada laikā Bankai nav bijuši šo noteikto limitu pārsniegumi. (Skat. 33. pielikumu.) 

Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Koncerna un Bankas finansiālo stāvokli. Ikdienā Koncerna 
un Bankas darbība ir saistīta ar procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ieņēmumiem un izdevumiem saistīto aktīvu 
un saistību atmaksas termiņi, apjomi un procentu likmju pārskatīšanas datumi. (Skat. 34. pielikumu.) 

Procentu likmju novērtēšanai, kas rada svārstības uz Koncerna un Bankas pozīcijām, tiek izmantota „Delta 1%”  pieeja. 
„Delta 1%” ir procentu likmes riska mērījums, kuru aprēķina visiem produktiem, kas ietver sevī procentu likmju risku, un 
definē kā izmaiņas tirgus vērtībā, kuras rodas no negatīvas viena procentpunkta paralēlas nobīdes visās procentu likmēs 
un katrā atsevišķā valūtā.  

2017. gadā Bankas „Delta 1%” ir svārstījies starp EUR 4,986 tūkst. (EUR 4,369 tūkst.) (1.7% (1.2%) no pašu kapitāla) 
un EUR 7,829 tūkst. (EUR 7,141 tūkst.) (2.2% (2.0%) no pašu kapitāla) un uz 2017. gada 31. decembri bija EUR 5,911 
tūkst. (EUR 6,886 tūkst.) (1.7% (1.9%) no pašu kapitāla). Koncerna „Delta 1%” rādītāji aptuveni atbilst Bankas rādītājiem. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

3. pielikums   Finanšu riska vadība (turpinājums) 

 

d) Likviditātes risks 
 

Likviditātes risks ir risks, ka Koncerns un Banka nespēj refinansēt savus aktīvus vai nespēj apmierināt pieprasījumu pēc 
papildu likviditātes. Likviditātes risks ir saistīts arī ar risku, ka Koncerns un Banka ir spiesti aizņemties par nelabvēlīgām 
likmēm vai ir spiesti pārdot aktīvus ar zaudējumiem, lai izpildītu savas maksājumu saistības.  

Uzraudzības padome ir noteikusi visaptverošu regulējumu, lai pārvaldītu Koncerna un Bankas likviditātes prasību 
īstermiņā un ilgtermiņā. Likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt, ka Koncerna un Bankas likviditātes riska 
situācija tiek pastāvīgi kontrolēta, ir nodrošināta ar pietiekamu likvīdo aktīvu apjomu visās būtiskajās valūtās, lai 
apmierinātu savas likviditātes prasības visos paredzamos apstākļos, neradot ievērojamas izmaksas. Likviditātes risks 
tiek pārvaldīts, izmantojot limitus. Resursu funkcija kopumā atbild par likviditātes pārvaldību un finansēšanu. Risku 
funkcija ir novērtēt un uzraudzīt likviditātes risku ikdienā un ziņot regulāri par likviditātes limitu aizpildījumu, kā arī 
likviditātes stresa testu rezultātus Valdei un Uzraudzības padomes Risku komitejai.  

Likviditātes pārvaldība un bilances strukturēšana no likviditātes viedokļa balstās uz šādiem galvenajiem aspektiem: 
strukturālā likviditātes perspektīva, kurā stabila finansējuma piesaiste ir saistīta ar nelikvīdiem aktīviem un Koncerna un 
Bankas toleranci pret smaga stresa scenāriju, kurā, papildus finansējuma piesaistes tirgus nepieejamībai, banka piedzīvo 
ļoti būtisku noguldījumu aizplūšanu. Strukturālās likviditātes risks tiek vērtēts ar Core Gap rādītāja palīdzību, kurš raksturo 
attiecību starp stabilu finansējumu (>1 gadu) un nelikvīdiem aktīviem (>1 gadu). Smagu stresu var modelēt, kombinējot 
pieņēmumus par starpbanku finansēšanas tirgus slēgšanu ar pieņēmumiem par noguldījumu aizplūdi un kredītu saistību 
piesaukšanu utt. Tas tiek vērtēts ar dzīvildzes periodu stresa apstākļos (Stressed Survival Horizon), laiku kurā likvīdie 
aktīvi tiktu patērēti smaga stresa scenārijā. Turklāt Koncerns un Banka kontrolē gan iekšējo metriku (piemēram, kredītu 
un noguldījumu attiecība un finansējuma koncentrācija), gan regulatora noteiktos rādītājus: Latvijas Republikas likumu 
un regulējumu noteikto Likviditātes koeficientu un ES regulējuma Likviditātes seguma koeficientu.  

(Skat. 35. pielikumu.) 

 

e) Kapitāla pietiekamība un kapitāla vadība 
 

Koncerna un Bankas kapitāla pietiekamības mērķi, kapitāla iedalīšana biznesa struktūrām un atdeve no iedalītā kapitāla 
ir balstīta uz riska parametriem un visu identificēto risku novērtēšanas Bankas un Koncerna darbībā. Kapitāla pārvaldība 
tiek veikta ar perspektīvu skatījumu un saskaņota ar īstermiņa un ilgtermiņa biznesa plāniem, kā arī makroekonomisko 
vidi.  

Bankas vadība lieto iekšējo modeli, lai aprēķinātu, cik daudz kapitāla ir nepieciešams, lai nosegtu riskus (t.s. 
Ekonomiskais kapitāls). Stress testi ir būtiska sastāvdaļa, lai novērtētu kapitāla pietiekamību un noteiktu kapitāla mērķus. 
To vērtē ikgadējā iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa ietvaros. 

Kā kapitāla plānošanas sastāvdaļu, SEB uztur atjaunošanas plānu, kurš ietver iespējamos kapitāla rezervēšanas 
pasākumus un ieskicē pārvaldības pasākumus kapitāla stresa situācijās. 

Kapitāla pārvaldība nodrošina, ka kapitāls tiek lietots tur, kur tas var ģenerēt labāko atdevi no riska. Bankas vadība lieto 
iekšējo kapitāla iedalīšanu (biznesa kapitālu) risinājumu, pamatojoties uz biznesa struktūru riska apjomu.   
 

Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Koncerna un Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret 
kredīta, operacionālo un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem. 

Koncerns un Banka ieviesa kapitāla pietiekamības novērtēšanu atbilstoši Bāzele III (CRR 575/2013) prasībām. 

Atbilstoši Bāzele III prasībām aprēķinātie Koncerna un Bankas kapitāla pietiekamības rādītāji 2017. gada 31. decembrī 
bija attiecīgi 20.27% (19.91%) un 22.49% (20.43%), kas pārsniedz noteikto minimumu, ka pašu kapitāla attiecībai pret 
riska svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem jābūt vismaz 8%. (Skat. 36. pielikumu.) 

 



AS „SEB banka” 2017. gada pārskats 

 

 

 
35 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 
4. pielikums  Procentu ieņēmumi un izdevumi 

 
 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      
Procentu ieņēmumi:      

- no prasībām pret kredītiestādēm 109 109  85 85 
- no kredītiem 65,779 59,292  65,857 59,021 
- no valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmēm un citiem 

vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu 361 350  542 531 
- pārējie procentu ieņēmumi 877 879  616 616 

Procentu ieņēmumi kopā 67,126 60,630  67,100 60,253 

      

Procentu izdevumi:      

- par saistībām pret kredītiestādēm (1,210) (1,210)  (1,647) (1,647) 
- par noguldījumiem (434) (434)  (550) (550) 
- maksājumi Noguldījumu garantiju fondā (3,006) (3,006)  (2,500) (2,500) 
- maksājumi Vienotajā noregulējuma fondā (501) (501)  (678) (678) 
- negatīvu procenta likmju izdevumi  (2,606) (2,606)  (2,447) (2,447) 
- pārējie procentu izdevumi (1,150) (1,150)  (1,377) (1,377) 

Procentu izdevumi kopā (8,907) (8,907)  (9,199) (9,199) 
      

Neto procentu ieņēmumi 58,219 51,723  57,901 51,054 

 
 
 
5. pielikums  Komisijas naudas ieņēmumi un izdevumi 

 
 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Komisijas naudas ieņēmumi:      
- no naudas pārskaitījumiem 4,557 4,560  5,152 5,154 
- no kreditēšanas operācijām* 2,663 2,241  2,422 1,986 
- no kontu apkalpošanas 11,041 11,043  8,564 8,566 
- no skaidras naudas operācijām 992 992  1,077 1,077 
- no maksājumu karšu apkalpošanas 22,147 22,148  21,749 21,749 
- no finanšu instrumentiem 161 161  221 221 
- no garantiju izsniegšanas 1,127 1,127  1,429 1,429 
- no aktīvu pārvaldīšanas 8,280 -  9,749 - 
- pārējie komisijas naudas ieņēmumi 5,023 7,280  4,808 7,713 

Komisijas naudas ieņēmumi kopā 55,991 49,552  55,171 47,895 

      

Komisijas naudas izdevumi:      
- par korespondentbanku pakalpojumiem (157) (158)  (141) (140) 
- par maksājumu kartēm (14,422) (14,422)  (13,960) (13,960) 
- par darījumiem ar vērtspapīriem (1,497) (1,497)  (1,256) (1,256) 
- par skaidras naudas apkalpošanu (734) (734)  (781) (781) 
- par kreditēšanas operācijām* (393) (300)  (134) (48) 
- pārējie komisijas naudas izdevumi (628) (587)  (857) (679) 

Komisijas naudas izdevumi kopā (17,831) (17,698)  (17,129) (16,864) 

      

Neto komisijas naudas ieņēmumi 38,160 31,854  38,042 31,031 

 

 

* Kreditēšanas operācijās iekļauti ieņēmumi un izdevumi saistībā ar kredītiem, līzinga darījumiem, kredītvēstulēm un 

garantiju līgumiem, kas ir īstermiņa, un tie neveido procentu ieņēmumus vai izdevumus, jo pēc būtības ir administratīva 

rakstura darījumi saistībā ar līgumu slēgšanu vai kredītu reorganizāciju. 
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6. pielikums  Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem 

 
Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem ietver peļņu vai zaudējumus, kas radušies no spekulatīva rakstura 
darījumiem un vērtspapīru novērtēšanas to patiesajā vērtībā, kā arī no ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas, neņemot 
vērā ar šiem darījumiem saistītos procentu ieņēmumus vai izdevumus un komisijas naudu. 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Peļņa no vērtspapīru pārdošanas      

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - -  18,166 18,166 
Vērtspapīri patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā 20 20  100 100 

 20 20  18,266 18,266 
      

Zaudējumi no vērtspapīru pārvērtēšanas      

Vērtspapīri patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 153 153  (365) (365) 

 153 153  (365) (365) 
      

Peļņa no ārvalstu valūtu maiņas darījumiem  2,617 2,621  4,705 4,705 
Peļņa / (zaudējumi) no ārvalstu valūtu pozīciju 

pārvērtēšanas 6,303 6,248  (1,259) (1,270) 
(Zaudējumi) / peļņa  no atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem (5,541) (5,539)  462 472 
      

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem 3,552 3,503  21,809 21,808 

 
 
7. pielikums Neto peļņa / (zaudējumi) no pārņemtajiem aktīviem 

 
Koncerns ir ieguvis aktīvus, pārņemot ķīlas, kas kalpoja kā prasību nodrošinājums. Pārņemtie aktīvi ietver 
privātīpašumus un zemes gabalus, un ir iekļauti bilances postenī „Pārējie aktīvi” (skat. 25. pielikumu).  
 

  2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Ieņēmumi / (zaudējumi) no pārņemto aktīvu izslēgšanas 4 (52)  160 (27) 
Pārņemto aktīvu vērtības pieaugums / (samazināšanās) 65 65  (12) (12) 
Pārņemto aktīvu uzturēšana (207) (28)  (127) (83) 

Neto peļņa / (zaudējumi) no pārņemtajiem aktīviem (138) (15)  21 (122) 

 
8. pielikums Citi pamatdarbības ieņēmumi 
 

 

Operatīvā līzinga portfeli veido mašīnas un iekārtas. 
 
9. pielikums Citi pamatdarbības izdevumi 
 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Nomas ieņēmumi no operatīvā līzinga 381 -  477 - 
Ieņēmumi no pakalpojumu pārdošanas saistītiem 

uzņēmumiem  1,706 2,972  746 1,965 
Citi pamatdarbības ieņēmumi 1,694 462  304 260 

Citi pamatdarbības ieņēmumi kopā 3,781 3,434  1,527 2,225 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Pensiju fondu dalībnieku peļņa (312) -  (331) - 

Profesionālie pakalpojumi pamatdarbības 
nodrošināšanai (305) (277)  (255) (255) 

Citi pamatdarbības izdevumi kopā (617) (277)  (586) (255) 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
10. pielikums Izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam 

 
Koncerna un Bankas izveidotie uzkrājumi attiecas tikai uz kredītu vērtības samazinājumu. Nākamā tabula atspoguļo 
Koncerna un Bankas kopējos izdevumus uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam pārskata perioda beigās: 
 
 

 Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000 
   

2015. gada 31. decembrī 79,102 79,027 
   

Uzkrājumu pieaugums 29,603 29,243 
   

Uzkrājumu samazinājums (20,579) (20,579) 
   

Norakstīto aktīvu atgūšana (2,346) (2,346) 
   

Iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 6,678 6,318 

 
  

Kredītu norakstīšanas rezultātā samazinātie uzkrājumi (22,869) (22,869) 
     

Starpība no valūtas konvertācijas 333 358 
     

2016. gada 31. decembrī 65,590 65,180 
   

Uzkrājumu pieaugums 10,687 9,818 
   

 

Uzkrājumu samazinājums (6,942) (6,923) 
   

 

Norakstīto aktīvu atgūšana (1,754) (1,754) 
   

Iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 1,991 1,141 
   

Kredītu norakstīšanas rezultātā samazinātie uzkrājumi (12,534) (12,534) 
   

Starpība no valūtas konvertācijas (935) (730) 
     

2017. gada 31. decembrī 55,866 54,811 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
10. pielikums Izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna kopējo izdevumu uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam sadalījumu starp 
kredītiem un pārējiem aktīviem pārskata perioda beigās (sadalījumā pa kredītu veidiem): 
 
 

 
Kredīti 

Izmantotās 
kredītlīnijas Līzingi 

Kredītkartes 
un overdrafti Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
      

2015. gada 31. decembrī 69,098 5,668 2,707 1,629 79,102 

      

Uzkrājumu pieaugums / 
(samazinājums) (881) 4,152 4,965 788 9,024 

      

Norakstīto aktīvu atgūšana (2,042) (138) (166) - (2,346) 
      

Iekļauti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā (2,923) 4,014 4,799 788 6,678 

      

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (19,607) (1,224) (500) (1,538) (22,869) 

      

Starpība no valūtas 
konvertācijas (326) 204 455 - 333 

      

2016. gada 31. decembrī 48,284 8,800 7,627 879 65,590 
      

Uzkrājumu pieaugums  2,578 - 763 404 3,745 
      

Norakstīto aktīvu atgūšana (1,299) - (147) (308) (1,754) 
      

Iekļauti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 1,279 - 616 96 1,991 

      

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (11,386) - (556) (592) (12,534) 

      

Korekcijas pēc bankas IT 
pamatsistēmu nomaiņas * 6,732 (8,800) - 2,068 - 

      

Starpība no valūtas 
konvertācijas (204) - (731) - (935) 

      

2017. gada 31. decembrī 46,004 - 7,103 2,759 55,866 

 
 
* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 
Uz 2017. gada 31. decembri kopējie kredītu uzkrājumi veidoja 2.1% (2.7%) no Koncerna kredītportfeļa, neieskaitot 
Latvijas valdības garantētos kredītus, un kredītus, kas pilnībā nodrošināti ar Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma 
parādzīmēm. 
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10. pielikums Izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo Bankas kopējo izdevumu uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam sadalījumu starp 
kredītiem un pārējiem aktīviem pārskata perioda beigās (sadalījumā pa kredītu veidiem): 
 

 
Kredīti 

Izmantotās 
kredītlīnijas Līzingi 

Kredītkartes 
un overdrafti Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
      

2015. gada 31. decembrī 69,054 5,668 2,676 1,629 79,027 

      

Uzkrājumu pieaugums / 
(samazinājums) (1,241) 4,152 4,965 788 8,664 

      

Norakstīto aktīvu atgūšana (2,042) (138) (166) - (2,346) 
      

Iekļauti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā (3,283) 4,014 4,799 788 6,318 

      

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (19,607) (1,224) (500) (1,538) (22,869) 

      

Starpība no valūtas 
konvertācijas 157 204 (3) - 358 

      

2016. gada 31. decembrī 48,363 8,800 7,138 879 65,180 
      

Uzkrājumu pieaugums  2,028 - 463 404 2,895 
      

Norakstīto aktīvu atgūšana (1,299) - (147) (308) (1,754) 
      

Iekļauti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 729 - 316 96 1,141 

      

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (11,386) - (556) (592) (12,534) 

      

Korekcijas pēc bankas IT 
pamatsistēmu nomaiņas * 6,732 (8,800) - 2,068 - 

      

Starpība no valūtas 
konvertācijas 267 - (997) - (730) 

      

2017. gada 31. decembrī 46,004 - 6,048 2,759 54,811 

 
 
* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
11. pielikums Saimnieciskās darbības izmaksas 
 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi  
  (skat. 12. pielikumu) 24,975 23,648  26,003 24,733 
Īres izdevumi 5,108 5,085  5,842 5,820 
Sakaru izdevumi 1,159 1,094  1,184 1,118 
Biroja uzturēšanas izdevumi 1,553 1,530  1,608 1,585 
Sponsorēšana un tirgzinības izdevumi 1,628 1,459  1,831 1,675 
Transporta izdevumi 508 637  520 687 
Apmācības un citi personāla izdevumi 1,101 1,059  1,060 1,022 
Konsultācijas un profesionālie pakalpojumi 4,928 4,617  4,884 4,572 
Apdrošināšana 2,233 764  2,058 821 
Apsardzes izdevumi 302 302  341 341 
Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības izmaksas 2,656 2,572  3,926 3,805 
Komunālie pakalpojumi, remonta u.tml. izdevumi 1,692 1,653  1,551 1,513 

Saimnieciskās darbības izmaksas kopā  47,843 44,420  50,808 47,692 

 

Finanšu pārskatu revidenti sniedza sekojošus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus: 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Jaunas IT sistēmas ieviešanas drošības testēšanas 
pakalpojumi 

93 93  - - 

Jaunu datu apstrādes instrumentu drošības izpēte 27 27  43 43 
Potenciālo klientu struktūras izpēte - -  10 10 
Apliecinājuma uzdevumu pakalpojumi 3 3  3 3 

Ar revīziju nesaistītie pakalpojumi kopā 123 123  56 56 

 
 
12. pielikums Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi 
 

Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi ietver valdes locekļu, kā arī pārējo Koncerna un Bankas darbinieku 
atalgojumu, citus maksājumus un ar tiem saistītos sociālos maksājumus. 
 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Valdes locekļu atalgojums 559 559  623 623 
Pārējo darbinieku atalgojums 19,602 18,539  20,392 19,370 
Sociālie maksājumi 4,650 4,398  4,818 4,580 

 Iemaksas fiksēto iemaksu pensiju plānā 160 148  165 155 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 4 4  5 5 

Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi kopā 24,975 23,648  26,003 24,733 

 
Koncerna un Bankas vidējais darbinieku skaits gada laikā bija šāds: 
 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
      

Valdes locekļi 4 4  5 5 
Pārējie vadošie darbinieki 86 80  79 73 
Citi darbinieki 915 878  1,004 967 

Darbinieki kopā 1,005 962  1,088 1,045 
 

 
Koncerna un Bankas darbinieku skaits 2017. gada beigās bija attiecīgi 977 (1,053) un 930 (1,006). 
 

Koncerns un Banka veic sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts pensiju apdrošināšanas un valsts fondēto pensiju 
shēmā saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Reglamentu 72% (2016.g. 
70%) no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek izmantotas, lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
13. pielikums Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi bija šādi: 
 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Pārskata gada izdevumi 6,540 5,172  5,979 4,582 
Iepriekšējo gadu korekcija (437) -  - - 
Izmaiņas atliktajā ienākuma nodoklī (skat. 28. pielikumu) 568 714  (26) 40 
Ārvalstīs ieturētais UIN 4 4  - - 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis kopā 6,675 5,890  5,953 4,622 

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu atšķiras no teorētiski aprēķinātās nodokļu summas, izmantojot 
noteiktās nodokļu likmes, šādi: 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Peļņa pirms nodokļiem 47,663 44,090  58,299 55,784 

Nodoklis - 15%  7,149 6,613  8,745 8,368 
      

Nodokļa korekcija:      
Nodokļu mērķiem neatskaitāmās izmaksas 214 195  261 251 
Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi un nodokļa atlaides (892) (832)  (4,026) (3,968) 
Iepriekš neatzītas pagaidu atšķirības atliktajā nodoklī  637 (90)  973 (29) 
Iepriekšējo gadu UIN korekcija (437) -  - - 
Ārvalstīs samaksātais nodoklis 4 4  - - 

Ienākumu nodoklis 6,675 5,890  5,953 4,622 
 

 
Bankai ir jāmaksā 15% uzņēmumu ienākuma nodoklis no pārskata gadā ar nodokli apliekamā ienākuma, kas aprēķināts 
saskaņā ar Latvijas nodokļu likumdošanas prasībām. Atliktais nodoklis ir aprēķināts, ņemot vērā 15% nodokļu likmi 2016. 
gada 31. decembrī un 0% nodokļu likmi 2017. gada 31. decembrī. 
 
 
14. pielikums Kase un prasības pret Latvijas Banku 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Kase 25,125 25,125  27,654 27,654 
Prasības pret Latvijas Banku 545,005 545,005  78,275 78,275 

Kase un prasības pret Latvijas Banku kopā 570,130 570,130  105,929 105,929 

 

Prasības pret Latvijas Banku atspoguļo Bankas korespondentkonta atlikumu, par kuru procenti tiek maksāti obligāto 
rezervju prasību apjomā.  

Saskaņā ar Latvijas Bankas padomes lēmumu Bankai jānodrošina minimālo rezervju prasību izpilde. Bankas mēneša 
vidējam korespondentkonta atlikumam Latvijas Bankā prasību izpildes periodā ir jāpārsniedz rezervju prasības noteiktais 
minimālais apjoms.  

Pārskata gada laikā un iepriekšējā gada laikā Banka bija izpildījusi Latvijas Bankas noteikto rezervju prasību. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

15. pielikums  Prasības pret kredītiestādēm 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Prasības pret OECD reģiona valstīs reģistrētām 

kredītiestādēm 118,962 118,962  510,759 510,759 
Prasības pret Latvijā reģistrētām kredītiestādēm 7,698 7,696  2 - 
Prasības pret citās ne-OECD reģiona valstīs reģistrētām 

kredītiestādēm 271 271  1,130 1,130 

Prasības pret kredītiestādēm kopā 126,931 126,929  511,891 511,889 
 

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm pēc prasību veida: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Prasības uz pieprasījumu 118,956 118,954  511,056 511,054 
Pārējās prasības  7,975 7,975  835 835 

Prasības pret kredītiestādēm kopā 126,931 126,929  511,891 511,889 
 

Uz 2017. gada 31. decembri Prasības pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies. 
Koncernam un Bankai nebija būtisku prasību pret bankām, kuru iekšējā riska klase ir zemāka par 4 (investīciju 
kategorija).  

Maksimālā pakļautība kredītriskam ir vienāda ar šo aktīvu bilances vērtību. 81% (97%) no prasībām pret kredītiestādēm 
ir prasības pret SEB AB (skat. arī 37. pielikumu). 
 
 

16. pielikums Izsniegtie kredīti  
 

Nākamajā tabulā ir atspoguļoti kredīti:  

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Kredīti 2,261,762 2,234,988  2,096,034 2,084,679 
Izmantotās kredītlīnijas*  - -  119,188 367,401 
Līzingi 279,824 854  247,343 51 
Kredītkartes un overdrafti 151,543 445,887  77,252 77,252 

Bruto kredīti kopā 2,693,129 2,681,729  2,539,817 2,529,383 

Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam 
(skat. 10. pielikumu) 

(55,866) (54,811)  (65,590) (65,180) 

Neto kredīti 2,637,263 2,626,918  2,474,227 2,464,203 
 

* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 

Maksimālā pakļautība kredītriskam ir vienāda ar šo aktīvu bilances vērtību. 
 

Nākamā tabula atspoguļo vienam klientam izsniegto kredītu apjomu, kas vienāds ar vai pārsniedz 1,500 tūkst. eiro, 
analīzi: 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
      

Klientu skaits 203 173  177 162 
Kopā izsniegtie kredīti (EUR ‘000)  1,308,582 1,439,124  1,149,797 1,305,251 
Procentos no visiem bruto kredītiem kopā 48.59% 53.66%  45.27% 51.60% 

 

Uz 2017. gada 31. decembri astoņi lielākie kredītņēmēji veidoja 22.45% (23.46%) no kopējā Bankas kredītportfeļa. 
Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumdošanai kopējais izsniegto kredītu apjoms vienai personai vai savstarpēji saistītu 
personu grupai, kas nav saistīti ar kredītiestādi, nedrīkst pārsniegt 25% no kredītiestādes pašu kapitāla. Savukārt visām 
ar kredītiestādi saistītām personām izsniegto kredītu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu 
kapitāla. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir piekritusi, ka šie limiti neattiecas uz darījumiem ar Bankai pilnībā piederošo 
meitasuzņēmumu SIA „SEB līzings”. Uz 2017. gada 31. decembri un 2016. gada 31. decembri Banka bija izpildījusi 
iepriekš minētās prasības. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
16. pielikums Izsniegtie kredīti (turpinājums) 

 

No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību sadalījums pēc iznomāto aktīvu veida: 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Ražošanas un lauksaimniecības iekārtas 56,399 66  41,608 - 
Transporta līdzekļi 204,644 728  194,260 51 
Medicīnas iekārtas 3,771 -  2,788 - 
Citi aktīvi 15,010 60  8,687 - 

No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību 
summa 279,824 854  247,343 51 

 
No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās prasības pēc to atlikušā atmaksas termiņa: 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Nokavēts termiņš 6,222 854  14,324 51 
Līdz 1 gadam 25,897 -  76,773 - 
1 - 5 gadi 204,436 -  150,462 - 
Vairāk nekā 5 gadi 43,269 -  5,784 - 

No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību 
summa, neto 279,824 854  247,343 51 

      

Nākotnē saņemamie procentu ieņēmumi  
  (skat. 19. pielikumu) 15,487 -  14,082 - 

      

No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību 
summa, bruto 295,311 854  261,425 51 

 
 
 
17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma  

 
Nākamā tabula atspoguļo izsniegto kredītu sadalījumu pēc to kvalitatīvā novērtējuma: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Kredīti, kas nav kavēti un kuriem nav vērtības 
samazināšanās pazīmes 

2,571,573 2,572,829  2,393,313 2,401,240 

Kavētie kredīti, kuru vērtība nav samazinājusies 80,319 74,520  103,572 96,370 
Kredīti, kuriem ir izveidoti uzkrājumi vērtības 

samazināšanai 
41,237 34,380  42,932 31,773 

      

Bruto kredīti 2,693,129 2,681,729  2,539,817 2,529,383 
      

Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam 
(skat. 10. pielikumu) 

(55,866) (54,811)  (65,590) (65,180) 
      

Neto kredīti 2,637,263 2,626,918  2,474,227 2,464,203 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

Nākamā tabula atspoguļo  Koncerna izsniegto kredītu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam kvalitatīvo 
novērtējumu sadalījumā pa kredītu veidiem 2017. gada 31. decembrī: 
 

  

Kredīti 
Izmantotās 

kredītlīnijas* Līzingi 

Kredīt-
kartes & 

overdrafti 
Kopā 

  
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

       

Kredīti, kuru atmaksa nav kavēta un kuru                           
vērtība nav samazinājusies     

 
Kategorijas Riska klases      
       

Investīciju kategorija 1-4 664 - 697 9 1,370 

  5-7 278,189 - 28,449 10,826 317,464 
       

Standarta bizness 8-10 792,652 - 138,204 82,418 1,013,274 

  11-12 98,771 - 15,815 15,769 130,355 
       

Uzraugāmie 13-16 57,727 - 836 2,552 61,115 
       

Mazie uzņēmumi       

Standarta bizness A,B,C 75,564 - 42,044 10,579 128,187 

Uzraugāmie D,E 15,230 - 5,922 3,397 24,549 
       

Mājsaimniecības       

Standarta bizness A,B,C 794,093 - 34,877 20,964 849,934 

Uzraugāmie D,E 44,276 - 127 922 45,325 

       

Kredīti kopā, kuru atmaksa nav kavēta un 
kuru vērtība nav samazinājusies 2,157,166 - 266,971 147,436 2,571,573 

 
       

Kredīti, kuru atmaksa ir kavēta,  bet kuru 
vērtība nav samazinājusies 

  

 

   

Kavējums līdz 30 dienām 27,180 - 4,290 1,046 32,516 

Kavējums no 30-60 dienām 4,882 - 160 98 5,140 

Kavējums no 60-90 dienām 3,033 - 575 42 3,650 

Kavējums virs 90 dienām 36,374 - 907 1,732 39,013 

Kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 71,469 - 5,932 2,918 80,319 

      

Kredīti kopā, kuru vērtība ir 
samazinājusies**  33,127 - 6,920 1,190 41,237 

 

* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 

Balstoties uz Bankas iekšējo modeli tiek novērtēts uzkrājumu līmenis iespējamajiem zaudējumiem. 
 

** Individuāli vērtētie aktīvi ir iekļauti pozīcijā “Kredīti kopā, kuru vērtība ir samazinājusies”, vadoties pēc sekojošiem 
kritērijiem - tie ir 16. riska klases klienti, tiem ir nepietiekams nodrošinājums kredīta pamatsummai un uzkrātajiem 
procentu maksājumiem, ieskaitot kavējuma soda naudas maksājumus, tiem ir potenciālie zaudējumi un ir izveidoti 
uzkrājumi 100% apmērā.  
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17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo  Bankas  izsniegto kredītu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam kvalitatīvo 
novērtējumu sadalījumā pa kredītu veidiem 2017. gada 31. decembrī: 
 

  

Kredīti 
Izmantotās 

kredītlīnijas* Līzingi 

Kredīt-
kartes & 

overdrafti 
Kopā 

  
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

       

Kredīti, kuru atmaksa nav kavēta un kuru                           
vērtība nav samazinājusies     

 
Kategorijas Riska klases      
       

Investīciju kategorija 1-4 664 - - 9 673 

  5-7 286,381 - - 305,170 591,551 
       

Standarta bizness 8-10 763,229 - - 82,418 845,647 

  11-12 96,517 - - 15,769 112,286 
       

Uzraugāmie 13-16 56,321 - - 2,552 58,873 
       

Mazie uzņēmumi       

Standarta bizness A,B,C 74,434 - - 10,579 85,013 

Uzraugāmie D,E 15,135 - - 3,397 18,532 
       

Mājsaimniecības       

Standarta bizness A,B,C 794,092 - - 20,964 815,056 

Uzraugāmie D,E 44,276 - - 922 45,198 
       

Kredīti kopā, kuru atmaksa nav kavēta  un 
kuru vērtība nav samazinājusies 2,131,049 - - 441,780 2,572,829 

 
       

Kredīti, kuru atmaksa ir kavēta,  bet kuru 
vērtība nav samazinājusies 

  

 

   

Kavējums līdz 30 dienām 26,700 - - 1,046 27,746 

Kavējums no 30-60 dienām 4,882 - 92 98 5,072 

Kavējums no 60-90 dienām 3,033 - 327 42 3,402 

Kavējums virs 90 dienām 36,243 - 325 1,732 38,300 

Kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 70,858 - 744 2,918 74,520 
      

 

 

  

 

   

Kredīti kopā, kuru vērtība ir 
samazinājusies**  33,079 - 111 1,190 34,380 

 
* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 

** Individuāli vērtētie aktīvi ir iekļauti pozīcijā “Kredīti kopā, kuru vērtība ir samazinājusies”, vadoties pēc sekojošiem 
kritērijiem - tie ir 16. riska klases klienti, tiem ir nepietiekams nodrošinājums kredīta pamatsummai un uzkrātajiem 
procentu maksājumiem, ieskaitot kavējuma soda naudas maksājumus, tiem ir potenciālie zaudējumi un ir izveidoti 
uzkrājumi 100% apmērā.  
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17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

Nākamā tabula atspoguļo  Koncerna izsniegto kredītu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam kvalitatīvo 
novērtējumu sadalījumā pa kredītu veidiem 2016. gada 31. decembrī: 
 

  

Kredīti 
Izmantotās 

kredītlīnijas Līzingi 

Kredīt-
kartes & 

overdrafti 
Kopā 

  
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

       

Kredīti, kuru atmaksa nav kavēta un kuru                           
vērtība nav samazinājusies     

 
Kategorijas Riska klases      
       

Investīciju kategorija 1-4 665 1,415 517 10 2,607 

  5-7 200,147 - 25,952 25,363 251,462 
       

Standarta bizness 8-10 674,348 68,235 120,829 21,920 885,332 

  11-12 122,770 31,705 13,360 2,049 169,884 
       

Uzraugāmie 13-16 109,235 2,297 1,739 1,647 114,918 
       

Mazie uzņēmumi       

Standarta bizness A,B,C 76,854 9,918 44,568 817 132,157 

Uzraugāmie D,E 13,414 2,332 - 140 15,886 
       

Mājsaimniecības       

Standarta bizness A,B,C 734,266 - 26,062 20,772 781,100 

Uzraugāmie D,E 39,814 - - 153 39,967 

       

Kredīti kopā, kuru atmaksa nav kavēta un 
kuru vērtība nav samazinājusies 1,971,513 115,902 233,027 72,871 2,393,313 

 
       

Kredīti, kuru atmaksa ir kavēta,  bet kuru 
vērtība nav samazinājusies 

  

 

   

Kavējums līdz 30 dienām 39,154 454 1,883 3,642 45,133 

Kavējums no 30-60 dienām 4,844 - 90 117 5,051 

Kavējums no 60-90 dienām 1,775 186 7 63 2,031 

Kavējums virs 90 dienām 48,837 786 1,176 558 51,357 

Kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 94,610 1,426 3,156 4,380 103,572 

      

Kredīti kopā, kuru vērtība ir 
samazinājusies*  29,912 1,860 11,159 1 42,932 

 
 

Balstoties uz Bankas iekšējo modeli tiek novērtēts uzkrājumu līmenis iespējamajiem zaudējumiem. 
 

* Individuāli vērtētie aktīvi ir iekļauti pozīcijā “Kredīti kopā, kuru vērtība ir samazinājusies”, vadoties pēc sekojošiem 
kritērijiem - tie ir 16. riska klases klienti, tiem ir nepietiekams nodrošinājums kredīta pamatsummai un uzkrātajiem 
procentu maksājumiem, ieskaitot kavējuma soda naudas maksājumus, tiem ir potenciālie zaudējumi un ir izveidoti 
uzkrājumi 100% apmērā.  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo  Bankas  izsniegto kredītu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam kvalitatīvo 
novērtējumu sadalījumā pa kredītu veidiem 2016. gada 31. decembrī: 
 
 

  

Kredīti 
Izmantotās 

kredītlīnijas Līzingi 

Kredīt-
kartes & 

overdrafti 
Kopā 

  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
       

Kredīti, kuru atmaksa nav kavēta un kuru                           
vērtība nav samazinājusies     

 

Kategorijas Riska klases      
       

Investīciju kategorija 1-4 665 1,415 - 10 2,090 
  5-7 212,723 248,213 - 25,363 486,299 
       

Standarta bizness 8-10 662,832 68,235 - 21,920 752,987 
  11-12 119,804 31,705 - 2,049 153,558 
       

Uzraugāmie 13-16 105,220 2,297 - 1,647 109,164 
       

Mazie uzņēmumi       

Standarta bizness A,B,C 75,514 9,918 - 817 86,249 

Uzraugāmie D,E 13,414 2,332 - 140 15,886 
       

Mājsaimniecības       

Standarta bizness A,B,C 734,268 - - 20,772 755,040 

Uzraugāmie D,E 39,814 - - 153 39,967 
       

Kredīti kopā, kuru atmaksa nav kavēta  un 
kuru vērtība nav samazinājusies 1,964,254 364,115 - 72,871 2,401,240 

 
 

      

Kredīti, kuru atmaksa ir kavēta,  bet kuru 
vērtība nav samazinājusies 

  

 

   

Kavējums līdz 30 dienām 35,191 454 - 3,642 39,287 

Kavējums no 30-60 dienām 4,709 - - 117 4,826 

Kavējums no 60-90 dienām 1,775 186 - 63 2,024 

Kavējums virs 90 dienām 48,838 786 51 558 50,233 

Kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 90,513 1,426 51 4,380 96,370 
 

  

 

   

Kredīti kopā, kuru vērtība ir 
samazinājusies*  29,912 1,860 - 1 31,773 

 

 
* Individuāli vērtētie aktīvi ir iekļauti pozīcijā “Kredīti kopā, kuru vērtība ir samazinājusies”, vadoties pēc sekojošiem 
kritērijiem - tie ir 16. riska klases klienti, tiem ir nepietiekams nodrošinājums kredīta pamatsummai un uzkrātajiem 
procentu maksājumiem, ieskaitot kavējuma soda naudas maksājumus, tiem ir potenciālie zaudējumi un ir izveidoti 
uzkrājumi 100% apmērā.  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna izsniegto kopējo kredītu nodrošinājuma daļu prasību segšanai un potenciālos 
zaudējumu sadalījumā pa kredītu veidiem: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Aktīvi ar 
nodroši-
nājumu,  

kura vērtība 
pārsniedz 

kredīta 
atlikumu 

Aktīvi ar nepietiekamu nodrošinājumu  Aktīvi ar 
nodroši-
nājumu,  

kura vērtība 
pārsniedz 

kredīta 
atlikumu 

Aktīvi ar nepietiekamu nodrošinājumu 

 
Izsniegtie 

kredīti 
Nodroši-

nājuma daļa 
prasību 

segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

 
Izsniegtie 

kredīti 
Nodroši-

nājuma daļa 
prasību 

segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
          

Kredīti 2,141,927 119,835 78,718 41,117  1,930,459 165,576 117,698 47,878 

Izmantotās 
kredītlīnijas* - - - -  116,139 3,049 1,770 1,279 

Līzingi 271,243 8,580 2,550 6,030  234,984 12,358 6,412 5,946 

Kredītkartes, 
overdrafti 147,380 4,164 2,293 1,871  76,702 550 209 341 

Kopā 2,560,550 132,579 83,561 49,018  2,358,284 181,533 126,089 55,444 

 
* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 
Nākamā tabula atspoguļo Bankas izsniegto kopējo kredītu nodrošinājuma daļu prasību segšanai un potenciālos 
zaudējumu sadalījumā pa kredītu veidiem : 
 
 31/12/17  31/12/16 

 Aktīvi ar 
nodroši-
nājumu,  

kura vērtība 
pārsniedz 

kredīta 
atlikumu 

Aktīvi ar nepietiekamu nodrošinājumu  Aktīvi ar 
nodroši-
nājumu,  

kura vērtība 
pārsniedz 

kredīta 
atlikumu 

Aktīvi ar nepietiekamu nodrošinājumu 

 
Izsniegtie 

kredīti 
Nodroši-

nājuma daļa 
prasību 

segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

 
Izsniegtie 

kredīti 
Nodroši-

nājuma daļa 
prasību 

segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
          

Kredīti 2,115,512 119,474 78,487 40,987  1,919,110 165,569 117,690 47,879 

Izmantotās 
kredītlīnijas* - - - -  364,352 3,049 1,770 1,279 

Līzingi 286 569 116 453  51 - - - 

Kredītkartes, 
overdrafti 441,724 4,164 2,293 1,871  76,702 550 209 341 

Kopā 2,557,522 124,207 80,896 43,311  2,360,215 169,168 119,669 49,499 

 
* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 
Kredītu nodrošinājuma vērtība balstās uz aplēsto aktīvu atgūstamo vērtību. Nodrošinājuma vērtēšanu veic vai nu 
neatkarīgs sertificēts vērtētājs, kuru akceptējuši Koncerns un Banka, vai arī Koncerns un Banka pašu spēkiem. Koncerns 
var koriģēt (samazināt) vērtību, kuru noteicis neatkarīgs sertificēts vērtētājs, gadījumā, ja Koncerns uzskata, ka vērtētājs 
nav ņēmis vērā noteiktus Koncernam zināmos riska faktorus. Attiecīgi izvērtējot nodrošinājuma pietiekamību, tiek ņemta 
vērā samazinātā vērtība. Par nodrošinājumu Koncernam var kalpot nekustamais īpašums, jauni un lietoti transporta 
līdzekļi, komerciālie transporta līdzekļi, preces klientu noliktavās, vērtspapīri, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums, ķīlas 
uz mantu kā lietu kopumu, u.c. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
17. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna izsniegto kredītu sadalījumu, kuru riska vērtējums ir no 13. līdz 16. riska klasei: 
 

   31/12/17    31/12/16  

 Riska 
klases 

Aktīvi ar 
nepietiekamu 

nodrošinājumu 

Nodroši-
nājuma daļa 

prasību 
segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

 Aktīvi ar 
nepietiekamu 

nodrošinājumu 

Nodroši-
nājuma daļa 

prasību 
segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
         

Kredīti 

 

13 2,841 2,619 222  54,374 47,343 7,031 

14 22,070 20,432 1,638  34,487 30,734 3,753 

15 15,703 13,921 1,782  20,522 18,407 2,115 

16 33,127 16,754 16,373  34,156 18,147 16,009 
         

Izmantotās 
kredītlīnijas* 

13 - - -  1,619 1,619 - 

14 - - -  - - - 

15 - - -  751 751 - 

16 - - -  1,816 537 1,279 
         

Līzingi 

13 10 10 -  154 154 - 

14 154 154 -  640 640 - 

15 489 169 320  944 463 481 

16 6,920 1,756 5,164  11,158 5,693 5,465 
         

Kredītkartes 
un overdrafti 

13 250 250 -  2 2 - 

14 - - -  2 2 - 

15 830 804 26  1,455 1,455 - 

16 1,190 329 861  195 195 - 

KOPĀ  83,584 57,198 26,386  162,275 126,142 36,133 

 
* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
 
Nākamā tabula atspoguļo Bankas izsniegto kredītu sadalījumu, kuru riska vērtējums ir no 13. līdz 16. riska klasei: 
 

   31/12/17    31/12/16  

 Riska 
klases 

Aktīvi ar 
nepietiekamu 

nodrošinājumu 

Nodroši-
nājuma daļa 

prasību 
segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

 Aktīvi ar 
nepietiekamu 

nodrošinājumu 

Nodroši-
nājuma daļa 

prasību 
segšanai 

Potenciālie 
zaudējumi 

  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
         

Kredīti 

 

13 2,658 2,436 222  50,493 43,462 7,031 

14 22,070 20,432 1,638  34,487 30,734 3,753 

15 15,703 13,921 1,782  20,388 18,273 2,115 

16 33,079 16,707 16,372  34,156 18,147 16,009 
         

Izmantotās 
kredītlīnijas* 

13 - - -  1,619 1,619 - 

14 - - -  - - - 

15 - - -  751 751 - 

16 - - -  1,816 537 1,279 
         

Līzingi 

13 - - -  - - - 

14 - - -  - - - 

15 - - -  - - - 

16 111 25 86  - - - 
         

Kredītkartes 
un overdrafti 

13 250 250 -  2 2 - 

14 - - -  2 2 - 

15 830 804 26  1,455 1,455 - 

16 1,190 329 861  195 195 - 

KOPĀ  75,891 54,904 20,987  145,364 115,177 30,187 

 

* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 
uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna un Bankas vadība 
neveica salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
18. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc aizņēmēja rezidences vietas un tautsaimniecības nozarēm  

 
Nākamā tabula atspoguļo kredītu sadalījumu pēc aizņēmēja rezidences vietas: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Aizņēmēja rezidences vieta:      
 Latvijas rezidenti 2,663,837 2,652,474  2,511,043 2,500,670 
 Citu ne-OECD reģiona valstu rezidenti 20,490 20,483  25,088 25,062 
 OECD reģiona valstu rezidenti 8,802 8,772  3,686 3,651 

      

Bruto kredīti  2,693,129 2,681,729  2,539,817 2,529,383 
      

Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam      
(skat. 10. pielikumu) 

(55,866) (54,811)  (65,590) (65,180) 

      

Neto kredīti  2,637,263 2,626,918  2,474,227 2,464,203 

 
 
Nākamā tabula atspoguļo izsniegto Koncerna kredītu sadalījumu pēc tautsaimniecības nozarēm: 
 

    31/12/17  31/12/16 

 EUR ‘000 %  EUR ‘000 % 
      

      
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 236,369 8.78%  214,032 8.43% 
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 4,203 0.16%  5,015 0.20% 
Apstrādes rūpniecība 186,452 6.92%  187,871 7.40% 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 

kondicionēšana 120,411 4.47%  78,260 3.08% 
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana 

un sanācija 11,059 0.41%  8,014 0.32% 
Būvniecība 21,030 0.78%  17,365 0.68% 
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 

motociklu remonts 222,768 8.27%  164,617 6.48% 
Transports un uzglabāšana 214,954 7.98%  192,752 7.59% 
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 10,018 0.37%  10,622 0.42% 
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 57,074 2.12%  87,956 3.46% 
Finanšu un apdrošināšanas darbības 1,038 0.04%  1,004 0.04% 
Operācijas ar nekustamo īpašumu 481,324 17.87%  461,995 18.19% 
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 9,064 0.34%  10,969 0.43% 
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 32,621 1.21%  45,500 1.79% 
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 

apdrošināšana 31,427 1.17%  41,039 1.62% 
Izglītība 5,076 0.19%  750 0.03% 
Veselība un sociālā aprūpe 12,144 0.45%  8,379 0.33% 
Māksla, izklaide un atpūta 4,994 0.19%  4,892 0.19% 
Citi pakalpojumi 69,041 2.56%  72,324 2.85% 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa 

preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās 
mājsaimniecībās 4,426 0.16%  8,447 0.33% 

Citas privātās personas 957,636 35.56%  918,014 36.14% 

Bruto kredīti 2,693,129 100.00%  2,539,817 100.00% 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
18. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc aizņēmēja rezidences vietas un tautsaimniecības nozarēm 

(turpinājums) 
 
Nākamā tabula atspoguļo izsniegto Bankas kredītu sadalījumu pēc tautsaimniecības nozarēm: 
 

    31/12/17  31/12/16 

 EUR ‘000 %  EUR ‘000 % 
      

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 195,512 7.29%  178,041 7.04% 
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3,074 0.11%  3,803 0.15% 
Apstrādes rūpniecība 141,958 5.29%  162,209 6.41% 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 

kondicionēšana 119,578 4.46%  77,387 3.06% 
Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana 

un sanācija 9,266 0.35%  7,011 0.28% 
Būvniecība 13,023 0.49%  9,635 0.38% 
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 

motociklu remonts 184,462 6.88%  127,736 5.05% 
Transports un uzglabāšana 127,996 4.77%  110,319 4.36% 
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 9,334 0.35%  10,124 0.40% 
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 50,298 1.88%  84,045 3.32% 
Finanšu un apdrošināšanas darbības 308,072 11.49%  261,893 10.35% 
Operācijas ar nekustamo īpašumu 478,971 17.86%  460,622 18.21% 
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 6,493 0.24%  8,702 0.34% 
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 9,300 0.35%  23,755 0.94% 
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 

apdrošināšana 15,540 0.58%  25,367 1.00% 
Izglītība 4,735 0.18%  687 0.03% 
Veselība un sociālā aprūpe 7,114 0.27%  4,651 0.18% 
Māksla, izklaide un atpūta 4,713 0.18%  4,637 0.18% 
Citi pakalpojumi 66,086 2.46%  69,170 2.73% 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa 

preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās 
mājsaimniecībās 4,398 0.16%  8,410 0.33% 

Citas privātās personas 921,806 34.37%  891,179 35.23% 

Bruto kredīti 2,681,729 100.00%  2,529,383 100.00% 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
19. pielikums Nākotnē saņemamie procentu ieņēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošajām 

prasībām  

 
Nomai ar izpirkuma tiesībām Koncerns izmanto salikto procentu likmi, kurā ietilpst gan fiksētā, gan mainīgā procentu 
likme. Līdz ar to, nākotnē nosakot saņemamo procentu ieņēmumus no nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošajām 
prasībām, tika ņemta vērā gada beigās spēkā esošā mainīgā procentu likme. 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Līdz 1 gadam 6,071 -  5,987 - 
1 – 5 gadi 9,202 -  7,954 - 
Vairāk nekā 5 gadi 214 -  141 - 

Kopā saņemamie procenti no nomas ar izpirkuma 
tiesībām 15,487 -  14,082 - 

 
 
20. pielikums   Vērtspapīri 

 
 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos      
Valdības obligācijas 287,118 287,118  250,688 250,688 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā 
vai zaudējumos kopā 287,118 287,118  250,688 250,688 

      
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri      

Valdības obligācijas 265 -  275 - 
Akcijas 3,482 3,482  2,746 2,746 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri kopā 3,747 3,482  3,021 2,746 

      

Vērtspapīri kopā 290,865 290,600  253,709 253,434 

 
 
 
Koncerns neatgriezeniski atzina augstāk minētos vērtspapīrus, kas neveido daļu no tā tirdzniecības portfeļa, patiesajā 
vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Vērtspapīri atbilst kritērijiem, lai tos klasificētu patiesajā vērtībā 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, jo valde novērtē veikto ieguldījumu atdevi pamatojoties uz to patieso 
vērtību, saskaņā ar biznesa plānā aprakstīto stratēģiju.  
 
Uz 2017. gada un 2016. gada 31. decembri vērtspapīru portfeļa atmaksa nav bijusi kavēta un tā vērtība nav 
samazinājusies. 
 
Maksimālā pakļautība kredītriskam ir vienāda ar šo aktīvu bilances vērtību. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
20. pielikums   Vērtspapīri (turpinājums) 
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna vērtspapīru sadalījumu starp biržā kotētiem un biržā nekotētiem vērtspapīriem: 

 31/12/17  31/12/16 

 Biržās 
kotētie 

Biržās 
nekotētie 

Kopā  Biržās 
kotētie 

Biržās 
nekotētie 

Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
        
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos         
        

Valdības obligācijas        
Latvijas valdības obligācijas 233,008 - 233,008  196,740 - 196,740 
Lietuvas valdības obligācijas 49,931 - 49,931  49,166 - 49,166 
Somijas valdības obligācijas 4,179 - 4,179  4,782 - 4,782 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos kopā 287,118 - 287,118  250,688 - 250,688 

        

        
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri        
        

Valdības obligācijas        
Latvijas valdības obligācijas 265 - 265  275 - 275 

Akcijas        
OECD reģiona valstu uzņēmumu akcijas - 3,482 3,482  - 2,746 2,746 

        

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri kopā 265 3,482 3,747  275 2,746 3,021 
        

Vērtspapīri kopā 287,383 3,482 290,865  250,963 2,746 253,709 

 
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna parāda vērtspapīru sadalījumu pēc tiem piešķirtajiem kredītreitingiem 2017. gada 
31. decembrī: 

SEB riska 
klases 

Moody’s  

reitingi 

Vērtspapīri pēc 
patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos  

Pārdošanai pieejamie 
vērtspapīri Kopā 

  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
 

 
   

1-4 Aaa līdz A3 287,118 265 287,383 

5-7 Baa1 līdz  Baa3 - - - 

8-10 Ba1 līdz Ba3 - - - 

11-12 B1 līdz B2 - - - 

13-16 B3 līdz C - - - 

 Kopā 287,118 265 287,383 

 
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna parāda vērtspapīru sadalījumu pēc tiem piešķirtajiem kredītreitingiem 2016. gada 
31. decembrī: 

SEB riska 
klases 

Moody’s  

reitingi 

Vērtspapīri pēc 
patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos  

Pārdošanai pieejamie 
vērtspapīri Kopā 

  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
 

 
   

1-4 Aaa līdz A3 250,688 275 250,963 

5-7 Baa1 līdz  Baa3 - - - 

8-10 Ba1 līdz Ba3 - - - 

11-12 B1 līdz B2 - - - 

13-16 B3 līdz C - - - 

 Kopā 250,688 275 250,963 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 

21. pielikums  Atvasinātie finanšu instrumenti 
 

Koncerns un Banka izmanto sekojošus atvasinātos finanšu instrumentus: valūtas nākotnes līgumi (currency forwards) -  
līgumi par valūtas pirkšanu nākotnē, valūtas un procentu mijmaiņas līgumi (currency and interest rate swaps) - līgumi, 
kas paredz apmaiņu ar maksājumu plūsmām un akciju indeksu iespēju līgumi (equity index options). Mijmaiņas līgumu 
rezultātā notiek apmaiņa ar valūtām vai procentu likmēm (piemēram, fiksēta likme pret mainīgu likmi). Iespēju līgums 
līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) 
vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu. 

Koncerna un Bankas kredītrisks ir potenciālie nākotnes un mijmaiņas līgumu aizvietošanas izdevumi, ja darījumi partneri 
nepildīs savas saistības. Lai kontrolētu kredītriska līmeni, Koncerns un Banka novērtē darījumu partneru risku pēc tās 
pašas metodes kā vērtējot kreditēšanas darījumus. Maksimālā pakļautība kredītriskam ir vienāda ar šo līgumu nosacīto 
pamatvērtību. 

 
Uz 2017. gada 31. decembri atvasināto finanšu instrumentu atmaksa nav bijusi kavēta un to vērtība nav samazinājusies.  
 

Atvasināto instrumentu aktīvu patiesā vērtība saskaņā ar iekšējām riska klasēm ir šāda:  
 

 31/12/17  31/12/16 

Riska klase Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      
1 – 7 21,307 21,379  119,487 119,669 
8 – 12 1,670 1,670  2,618 2,618 
13 – 16 213 213  558 558 

Kopā 23,190 23,262  122,663 122,845 
 

Finanšu instrumentu līgumu nosacītā pamatvērtība nosaka salīdzināšanas bāzi ar instrumentiem, kas tiek atzīti bilancē, 
bet ne vienmēr norāda uz nākotnes naudas plūsmas apjomiem vai instrumenta patieso vērtību, tādēļ nevar tikt izmantota, 
lai noteiktu, kādā līmenī Koncerns un Banka ir pakļauti kredītriskam vai tirgus riskam. Atvasinātie finanšu instrumenti 
kļūst izdevīgi vai neizdevīgi atkarībā no tirgus procentu likmju vai valūtas kursu svārstībām.  

Koncerna atvasināto finanšu instrumentu nosacītās līgumu pamatvērtības un patiesās vērtības ir atspoguļotas sekojošā 
tabulā. 

 31/12/17  31/12/16 

 Nosacītā 
līguma 
pamat-
vērtība 

Patiesā vērtība  Nosacītā 
līguma 
pamat-
vērtība 

Patiesā vērtība 

 Aktīvi Pasīvi  Aktīvi 

 

Pasīvi 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

        
Atvasinātie finanšu instrumenti        

Valūtas nākotnes līgumi 10,268 30 (26)  4,578 44 - 
Valūtas mijmaiņas līgumi 52,613 217 (114)  18,709 3 (166) 
Procentu mijmaiņas līgumi 1,445,383 4,070 (3,988)  321,590 6,261 (6,626) 
Starpvalūtu procentu 

mijmaiņas līgumi 
900,093 18,868 (18,928)  887,418 116,327 (115,732) 

Akciju indeksu iespēju līgumi 1,877 5 (5)  1,110 28 (22) 
        

Kopā  23,190 (23,061)   122,663 (122,546) 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
21. pielikums  Atvasinātie finanšu instrumenti (turpinājums) 

 
Bankas atvasināto finanšu instrumentu nosacītās līgumu pamatvērtības un patiesās vērtības ir atspoguļotas sekojošā 
tabulā. 

 31/12/17  31/12/16 

 Nosacītā 
līguma 
pamat-
vērtība 

Patiesā vērtība  Nosacītā 
līguma 
pamat-
vērtība 

Patiesā vērtība 

 Aktīvi Pasīvi  Aktīvi 

 

Pasīvi 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

        
Atvasinātie finanšu 

instrumenti 
       

Valūtas nākotnes līgumi 10,268 30 (26)  4,578 44 - 
Valūtas mijmaiņas līgumi 52,613 217 (114)  18,709 3 (166) 
Procentu mijmaiņas līgumi 1,450,834 4,142 (3,988)  326,238 6,443 (6,626) 
Starpvalūtu procentu 

mijmaiņas līgumi 
900,093 18,868 (18,928)  887,418 116,327 (115,732) 

Akciju indeksu iespēju līgumi 1,877 5 (5)  1,110 28 (22) 
        

Kopā  23,262 (23,061)   122,845 (122,546) 

 
22. pielikums  Līdzdalība meitasuzņēmumu pamatkapitālā  
 

Nākamā tabulā atspoguļota Bankas līdzdalība meitasuzņēmumu pamatkapitālā: 
 

Meitasuzņēmuma 
nosaukums 

Uzņēmējdarbības                
veids 

Pamat- 
Kapitāls  

Kopā 
kapitāls 

un 
rezerves  

Bankas 
daļa 

% no 
visām 
balss- 

tiesībām 

Līdz-
dalība 

31/12/17 

Līdz-
dalība 

31/12/16 

  EUR ‘000 EUR ‘000 (%) (%) EUR ‘000 EUR ‘000 

        
SIA „SEB līzings” Nomas ar izpirkumu 

un faktoringa 
pakalpojumi 3,415 6,539 100 100 3,817 3,817 

        
IP AS „SEB Investment 

management” 
Ieguldījumu fondu un 
pensiju līdzekļu 
pārvaldīšana 3,000 7,412 100 100 577 577 

        
AS „SEB atklātais 

pensiju fonds” 
 
Pensiju fonds 683 1,051 100 100 624 624 

        
        

      5,018 5,018 

 
Uz 2017. gada un 2016. gada 31. decembri līdzdalības meitasuzņēmumu pamatkapitālā vērtība nav samazinājusies. 

 
23. pielikums  Nemateriālie aktīvi  

 
Nākamā tabula atspoguļo nemateriālos aktīvus: 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Datoru programmnodrošinājums, atskaitot 

priekšapmaksas 8,900 8,895  516 495 
Atliktie klientu piesaistes izdevumi 39 -  40 - 
Datoru programmnodrošinājumu izveidošana 352 352  11,173 11,173 

      

Nemateriālie aktīvi kopā 9,291 9,247  11,729 11,668 
 
 

Datoru programmnodrošinājuma izveidošanas izmaksas ietver investīcijas, kas saistītas ar Bankas jaunās 
pamatsistēmas ieviešanu 2017. gada februārī. Bankas jaunās pamatsistēmas vērtība 2017. gada 31. decembrī ir EUR 
6,950 tūkstoši un tās paredzētais lietderīgās lietošanas laiks ir 8 gadi, sākot no sistēmas ieviešanas. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
23. pielikums Nemateriālie aktīvi (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo notikušās izmaiņas Koncerna un Bankas programmnodrošinājuma atlikušajā vērtībā: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017. gada laikā tika norakstīti EUR 1,204 tūkstoši no Bankas jaunās pamatsistēmas vērtības saistībā ar turpmāk 
neizmantojamu funkcionalitāti, jo nav saskatāms turpmāk iegūstams ekonomisks labums no veiktajiem nemateriālajiem 
ieguldījumiem. 

 

 
24. pielikums  Pamatlīdzekļi  
 

Nākamā tabula atspoguļo pamatlīdzekļus to atlikušajā vērtībā: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Nomātā īpašuma uzlabojumi 1,257 1,257  985 985 
Bankas īpašumā esoši transporta līdzekļi 5 -  10 5 
      

Biroja aprīkojums:      
   Elektroniskās datu apstrādes iekārtas  3,332 3,316  3,553 3,537 
   Pārējais biroja aprīkojums 917 912  1,278 1,270 

Kopā biroja aprīkojums 4,249 4,228  4,831 4,807 
      

Saskaņā ar nomas bez izpirkuma tiesībām 
līgumiem iznomātie aktīvi (transporta līdzekļi) 3,029 -  2,980 - 

      

Pamatlīdzekļi, atskaitot priekšapmaksas 8,540 5,485  8,806 5,797 
      

Priekšapmaksa par pamatlīdzekļu iegādi  426 426  1,761 1,761 
      

Pamatlīdzekļi to atlikušajā vērtībā kopā, 
ieskaitot priekšapmaksas 8,966 5,911  10,567 7,558 

 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

Sākotnējā vērtība      

1. janvārī 10,700 10,375  10,851 10,533 
Gada laikā iegādāti 11,146 11,146  88 79 
Gada laikā norakstīti (1,679) (1,679)  (239) (237) 

31. decembrī 20,167 19,842  10,700 10,375 
      

Uzkrātais nolietojums      
1. janvārī 10,184 9,880  10,109 9,821 
Gada laikā aprēķinātais nolietojums 1,510 1,495  307 289 
Gada laikā norakstīti (427) (428)  (232) (230) 

31. decembrī 11,267 10,947  10,184 9,880 
      

Atlikusī vērtība      

31. decembrī 8,900 8,895  516 495 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
24. pielikums  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 
 

Nākamā tabula atspoguļo 2017. gadā notikušās izmaiņas Koncerna pamatlīdzekļos (ieskaitot saskaņā ar nomas bez 
izpirkuma tiesībām līgumiem iznomātos aktīvus): 
 

 
 
 

Nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi 
Transporta  

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā 
pamatlīdzekļi, 

atskaitot 
priekšapmaksas 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Sākotnējā vērtība  
    

2016. gada 31. decembrī 1,977 3,672 19,977 25,626 

Gada laikā iegādāti 670 654 1,379 2,703 

Gada laikā pārdoti un 
norakstīti  (559) (637) (4,884) (6,080) 

2017. gada 31. decembrī 2,088 3,689 16,472 22,249 

     
Uzkrātais nolietojums     

2016. gada 31. decembrī 992 682 15,146 16,820 

Gada laikā aprēķinātais 
nolietojums 398 443 1,604 2,445 

Nolietojuma norakstīšana (559) (470) (4,527) (5,556) 

2017. gada 31. decembrī 831 655 12,223 13,709 

     

Atlikusī vērtība     

2016. gada 31. decembrī 985 2,990 4,831 8,806 

2017. gada 31. decembrī 1,257 3,034 4,249 8,540 

 
 

Nākamā tabula atspoguļo 2017. gadā notikušās izmaiņas Bankas pamatlīdzekļos: 
 

 
 
 

Nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi 
Transporta  

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā 
pamatlīdzekļi, 

atskaitot 
priekšapmaksas 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Sākotnējā vērtība  
    

2016. gada 31. decembrī 1,977 5 19,888 21,870 

Gada laikā iegādāti 670 - 1,367 2,037 

Gada laikā pārdoti un 
norakstīti  (559) (5) (4,837) (5,401) 

2017. gada 31. decembrī 2,088 - 16,418 18,506 
     

Uzkrātais nolietojums     

2016. gada 31. decembrī 992 - 15,081 16,073 

Gada laikā aprēķinātais 
nolietojums 398 1 1,594 1,993 

Nolietojuma norakstīšana (559) (1) (4,485) (5,045) 

2017. gada 31. decembrī 831 - 12,190 13,021 

     
Atlikusī vērtība     

2016. gada 31. decembrī 985 5 4,807 5,797 

2017. gada 31. decembrī 1,257 - 4,228 5,485 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
24. pielikums  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo 2016. gadā notikušās izmaiņas Koncerna pamatlīdzekļos (ieskaitot saskaņā ar nomas bez 
izpirkuma tiesībām līgumiem iznomātos aktīvus): 
 

 
 
 

Nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi 
Transporta  

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā 
pamatlīdzekļi, 

atskaitot 
priekšapmaksas 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Sākotnējā vērtība  
    

2015. gada 31. decembrī 1,815 7,392 20,706 29,913 

Gada laikā iegādāti 446 2,804 2,289 5,539 

Gada laikā pārdoti un 
norakstīti  (284) 

 
(6,524) (3,018) (9,826) 

2016. gada 31. decembrī 1,977 3,672 19,977 25,626 

     
Uzkrātais nolietojums     

2015. gada 31. decembrī 859 4,103 16,542 21,504 

Gada laikā aprēķinātais 
nolietojums 412 579 1,595 2,586 

Nolietojuma norakstīšana (279) (4,000) (2,991) (7,270) 

2016. gada 31. decembrī 992 682 15,146 16,820 

     

Atlikusī vērtība     

2015. gada 31. decembrī 956 3,289 4,164 8,409 

2016. gada 31. decembrī 985 2,990 4,831 8,806 

 
 

Nākamā tabula atspoguļo 2016. gadā notikušās izmaiņas Bankas pamatlīdzekļos: 
 

 
 
 

Nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi 
Transporta  

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā 
pamatlīdzekļi, 

atskaitot 
priekšapmaksas 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Sākotnējā vērtība  
    

2015. gada 31. decembrī 1,815 3 20,609 22,427 

Gada laikā iegādāti 446 2 2,270 2,718 

Gada laikā pārdoti un 
norakstīti  (284) - (2,991) (3,275) 

2016. gada 31. decembrī 1,977 5 19,888 21,870 
     

Uzkrātais nolietojums     

2015. gada 31. decembrī 859 - 16,458 17,317 

Gada laikā aprēķinātais 
nolietojums 412 - 1,587 1,999 

Nolietojuma norakstīšana (279) - (2,964) (3,243) 

2016. gada 31. decembrī 992 - 15,081 16,073 

     
Atlikusī vērtība     

2015. gada 31. decembrī 956 3 4,151 5,110 

2016. gada 31. decembrī 985 5 4,807 5,797 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

24. pielikums  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 
 

Iepriekš norādītie iznomātie aktīvi, kur Koncerns ir iznomātājs, ietver līdzekļus, ko Koncerna uzņēmums iznomājis 
trešajām personām saskaņā ar nomu bez izpirkuma tiesībām: 
 

 2017  2016 

 Koncerns  Koncerns 
 EUR ‘000  EUR ‘000 
Sākotnējā vērtība    
1. janvārī 3,661  7,389 
Gada laikā iegādāti 651  2,796 
Gada laikā pārdoti un norakstīti  (628)  (6,524) 

31. decembrī 3,684  3,661 
    

Uzkrātais nolietojums    
1. janvārī 681  4,103 
Gada laikā aprēķinātais nolietojums 441  578 
Nolietojuma norakstīšana (467)  (4,000) 

31. decembrī 655  681 
    

Atlikusī vērtība    

31. decembrī 3,029  2,980 
 

Lielākā daļa no saskaņā ar nomas bez izpirkuma tiesībām līgumiem iznomātajiem aktīviem ir transporta līdzekļi.  
 

Prasības par neatceļamas nomas bez izpirkuma tiesībām maksājumiem ir šādas: 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns  Koncerns 
 EUR ‘000  EUR ‘000 
    

Līdz 1 gadam 365  265 
1 – 5 gadi 1,739  966 
Vairāk nekā 5 gadi -  440 

Kopā minimālie nomas līgumu maksājumi 2,104  1,671 
 

 
 

25.  pielikums    Pārējie aktīvi un saistības 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

Debitori 1,951 1,916  562 560 
Uzkrātie ieņēmumi 3,030 1,670  4,983 2,250 
Nepabeigtie karšu maksājumi 5,792 5,792  6,222 6,222 
Naudas segums ATM uzpildei - -  8,263 8,263 
Citi finanšu aktīvi  1 1  3,522 1,943 

Pārējie finanšu aktīvi kopā 10,774 9,379  23,552 19,238 
      

Pārņemtie aktīvi 2,505 232  270 270 
Nākamo periodu izdevumi 3,289 2,622  2,367 1,730 
Citi nefinanšu aktīvi 4,839 257  243 244 

Pārējie nefinanšu aktīvi kopā 10,633 3,111  2,880 2,244 
        

Pārējie aktīvi kopā 21,407 12,490   26,432 21,482 

      

Kreditori 38,210 28,039  16,591 8,031 

Citas finanšu saistības 499 499  1,832 1,782 

Pārējās finanšu saistības kopā 38,709 28,538   18,423 9,813 
      

Nākamo periodu ienākumi 99 98  32 27 

Uzkrājumi paredzamiem izdevumiem 6,763 6,381  7,603 7,233 

Citas nefinanšu saistības 4,240 1,327  1,050 923 

Pārējās nefinanšu saistības kopā 11,102 7,806   8,685 8,183 
        

Pārējās saistības kopā 49,811 36,344   27,108 17,996 

 

Finanšu aktīviem nav kavēts termiņš, tiem nav atzīts vērtības samazinājums. Finanšu aktīvi nav nodrošināti ar ķīlu. 
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25.  pielikums    Pārējie aktīvi un saistības (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo pārējo aktīvu pakļautību kredītriskam: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Kredītriskam pakļautie pārējie finanšu aktīvi 10,774 9,379  23,552 19,238 

 
 

26.  pielikums    Saistības pret kredītiestādēm 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

Saistības pret OECD reģiona valstīs reģistrētām 
kredītiestādēm 833,640 833,640  678,186 678,186 

Saistības pret Latvijā reģistrētām kredītiestādēm 2,252 2,252  2,301 2,301 
Saistības pret pārējās valstīs reģistrētām 

kredītiestādēm 894 894  1,244 1,244 
      

Saistības pret kredītiestādēm kopā 836,786 836,786  681,731 681,731 
 

 

Nākamā tabula atspoguļo saistības pret kredītiestādēm sadalījumā pēc saistību termiņa: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Saistības uz pieprasījumu 4,960 4,960  65,075 65,075 
Termiņsaistības  831,826 831,826  616,656 616,656 

Saistības pret kredītiestādēm kopā 836,786 836,786  681,731 681,731 
 

Saistības pret SEB grupas uzņēmumiem atspoguļotas pārskata 37. pielikumā. 99% (99%) no saistībām pret 
kredītiestādēm ir saistības pret SEB AB. 
 
 

27. pielikums Noguldījumi 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
Noguldījuma termiņš:      
Pieprasījuma noguldījumi 2,325,855 2,333,822  1,854,210 1,859,884 
Termiņnoguldījumi  48,330 48,330  393,472 393,472 

Noguldījumi kopā 2,374,185 2,382,152  2,247,682 2,253,356 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR’000  EUR’000 EUR’000 

Noguldītāja veids:      
Privātuzņēmumi 709,619 717,586  703,256 708,931 
Privātpersonas 1,382,364 1,382,364  1,225,883 1,225,882 
Valsts uzņēmumi 79,166 79,166  67,549 67,549 
Centrālā valdība  63,282 63,282  128,243 128,243 
Pašvaldības  97,461 97,461  84,499 84,499 
Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas 42,293 42,293  38,252 38,252 

Noguldījumi kopā 2,374,185 2,382,152  2,247,682 2,253,356 
 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
Noguldītāja rezidences vieta:      
Rezidenti  2,260,002 2,267,969  2,167,123 2,172,797 
Nerezidenti 114,183 114,183  80,559 80,559 

Noguldījumi kopā 2,374,185 2,382,152  2,247,682 2,253,356 
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28. pielikums  Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs un saistības 

 
Izmaiņas atliktā ienākuma nodokļa aktīvā / saistībās: 

 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Sākuma atlikums (568) (714)  (542) (754) 
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas 568 714  (26) 40 

Neto atliktā nodokļa aktīvi  - -  (568) (714) 

 
  

 
  

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs - -  (719) (714) 

 
  

 
  

Atliktā ienākuma nodokļa saistības - -  151 - 

 
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistības attiecas uz sekojošiem posteņiem:  

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Atliktā ienākuma nodokļa saistības - -  856 599 

Nolietojuma atšķirības - -  856 599 
      
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs - -  (1,424) (1,313) 

Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšana - -  (86) (59) 
Nodokļa mērķiem neatskaitāmi uzkrājumi - -  (778) (716) 
Uzkrājumi atvaļinājumiem - -  - - 
Uzkrājumi prēmijām - -  (560) (538) 

      

Neto atliktā nodokļa aktīvs  - -  (568) (714) 

 
 
 
29. pielikums Apmaksātais pamatkapitāls 

 
Pārskata gada beigās Bankas akcionāri bija: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Apmaksātais 
pamatkapitāls 

% no visa 
apmaksātā 

pamatkapitāla 

 Apmaksātais 
pamatkapitāls 

% no visa 
apmaksātā 

pamatkapitāla 

 EUR ‘000   EUR’000  

      
Skandinaviska Enskilda Banken AB 145,283 100.00  145,283 100.00 

Kopā 145,283 100.00  145,283 100.00 

 
2017. gada 31. decembrī reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija sadalīts 103,774 tūkst. (103,774 tūkst.) vienas 
kategorijas (vārda) akcijās ar vienādām balss tiesībām. Visu Bankas akciju nominālvērtība ir 1.40 eiro (1.40 eiro).  
2017. gadā tika izmaksātas dividendes EUR 72,346 tūkst. (EUR 65,053 tūkst.) apmērā. 
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30. pielikums Ārpusbilances posteņi  

 
 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

Iespējamās saistības      
Izsniegtās finanšu garantijas 122,942 122,942  120,638 120,697 
Neatsaucamie akreditīvi 4,632 4,632  5,734 5,734 

Iespējamās saistības kopā 127,574 127,574  126,372 126,431 
      

Ārpusbilances saistības pret klientiem      
Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti 537,568 565,674  460,527 470,703 

Ārpusbilances saistības pret klientiem kopā 537,568 565,674  460,527 470,703 

 
Uz 2017. gada 31. decembri Banka un Koncernā ietilpstošā(-s) sabiedrība(-s) bija iesaistītas tiesvedībās. Uzkrājumi 
šādu tiesvedību prasījumiem netika veidoti, jo saskaņā ar Bankas vadības viedokli ir maz ticams, ka Koncernam šo 
tiesvedību rezultātā var rasties būtiski zaudējumi. 
 

Uz 2017. gada 31. decembri aktīvi 5 tūkst. eiro (5 tūkst. eiro) apmērā ir ieķīlāti drošības depozītos, kas saistīti ar dalību 
fondu biržās. 
 

Nodokļu institūcijas var jebkurā brīdī veikt grāmatvedības uzskaites revīziju trīs gadu laikā pēc nodokļa pārskata gada, 
kā rezultātā pastāv risks par iespējamām papildu nodokļa saistībām un soda naudām. Koncerna vadība uzskata, ka 
nepastāv būtiskas nodokļu saistības nākotnē. 
 
Maksimālā pakļautība kredītriskam ir vienāda ar šo ārpusbilances posteņu kopējo vērtību. 
 
 
31. pielikums Aktīvi pārvaldīšanā 
 
Koncerns ar Private Banking klientiem izveidota apkalpošanas centra un sava aktīvu pārvaldīšanas meitasuzņēmuma 
SEB Investment Management starpniecību klientu vārdā pārvalda īstermiņa un ilgtermiņa ieguldījumu aktīvus. Aktīvu 
pārvaldīšanas operācijas iekļauj fondu portfeļu pārvaldīšanu, Latvijas 2. un 3. līmeņa pensiju fondus un institucionālo 
klientu ieguldījumu portfeļus. 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
Noguldījumi bankās 56,616 -  74,152 - 
Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 940,893 -  596,884 - 
Ieguldījumu fondi 319,185 24,603  497,001 18,797 
Nekustamais īpašums 77 -  78 - 
Citi aktīvi 19 -  18 - 

Aktīvi pārvaldīšanā kopā 1,316,790 24,603  1,168,133 18,797 

 
 
32. pielikums Nauda un tās ekvivalenti 
 

Nākamā tabula atspoguļo naudas un tās ekvivalentu sadalījumu: 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      
Kase un prasības pret Latvijas Banku (skat. 

14. pielikumu) 570,130 570,130  105,929 105,929 
Noguldījumi uz pieprasījumu kredītiestādēs 

(skat. 15. pielikumu) 118,956 118,954  511,056 511,054 

Nauda un tās ekvivalenti kopā 689,086 689,084  616,985 616,983 

 

Prasības pret Latvijas Banku ietver obligātās rezerves, kas tiek turētas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem. 
Noteikumi nosaka minimālo līmeni Bankas vidējam korespondējošā konta atlikumam mēnesī, tomēr katrā konkrētajā 
dienā līdzekļi kontā var tikt izmantoti neierobežoti. 2017. gada decembrī obligāto rezervju norma bija 29,928 tūkst. eiro 
(25,857 tūkst. eiro). 
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33. pielikums   Valūtu analīze 
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna 2017. gada 31. decembra aktīvus, saistības, kapitālu un rezerves,  
kā arī ārpusbilances posteņus pa valūtām: 
 

 EUR USD Citas valūtas Kopā 

 EUR  ‘000 EUR  ‘000 EUR  ‘000 EUR  ‘000 
     
Aktīvi     
Kase un prasības pret Latvijas Banku 569,988 71 71 570,130 
Prasības pret kredītiestādēm 27,047 70,502 29,382 126,931 
Izsniegtie kredīti 2,608,345 18,422 10,496 2,637,263 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā 

vai zaudējumos 272,145 14,973 - 287,118 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 279 3,468 - 3,747 
Atvasinātie finanšu instrumenti 22,763 427 - 23,190 
Nemateriālie aktīvi 9,291 - - 9,291 
Pamatlīdzekļi 8,966 - - 8,966 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs 36 - - 36 
Pārējie aktīvi 19,755 1,436 216 21,407 

Kopā aktīvi 3,538,615 109,299 40,165 3,688,079 

     
Saistības     
Saistības pret kredītiestādēm 835,789 901 96 836,786 
Noguldījumi 2,244,866 99,584 29,735 2,374,185 
Atvasinātie finanšu instrumenti 22,719 342 - 23,061 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 319 - - 319 
Pārējās saistības 38,469 9,416 1,926 49,811 

Kopā saistības 3,142,162 110,243 31,757 3,284,162 
     
Kapitāls un rezerves 402,823 1,094 - 403,917 
     

Kopā saistības, kapitāls un rezerves  3,544,985 111,337 31,757 3,688,079 

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija (6,370) (2,038) 8,408 - 
     
No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 

ārpusbilances prasības     
No spot darījumiem izrietošās prasības 1,099 1,099 315 2,513 
No nākotnes valūtas darījumiem izrietošās prasības 17,482 6,134 9,251 32,867 

No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 
ārpusbilances prasības kopā  18,581 7,233 9,566 35,380 

     
No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 

ārpusbilances saistības     
No spot darījumiem izrietošās saistības 1,283 7 1,227 2,517 
No nākotnes valūtas darījumiem izrietošās saistības 7,747 8,418 16,608 32,773 

No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 
ārpusbilances saistības kopā 9,030 8,425 17,835 35,290 

Neto garā / (īsā) ārvalstu valūtas maiņas pozīcija 9,551 (1,192) (8,269) 90 

Neto garā / (īsā) pozīcija 3,181 -3,230 139 90 

     
2016.  gada 31. decembrī      

Kopā aktīvi 3,374,551 108,274 35,913 3,518,738 

Kopā saistības 2,944,073 104,866 35,712 3,084,651 

Kapitāls un rezerves 431,892 2 2,193 434,087 

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija (1,414) 3,406 (1,992) - 

Neto garā / (īsā) ārvalstu valūtas maiņas pozīcija 1,230 (3,426) 2,069 (127) 

Neto garā / (īsā) pozīcija (184) (20) 77 (127) 
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33. pielikums  Valūtu analīze (turpinājums) 
 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas 2017. gada 31. decembra aktīvus, saistības, kapitālu un rezerves,  
kā arī ārpusbilances posteņus pa valūtām: 
 

 EUR USD Citas valūtas Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
     
Aktīvi     
Kase un prasības pret Latvijas Banku 569,988 71 71 570,130 
Prasības pret kredītiestādēm 27,045 70,502 29,382 126,929 
Izsniegtie kredīti 2,594,781 21,741 10,396 2,626,918 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā 

vai zaudējumos 272,145 14,973 - 287,118 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 14 3,468 - 3,482 
Atvasinātie finanšu instrumenti 22,835 427 - 23,262 
Līdzdalība meitasuzņēmumu pamatkapitālā 5,018 - - 5,018 
Nemateriālie aktīvi 9,247 - - 9,247 
Pamatlīdzekļi 5,911 - - 5,911 
Pārējie aktīvi 10,841 1,433 216 12,490 

Kopā aktīvi 3,517,825 112,615 40,065 3,670,505 

     
Saistības     
Saistības pret kredītiestādēm 835,789 901 96 836,786 
Noguldījumi 2,252,833 99,584 29,735 2,382,152 
Atvasinātie finanšu instrumenti 22,719 342 - 23,061 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 319 - - 319 
Pārējās saistības 25,126 9,386 1,832 36,344 

Kopā saistības 3,136,786 110,213 31,663 3,278,662 
     
Kapitāls un rezerves 390,749 1,094 - 391,843 
     

Kopā saistības, kapitāls un rezerves  3,527,535 111,307 31,663 3,670,505 

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija (9,710) 1,308 8,402 - 
     
No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 

ārpusbilances prasības     
No spot darījumiem izrietošās prasības 1,099 1,099 315 2,513 
No nākotnes valūtas darījumiem izrietošās prasības 17,482 6,134 9,251 32,867 

No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 
ārpusbilances prasības kopā  18,581 7,233 9,566 35,380 

     
No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 

ārpusbilances saistības     
No spot darījumiem izrietošās saistības 1,283 7 1,227 2,517 
No nākotnes valūtas darījumiem izrietošās saistības 7,747 8,418 16,608 32,773 

No valūtas maiņas darījumiem izrietošas 
ārpusbilances saistības kopā 9,030 8,425 17,835 35,290 

Neto garā / (īsā) ārvalstu valūtas maiņas pozīcija 9,551 (1,192) (8,269) 90 

Neto garā / (īsā) pozīcija (159) 116 133 90 

     
2016. gada 31. decembrī     

Kopā aktīvi 3,360,850 108,292 35,865 3,505,007 

Kopā saistības 2,939,662 104,865 35,685 3,080,212 

Kapitāls un rezerves 422,599 2 2,194 424,795 

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija (1,411) 3,425 (2,014) - 

Neto garā / (īsā) ārvalstu valūtas maiņas pozīcija 1,230 (3,426) 2,069 (127) 

Neto garā / (īsā) pozīcija (181) (1) 55 (127) 
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34. pielikums Aktīvu un saistību termiņanalīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām 

 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna aktīvu un saistību sadalījumu 2017. gada 31. decembrī pēc atlikušā laika no 
atskaites datuma līdz tuvākajam no diviem datumiem – dzēšanas datumam vai procentu likmju pārskatīšanas datumam 
(pēc to līgumiskām diskontētām vērtībām): 
 

 

1 mēn. 
1 – 3             
mēn. 

3 – 6              
mēn. 

6 – 12 
mēn. 

1 - 5 
gadi 

Vairāk  
nekā  

5 gadi 

Bez  
procen- 

tiem Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi         
Kase un prasības pret Latvijas 

Banku 545,005 - - - - - 25,125 570,130 
Prasības pret kredītiestādēm 126,652 48 - - - - 231 126,931 
Izsniegtie kredīti 826,197 839,595 439,533 343,694 184,082 898 3,264 2,637,263 
Vērtspapīri pēc patiesās 

vērtības ar pārvērtēšanu 
peļņā vai zaudējumos 50,443 12,055 - 19,127 203,885 - 1,608 287,118 

Pārdošanai pieejamie 
vērtspapīri - - - - 263 - 3,484 3,747 

Atvasinātie finanšu instrumenti 538 1,683 2,717 - 18,252 - - 23,190 
Nemateriālie aktīvi - - - - - - 9,291 9,291 
Pamatlīdzekļi - - - - - - 8,966 8,966 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aktīvs - - - - - - 36 36 
Pārējie aktīvi - - - - - - 21,407 21,407 

Kopā aktīvi 1,548,835 853,381 442,250 362,821 406,482 898 73,412 3,688,079 

         
Saistības         
Saistības pret kredītiestādēm 144,745 75,967 366,450 47,900 201,266 - 458 836,786 
Noguldījumi 1,965,149 393,318 2,107 12,417 75 - 1,119 2,374,185 
Atvasinātie finanšu instrumenti 550 1,456 2,745 - 18,310 - - 23,061 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

saistības - - - - - - 319 319 
Pārējās saistības 9 - - - - - 49,802 49,811 

Kopā saistības  2,110,453 470,741 371,302 60,317 219,651 - 51,698 3,284,162 
         
Kapitāls un rezerves - - - - - - 403,917 403,917 
         

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves 2,110,453 470,741 371,302 60,317 219,651 - 455,615 3,688,079 

         
Bilances procentu riska 

jutīguma analīze (561,618) 382,640 70,948 302,504 186,831 898 (382,203) - 

         
2016. gada 31. decembrī         

Kopā aktīvi 1,361,365 1,027,656 330,971 251,829 447,996 3,387 95,534 3,518,738 

Kopā saistības 1,877,893 688,080 288,211 41,503 130,439 3,904 54,621 3,084,651 

Kapitāls un rezerves - - - - - - 434,087 434,087 

         
Bilances procentu riska 

jutīguma analīze (516,528) 339,576 42,760 210,326 317,557 (517) (393,174) - 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
34. pielikums Aktīvu un saistību termiņanalīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu un saistību sadalījumu 2017. gada 31. decembrī pēc atlikušā laika no atskaites 
datuma līdz tuvākajam no diviem datumiem – dzēšanas datumam vai procentu likmju pārskatīšanas datumam (pēc to 
līgumiskām diskontētām vērtībām): 

 

1 mēn. 
1 – 3            
mēn. 

3 – 6           
mēn. 

6 – 12 
mēn. 

1 - 5 
gadi 

Vairāk  
nekā  

5 gadi 

Bez  
procen- 

tiem Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi         
Kase un prasības pret Latvijas 

Banku 545,005 - - - - - 25,125 570,130 
Prasības pret kredītiestādēm 126,650 48 - - - - 231 126,929 
Izsniegtie kredīti 846,138 837,650 428,470 333,895 177,721 15 3,029 2,626,918 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos 50,443 12,055 - 19,127 203,885 - 1,608 287,118 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - - - - - - 3,482 3,482 
Atvasinātie finanšu instrumenti 345 1,661 2,780 - 18,476 - - 23,262 
Līdzdalība meitasuzņēmumu 

pamatkapitālā - - - - - - 5,018 5,018 
Nemateriālie aktīvi - - - - - - 9,247 9,247 
Pamatlīdzekļi - - - - - - 5,911 5,911 
Pārējie aktīvi - - - - - - 12,490 12,490 

Kopā aktīvi 1,568,581 851,414 431,250 353,022 400,082 15 66,141 3,670,505 

         
Saistības         
Saistības pret kredītiestādēm 144,745 75,967 366,450 47,900 201,266 - 458 836,786 
Noguldījumi 1,973,115 393,318 2,107 12,417 75 - 1,120 2,382,152 
Atvasinātie finanšu instrumenti 550 1,456 2,745 - 18,310 - - 23,061 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

saistības - - - - - - 319 319 
Pārējās saistības 9 - - - - - 36,335 36,344 

Kopā saistības 2,118,419 470,741 371,302 60,317 219,651 - 38,232 3,278,662 
         
Kapitāls un rezerves - - - - - - 391,843 391,843 
         

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves 2,118,419 470,741 371,302 60,317 219,651 - 430,075 3,670,505 

         
Bilances procentu riska jutīguma 

analīze (549,838) 380,673 59,948 292,705 180,431 15 (363,934) - 

         
2016.  gada 31. decembrī         

Kopā aktīvi 1,357,334 1,036,814 324,487 245,966 445,157 3,100 92,149 3,505,007 

Kopā saistības 1,883,567 688,080 288,211 41,503 130,439 3,904 44,508 3,080,212 

Kapitāls un rezerves - - - - - - 424,795 424,795 

         
Bilances procentu riska jutīguma 

analīze (526,233) 348,734 36,276 204,463 314,718 (804) (377,154) - 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
35. pielikums Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas un dzēšanas termiņa 

 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna aktīvu un saistību sadalījumu 2017. gada 31. decembrī pēc to atlikušā atmaksas un 
dzēšanas termiņa (pēc to līgumiskām diskontētām vērtībām): 

 

 
Termiņš 

nokavēts 
 

1 mēn. 

 
1 – 3 
mēn. 

 
3 – 6 
mēn. 

 
6 –12 
mēn. 

 
1-5 

gadi 

Vairāk 
nekā 5 

gadi un 
bez 

datuma 

 
 

Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi         
Kase un prasības pret Latvijas 

Banku - 570,130 - - - - - 570,130 
Prasības pret kredītiestādēm - 126,883 48 - - - - 126,931 
Izsniegtie kredīti 27,463 46,498 97,154 220,293 350,141 1,251,540 644,174 2,637,263 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos - 51,036 12,872 45 19,280 203,885 - 287,118 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - - - - 2 263 3,482 3,747 
Atvasinātie finanšu instrumenti - 166 204 841 342 20,726 911 23,190 
Nemateriālie aktīvi - - - - - - 9,291 9,291 
Pamatlīdzekļi - - - - - - 8,966 8,966 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aktīvs - - - - - - 36 36 
Pārējie aktīvi - 10,774 - - - - 10,633 21,407 

Kopā aktīvi 27,463 805,487 110,278 221,179 369,765 1,476,414 677,493 3,688,079 

         
Saistības         
Saistības pret kredītiestādēm - 145,203 75,967 266,450 147,900 201,266 - 836,786 
Noguldījumi - 1,966,268 393,318 2,107 12,417 75 - 2,374,185 
Atvasinātie finanšu instrumenti - 146 145 846 416 20,586 922 23,061 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

saistības - - - - - - 319 319 
Pārējās saistības - 38,709 - - - - 11,102 49,811 

Kopā saistības  - 2,150,326 469,430 269,403 160,733 221,927 12,343 3,284,162 
         
Kapitāls uz rezerves - - - - - - 403,917 403,917 
         

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves - 2,150,326 469,430 269,403 160,733 221,927 416,260 3,688,079 

         
Ārpusbilances saistības - 541,095 9,395 22,644 43,318 47,566 1,124 665,142 
         
Likviditāte 27,463 (1,885,934) (368,547) (70,868) 165,714 1,206,921 260,109 (665,142) 

         
2016. gada 31. decembrī         

Kopā aktīvi 35,269 705,186 209,938 160,346 306,485 1,366,880 734,634 3,518,738 

Kopā saistības - 1,907,084 594,997 186,447 141,940 234,601 19,582 3,084,651 

Kapitāls un rezerves - - - - - - 434,087 434,087 

Ārpusbilances saistības - 467,028 13,319 14,966 18,993 40,772 31,821 586,899 
         

Likviditāte 35,269 (1,668,926) (398,378) (41,067) 145,552 1,091,507 249,144 (586,899) 
 

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātiem „Likviditātes prasību izpildes noteikumiem”, pārdošanai 
pieejamie vērtspapīri, kurus var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem, kā arī vērtspapīri, kurus var izmantot 
par nodrošinājumu kredītu saņemšanai, šajā tabulā ir atspoguļoti termiņu grupā atbilstoši attiecīgā vērtspapīra 
pārdošanas vai aizņēmuma saņemšanas iespējamajam termiņam.   
 

Kredīti, kuru termiņš tiek kavēts, tiek vērtēti pēc kredītu atmaksas grafika, piemēram, ja nokavēts tikai viens maksājums, 
tad tikai šī maksājuma summa tiek atspoguļota kā kavēta, savukārt, atlikušās nākotnes naudas plūsmas tiek sadalīta 
pēc to atlikušā dzēšanas termiņa.  
 
Īstermiņa likviditāte tiek vērtēta kā atbilstoša  likviditātes vadības prasībām, jo gan Koncerna, gan Bankas likviditātes 
rādītājs 2017. gada un 2016. gada beigās pārsniedz 30% robežu (FKTK min. prasība 30%), kā arī, SEB bankai ietilpstot 
SEB AB grupas sastāvā, vajadzības gadījumā  tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem finanšu resursiem.  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
35. pielikums Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas un dzēšanas termiņa (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu un saistību sadalījumu 2017. gada 31. decembrī pēc to atlikušā atmaksas un 
dzēšanas termiņa (pēc to līgumiskām diskontētām vērtībām): 

 

 
Termiņš 

nokavēts 
 

1 mēn. 

 
1 – 3 
mēn. 

 
3 – 6 
mēn. 

 
6 –12 
mēn. 

 
1-5 

gadi 

Vairāk 
nekā 5 

gadi un 
bez 

datuma 

 
 

Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi         
Kase un prasības pret Latvijas 

Banku - 570,130 - - - - - 570,130 
Prasības pret kredītiestādēm - 126,881 48 - - - - 126,929 
Izsniegtie kredīti 18,212 25,323 68,428 190,388 345,101 1,343,025 636,441 2,626,918 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos - 51,036 12,872 45 19,280 203,885 - 287,118 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - - - - - - 3,482 3,482 
Atvasinātie finanšu instrumenti - 167 204 841 411 20,728 911 23,262 
Līdzdalība meitasuzņēmumu 

pamatkapitālā - - - - - - 5,018 5,018 
Nemateriālie aktīvi - - - - - - 9,247 9,247 
Pamatlīdzekļi - - - - - - 5,911 5,911 
Pārējie aktīvi - 9,379 - - - - 3,111 12,490 

Kopā aktīvi 18,212 782,916 81,552 191,274 364,792 1,567,638 664,121 3,670,505 

         
Saistības         
Saistības pret kredītiestādēm - 145,203 75,967 266,450 147,900 201,266 - 836,786 
Noguldījumi - 1,974,235 393,318 2,107 12,417 75 - 2,382,152 
Atvasinātie finanšu instrumenti - 146 145 846 416 20,586 922 23,061 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

saistības - - - - - - 319 319 
Pārējās saistības - 28,538 - - - - 7,806 36,344 

Kopā saistības  - 2,148,122 469,430 269,403 160,733 221,927 9,047 3,278,662 
         
Kapitāls uz rezerves - - - - - - 391,843 391,843 
         

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves - 2,148,122 469,430 269,403 160,733 221,927 400,890 3,670,505 

         
Ārpusbilances saistības - 569,201 9,395 22,644 43,318 47,566 1,124 693,248 
         
Likviditāte 18,212 (1,934,407) (397,273) (100,773) 160,741 1,298,145 262,107 (693,248) 

         
2016. gada 31. decembrī         

Kopā aktīvi 33,147 675,269 191,102 131,208 304,755 1,440,065 729,461 3,505,007 

Kopā saistības - 1,904,148 594,997 186,447 141,940 234,601 18,079 3,080,212 

Kapitāls un rezerves - - - - - - 424,795 424,795 

Ārpusbilances saistības - 477,205 13,377 14,966 18,993 40,772 31,821 597,134 
         

Likviditāte 33,147 (1,706,084) (417,272) (70,205) 143,822 1,164,692 254,766 (597,134) 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
35. pielikums Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas un dzēšanas termiņa (turpinājums) 

 
Visas summas ir parādītas pēc to līgumiskām nediskontētām naudas plūsmām, izņemot noguldījumus, kas ir atspoguļoti 
to bilances vērtībā. Nākamā tabula atspoguļo Koncerna finanšu saistību un likvīdo aktīvu nākotnes naudas plūsmas 
termiņstruktūru 2017. gada 31. decembrī: 

 Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 g.  Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Saistības pret kredītiestādēm 145,203 75,968 266,540 148,113 202,122 - 837,946 

Noguldījumi 1,966,268 393,318 2,107 12,417 75 - 2,374,185 

Pārējās saistības 38,709 - - - - - 38,709 

Kopā finanšu saistības 2,150,180 469,286 268,647 160,530 202,197 - 3,250,840 

Ārpusbilances saistības 541,095 9,395 22,644 43,318 47,566 1,124 665,142 

Kopā  2,691,275 478,681 291,291 203,848 249,763 1,124 3,915,982 
        

Likvīdie aktīvi 793,374 128,304 41,804 18,585 - - 982,067 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas finanšu saistību un likvīdo aktīvu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 2017. 
gada 31. decembrī: 

 Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 g.  Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Saistības pret kredītiestādēm 145,203 75,968 266,540 148,113 202,122 - 837,946 

Noguldījumi 1,974,235 393,318 2,107 12,417 75 - 2,382,152 

Pārējās saistības 28,538 - - - - - 28,538 

Kopā finanšu saistības 2,147,976 469,286 268,647 160,530 202,197 - 3,248,636 

Ārpusbilances saistības 569,201 9,395 22,644 43,318 47,566 1,124 693,248 

Kopā  2,717,177 478,681 291,291 203,848 249,763 1,124 3,941,884 
        

Likvīdie aktīvi 793,372 128,304 41,804 18,360 - - 981,840 

 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna finanšu saistību un likvīdo aktīvu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 2016. 
gada 31. decembrī: 

 Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 g.  Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Saistības pret kredītiestādēm 107,308 95,060 155,064 132,607 189,725 4,081 683,845 

Noguldījumi 1,781,196 426,312 30,485 9,567 85 37 2,247,682 

Pārējās saistības 18,423 - - - - - 18,423 

Kopā finanšu saistības 1,906,927 521,372 185,549 142,174 189,810 4,118 2,949,950 

Ārpusbilances saistības 467,027 13,319 14,966 18,993 40,772 31,821 586,898 

Kopā  2,373,954 534,691 200,515 161,167 230,582 35,939 3,536,848 
        

Likvīdie aktīvi 684,018 87,515 45,537 20,939 - - 838,009 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas finanšu saistību un likvīdo aktīvu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 2016. 
gada 31. decembrī: 

 Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 g.  Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Saistības pret kredītiestādēm 107,308 95,060 155,064 132,607 189,725 4,081 683,845 

Noguldījumi 1,786,870 426,312 30,485 9,567 85 37 2,253,356 

Pārējās saistības 9,813 - - - - - 9,813 

Kopā finanšu saistības 1,903,991 521,372 185,549 142,174 189,810 4,118 2,947,014 

Ārpusbilances saistības 477,203 13,377 14,966 18,993 40,772 31,821 597,132 

Kopā  2,381,194 534,749 200,515 161,167 230,582 35,939 3,544,146 
        

Likvīdie aktīvi 684,018 87,515 45,537 20,714 - - 837,784 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

35. pielikums Aktīvu un saistību sadalījums pēc to atlikušā atmaksas un dzēšanas termiņa (turpinājums) 
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna atvasināto finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 2017. 
gada 31. decembrī:  

 
Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 

gadi Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
        

Finanšu instrumenti ar savstarpējiem norēķiniem par bruto summām 

Ārvalstu valūtu 
mijmaiņas līgumi        

Izejošā naudas 
plūsma 20,295 11,815 758 - 300,030 - 332,898 

Ienākošā naudas 
plūsma 20,258 11,758 758 - 300,030 - 332,804 

 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas atvasināto finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 
2017. gada 31. decembrī:  

 
Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 

gadi Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
        

Finanšu instrumenti ar savstarpējiem norēķiniem par bruto summām 

Ārvalstu valūtu 
mijmaiņas līgumi        

Izejošā naudas 
plūsma 20,295 11,815 758 - 300,030 - 332,898 

Ienākošā naudas 
plūsma 20,258 11,758 758 - 300,030 - 332,804 

 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna atvasināto finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 2016. 
gada 31. decembrī:  

 
Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 

gadi Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
        

Finanšu instrumenti ar savstarpējiem norēķiniem par bruto summām 

Ārvalstu valūtu 
mijmaiņas līgumi        

Izejošā naudas 
plūsma 7,349 569,111 3 - 322,658 - 899,121 

Ienākošā naudas 
plūsma 7,320 569,022 3 - 322,658 - 899,003 

 

Nākamā tabula atspoguļo Bankas atvasināto finanšu instrumentu nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 
2016. gada 31. decembrī:  

 
Līdz 1 
mēn. 1 - 3 mēn. 3 - 6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Vairāk 
nekā 5 

gadi Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
        

Finanšu instrumenti ar savstarpējiem norēķiniem par bruto summām 

Ārvalstu valūtu 
mijmaiņas līgumi        

Izejošā naudas 
plūsma 7,349 569,111 3 - 322,658 - 899,121 

Ienākošā naudas 
plūsma 7,320 569,022 3 - 322,658 - 899,003 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
36. pielikums Kapitāla pietiekamība  
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna un Bankas kapitāla prasību aprēķina kopsavilkumu uz 2017. gada  
31. decembri atbilstoši Bāzele III kapitāla aprēķināšanas noteikumiem: 

 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 

31/12/2017 

Koncerns 
EUR ’000 

Banka 
EUR ’000 

 
1. Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 347,051 343,658 

1.1. Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.) 347,051 343,658 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 347,051 343,658 

1.1.2 Pirmā līmeņa papildu kapitāls - - 

1.2 Otrā līmeņa kapitāls - - 
 
2. 
 

 
Kopējā riska darījumu vērtība 
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 1,711,968 1,527,928 

2.1. 
 
 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 
partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 
riskam un neapmaksātās piegādes riskam 1,567,641 1,405,893 

2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei - - 
2.3. 
 

Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu 
valūtas riskam un preču riskam 6,244 416 

2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 137,873 121,409 

2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 210 210 
2.6. 
 

Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska 
darījumiem tirdzniecības portfelī - - 

2.7. Citas riska darījumu vērtības - - 
 
3. 

 
Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   

3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 20.27% 22.49% 
3.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)      
(1.1.1.-2.*4.5%) 270,012 274,901 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 20.27% 22.49% 
3.4. 
 

Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-)  
(1.1.-2.*6%) 244,333 251,982 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100) 20.27% 22.49% 
3.5. 
 

Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)  
(1.-2.*8%) 210,094 221,424 

 
4. Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)   

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) 2.50% 2.50% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%) 0.00% 0.00% 

4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) - - 

4.4. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) - - 

4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) 1.00% 1.00% 
 
5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas   

5.1. 
 

Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, piemērojot 
speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām - - 

5.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 
minētās korekcijas apmēru 20.27% 22.49% 

5.3 
 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 
korekcijas apmēru 20.27% 22.49% 

5.4. 
 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 
korekcijas apmēru 20.27% 22.49% 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
36. pielikums Kapitāla pietiekamība (turpinājums) 
 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna un Bankas kapitāla prasību aprēķina kopsavilkumu uz 2016. gada  
31. decembri atbilstoši Bāzele III kapitāla aprēķināšanas noteikumiem: 
 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 

31/12/2016 

Koncerns 
EUR ’000 

Banka 
EUR ’000 

 
1. Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 365,682 357,594 

1.1. Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.) 365,682 357,594 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 365,682 357,594 

1.1.2 Pirmā līmeņa papildu kapitāls - - 

1.2 Otrā līmeņa kapitāls - - 
 
2. 
 

 
Kopējā riska darījumu vērtība 
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 1,836,476 1,750,241 

2.1. 
 
 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 
partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 
riskam un neapmaksātās piegādes riskam 1,682,391 1,624,635 

2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei - - 
2.3. 
 

Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu 
valūtas riskam un preču riskam 10,745 70 

2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 143,328 125,524 

2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 12 12 
2.6. 
 

Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska 
darījumiem tirdzniecības portfelī - - 

2.7. Citas riska darījumu vērtības - - 
 
3. 

 
Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   

3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 19.91% 20.43% 
3.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)      
(1.1.1.-2.*4.5%) 283,041 278,833 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 19.91% 20.43% 
3.4. 
 

Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-)  
(1.1.-2.*6%) 255,493 252,580 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100) 19.91% 20.43% 
3.5. 
 

Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)  
(1.-2.*8%) 218,764 217,575 

 
4. Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)   

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) 2.50% 2.50% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%) 0.00% 0.00% 

4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) - - 

4.4. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) - - 

4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) - - 
 
5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas   

5.1. 
 

Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, piemērojot 
speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām - - 

5.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 
minētās korekcijas apmēru 19.91% 20.43% 

5.3 
 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 
korekcijas apmēru 19.91% 20.43% 

5.4. 
 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 
korekcijas apmēru 19.91% 20.43% 

 
 
Gan Koncerns, gan  Banka 2017. gadā un 2016. gadā izpildīja kapitāla pietiekamības rādītāja minimālās prasības 
(8%). 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
37. pielikums  Darījumi ar saistītām personām 
 

Par saistītām personām 24.SGS izpratnē tiek uzskatīti akcionāri, kuri var būtiski ietekmēt Bankas darbību un vadošie 
darbinieki (ieskaitot padomes un valdes locekļus, iekšējā audita dienesta vadītāju, risku direktoru, par darbības atbilstības 
kontroli atbildīgo personu, un viņu tuvus radiniekus), kā arī viņu kontrolē vai izšķirošā ietekmē esošās 
uzņēmējsabiedrības. Sākot ar 2015. gada 31. decembri, saistītās personas tiek atspoguļotas pēc Finanšu un kapitālu 
tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr.115 - Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes 
normatīvie noteikumi.  
 

 

Nākamā tabula atspoguļo darījumus ar saistītām fiziskām personām: 
 

  31/12/17  31/12/16 

 Nosacījumi Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 % EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
       

Izsniegtie kredīti kopā 0.00-2.57 1,246 550  1,182 527 

 
 
Prasības pret saistītiem uzņēmumiem: 
 

  31/12/17  31/12/16 

 Nosacījumi Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 % EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

       
Korespondējošie konti mātesbankā  (0.75)-12.58 102,415 102,415  495,524 495,524 
Korespondējošie konti citās SEB grupas 

kredītiestādēs (0.40)-1.34 14,679 14,679  12,160 12,160 

Korespondējošie konti kopā  117,094 117,094  507,684 507,684 
       
Aizdevumi citiem SEB grupas 

uzņēmumiem 0.00 4,176 4,176  2 2 
Aizdevumi meitassabiedrībām 0.00-2.17 - 307,345  - 261,213 

Aizdevumi kopā  4,176 311,521  2 261,215 
       
Atvasinātie finanšu instrumenti ar 

mātesbanku  18,974 18,974  111,359 111,359 
Atvasinātie finanšu instrumenti ar 

meitassabiedrībām  - 72  - 182 

Atvasinātie finanšu instrumenti kopā  18,974 19,046  111,359 111,541 
  

      

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu 
izdevumi  

183 853  186 173 

       

Prasības pret saistītiem uzņēmumiem 
kopā  

140,427 448,514  619,231 880,613 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
37. pielikums  Darījumi ar saistītām personām (turpinājums) 

 
Saistības pret saistītiem uzņēmumiem: 
 

  31/12/17  31/12/16 

 Nosacījumi Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 % EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
       

Mātesbankas korespondējošais konts 
Bankā (0.40) 167 167  206 206 

Citu SEB grupas kredītiestāžu 
korespondējošie konti Bankā (0.40)-1.34 1,206 1,206  932 932 

Citu SEB grupas uzņēmumu norēķinu konti 
Bankā 0.00 7,162 7,162  6,267 6,267 

Meitassabiedrību korespondējošie konti 
Bankā 0.00 - 7,967  - 5,675 

Korespondējošie konti kopā  8,535 16,502  7,405 13,080 
       

Termiņdepozīti no mātesbankas  (0.21)-(0.17) 407,056 407,056  337,217 337,217 
Depozīti no citiem SEB grupas uzņēmumiem 0.00 371 371  287 287 
Ilgtermiņa kredīti no mātesbankas 0.00-1.45 425,000 425,000  279,405 279,405 
Atvasinātie finanšu instrumenti ar 

mātesbanku  4,362 4,362  11,699 11,699 
  

     
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu 

ienākumi 

 
145 145 

 
456 453 

       

Saistības pret saistītiem uzņēmumiem 
kopā 

 
845,469 853,436  636,469 642,141 

 
 
Nākamā tabulā atspoguļoti Koncerna ieņēmumu / izdevumu darījumi ar saistītiem uzņēmumiem: 
 

 

 2017  2016 

 

Mātes-

banka 

Citi 

uzņēmumi  

Mātes-

banka 

Citi 

uzņēmumi 

 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
   

 
  

Procentu ieņēmumi no naudas tirgus darījumiem 186 14  646 22 
Procentu ieņēmumi no atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem 39 -    

Komisijas naudas ieņēmumi  1,247 512  1,059 475 

Saņemtā maksa par pakalpojumiem 208 4,327  223 621 

Procentu izdevumi par kredītresursiem (635) -  (1,672) - 

Procentu izdevumi par noguldījumiem (2,337) (59)  (2,041) (26) 
Procentu izdevumi par atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem - -  (30) - 

Komisijas naudas izdevumi (492) (309)  (26) (280) 

Maksa par pakalpojumiem (1,048) (3,380)  (1,247) (4,298) 

Apdrošināšanas prēmijas (102) -  (129) - 

Kopā (2,934) 1,105  (3,217) (3,486) 

 

Bankas kopējie procentu ieņēmumi no meitassabiedrībām ir EUR 1,065 tūkstoši (EUR 795 tūkstoši), citi ieņēmumi 
(galvenokārt par sniegtajiem pakalpojumiem) no meitassabiedrībām EUR 4,782 tūkstoši (EUR 5,350 tūkstoši). Procentu 
izmaksas ir EUR 0 (EUR 0.5 tūkstoši) un citas izmaksas meitassabiedrībām EUR 206 tūkstoši (EUR 234 tūkstoši).  

2001. gada 27. decembrī Banka noslēdza vienošanos ar meitasuzņēmumu SIA „SEB līzings”, atbilstoši kurai Banka reizi 
ceturksnī novērtē tās līzinga un faktoringa portfeli. Ja līzinga vai faktoringa darījums tiek atzīts par šaubīgu, SIA „SEB 
līzings” cedē minētos šaubīgos darījumus Bankai. Banka 2017. gadā palielināja uzkrājumus SIA „SEB līzings” portfelim 
par EUR 1,064 tūkst. (2016. gadā palielināja par EUR 4,733 tūkst.). 

Skatīt arī 12. pielikumu par Valdes locekļu atalgojumu. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
38. pielikums  Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība 

 
Vadība uzskata, ka vairāku finanšu aktīvu un saistību uzskaites vērtība, kas Koncerna bilancē netiek novērtēti to 
patiesajā vērtībā, 2017. gada 31. decembrī atšķiras vai neatšķiras no šo finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības 
šādi: 
 
 31/12/17 

 Uzskaites 
vērtība 

 
Patiesā vērtība 

   1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi       

Prasības pret kredītiestādēm 126,931  - - 126,882 126,882 

Kredīti 2,215,100  - - 2,158,971 2,158,971 

Līzingi 273,380  - - 268,517 268,517 

Kredītkartes un overdrafti 148,783  - - 157,050 157,050 

Izsniegtie kredīti kopā 2,637,263  - - 2,584,538 2,584,538 

Debitori 1,951  - - 1,951 1,951 

Uzkrātie ieņēmumi 3,030  - - 3,030 3,030 

Nepabeigtie karšu maksājumi 5,792  - - 5,792 5,792 

Citi finanšu aktīvi  1  - - 1 1 

Citi finanšu aktīvi kopā 10,774  - - 10,774 10,774 
       

Saistības       

Saistības pret kredītiestādēm 836,786  - - 838,817 838,817 

Noguldījumi 2,374,185  - - 2,374,338 2,374,338 

Citas finanšu saistības 38,709  - - 38,709 38,709 

 
       

Vadība uzskata, ka vairāku finanšu aktīvu un saistību uzskaites vērtība, kas Koncerna bilancē netiek novērtēti to 
patiesajā vērtībā, 2016. gada 31. decembrī atšķiras vai neatšķiras no šo finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības 
šādi: 
 
 31/12/16 

 Uzskaites 
vērtība 

 
Patiesā vērtība 

   1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi       

Prasības pret kredītiestādēm 511,891  - - 512,203 512,203 

Kredīti 2,042,880  - - 1,962,302 1,962,302 

Izmantotās kredītlīnijas  116,759  - - 116,759 116,759 

Līzingi 238,380  - - 238,380 238,380 

Kredītkartes un overdrafti 76,208   - - 76,267 76,267 

Izsniegtie kredīti kopā 2,474,227  - - 2,393,708 2,393,708 

Debitori 562  - - 562 562 

Uzkrātie ieņēmumi 4,983  - - 4,983 4,983 

Nepabeigtie karšu maksājumi 6,222  - - 6,222 6,222 

Naudas segums ATM uzpildei 8,263  - - 8,263 8,263 

Citi finanšu aktīvi  3,522  - - 3,522 3,522 

Citi finanšu aktīvi kopā 23,552  - - 23,552 23,552 
       

Saistības       

Saistības pret kredītiestādēm 681,731  - - 683,976 683,976 

Noguldījumi 2,247,682  - - 2,249,045 2,249,045 

Citas finanšu saistības 18,423  - - 18,423 18,423 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
38. pielikums  Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība (turpinājums) 

 
Nosakot atšķirības starp uzskaites un patiesajām vērtībām, vadība pielieto diskontēto naudas plūsmas analīzi tiem 
finanšu aktīviem un pasīviem, kuriem likmes ir fiksētas fiksētos termiņos. Visi posteņi, kuriem procentu likmes ir 
piesaistītas mainīgajām tirgus procentu likmēm, netiek pārrēķināti; to uzskaites vērtība tiek uzskatīta par vienādu ar 
patieso vērtību. 
 
Patiesās vērtības hierarhija 

 
13. SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti novērojami 
tirgus dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir iegūti no neatkarīgiem avotiem. Ja tirgus dati nav 
novērojami, vērtēšanas tehnika atspoguļo Koncerna pieņēmumus par tirgus situāciju. 

Šī hierarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir pieejami. Veicot pārvērtēšanu, Koncerns ņem vērā 
atbilstošas novērojamas tirgus cenas, ja tas ir iespējams. 

Patiesas vērtības noteikšanas mērķis, pat ja tirgus nav aktīvs, ir noteikt darījuma cenu pie kuras tirgus dalībnieki būtu ar 
mieru pārdot aktīvu vai uzņemties saistības konkrētā  vērtēšanas datumā pašreizējos tirgus apstākļos. 

Lai  noteiktu finanšu instrumenta patieso vērtību izmanto vairākas metodes;  kotētās cenas, kā arī vērtēšanas tehnikas, 
kas iekļauj novērojamus tirgus datus vai arī ir balstītas uz iekšējiem modeļiem. Balstoties uz patiesās vērtības hierarhiju, 
visas vērtēšanas tehnikas ir sadalītas 1. līmenī, 2. līmenī un 3. līmenī.  

Finanšu instrumenta patiesās vērtības hierarhijas līmenim ir jābūt noteiktam kā zemākajam  līmenim, ja tā vērtības 
būtisko daļu sastāda zemāka līmeņa dati.   

Finanšu instrumenta klasificēšana patiesās vērtības hierarhijā notiek divos posmos: 
1. Klasificēt katra līmeņa datus, lai noteiktu  patiesās vērtības hierarhiju; 
2. Klasificēt pašu finanšu instrumentu, balstoties uz zemāko līmeni, ja to vērtības būtisko daļu sastāda zemāka 

līmeņa dati.   

Koncernā ir noteikts par būtisko daļu uzskatīt vairāk par 10 procentiem no kopējās finanšu instrumenta patiesās vērtības. 
Ja vairāk par 10 procentiem no finanšu instrumenta veido tirgus dati kas nav novērojami, tad šādu finanšu instrumentu 
tiek pieņemts iekļaut 3. līmenī. 
 
Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis 

Vērtēšanas tehnikā 1. līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģētas kotācijas cena, identiskiem aktīviem vai saistībām, 
kad kotācijas cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko tirgus situāciju darījumiem godīgas konkurences 
apstākļos. Tiek izmantotas pārdošanas (bid) cenas. 

1. līmeņa finanšu instrumenti ietver: 
- Akcijas, kas ir pieejamas aktīvajā tirgū; 
- Parāda vērtspapīrus, ar pieejamām izpildāmām kotācijām ikdienā; 
- Biržā tirgotos atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, nākotnes līgumus (futures); 
- Finanšu instrumentus, kas ir pieejami aktīvajā tirgū un kuru cenas viens vai vairāki tirgus dalībnieki nodrošina 

bilances datumā; 
- Fondu daļas (NAV), kuru vērtība tiek publicēta katru dienu. 
- u.tml. 

 
Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis 

Vērtēšanas tehnikā 2. līmenī izmantotājos modeļos visi būtiskākie dati, tieši vai netieši, ir  novērojami  no aktīvu vai 
saistību puses. Modelī izmantoti tādi tirgus dati, kas nav  1. līmenī iekļautās kotētās cenas, bet kas ir novērojami tieši (t.i. 
cena), vai netieši (t.i. tiek iegūti no cenas). Šajā līmenī ir iekļauta lielākā daļa no atvasinātajiem finanšu instrumentiem 
un parāda vērtspapīriem.  

2. līmeņa finanšu instrumenti ietver: 
- Procentu likmju mijmaiņas kontrakts (interest rate swap), kas tiek balstīts uz starpbanku likmēm. Šis finanšu 

instruments būs klasificēts  2. līmenī, ja starpbanku likmēm kotēti intervāli ir blīvi novērojami  visa kontrakta 
termiņa laikā; 

- Procentu likmju mijmaiņas kontrakts (interest rate swap), kas tiek būvēts pēc ārvalstu-denominēto ienesīguma 
līknes. Šis finanšu instruments būs klasificēts 2. līmenī, ja ārvalstu-denominēto ienesīguma līknēm kotēti 
intervāli ir blīvi novērojami  visa kontrakta termiņa laikā; 

- Finanšu instruments, kurš nav pieejams nevienā aktīva tirgū, bet Koncerns nesen noslēdzis savstarpēju ieskaitu 
(off-setting) darījumu ar trešo pusi; 

- Finanšu instruments, kura modelī patiesā vērtība tiek noteikta kā divu novērojamo mainīgo, intrapolējot, 
rezultāts. 

- Fondu daļas, kuru cena pieejama ne retāk, kā reizi mēnesī.  
- u.tml. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
38. pielikums  Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība (turpinājums) 
 
Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem – 3. līmenis 
 
Vērtēšanas tehnika, kurā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem (nenovērojamie tirgus 
dati), ir klasificēta kā 3. līmenis.  

Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek uzskatīti tādi dati, kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvīda tirgus vai finanšu 
instrumenta sarežģītības dēļ. 3. līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem, 
vēsturiskiem novērojumiem, vai izmantojot analītiskas pieejas.  

Šajā līmenī tiek iekļautas akcijas un parāda instrumenti, kuru vērtēšanā būtiska sastāvdaļa ir dati, kuri nav novērojami 
aktīvā tirgū. Pārskata gada laikā nav veikta reklasifikācija starp finanšu instrumentu līmeņiem. 
 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna aktīvus un saistības, kas tiek vērtēti patiesajā vērtībā 2017. gada 31. decembrī:  

 31/12/17 

 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Atvasinātie finanšu instrumenti (aktīvi)     
Atvasinātie finanšu instrumenti  - 23,190 - 23,190 

 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri      

Parāda vērtspapīri - 265 - 265 

Akcijas  - - 3,482 3,482 
 
Vērstpapīri pēc patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos      

Parāda vērtspapīri 43,496 243,622 - 287,118 

     
Atvasinātie finanšu instrumenti (saistības)     

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 23,061 - 23,061 
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38. pielikums  Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība (turpinājums) 

 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna aktīvus un saistības, kas tiek vērtēti patiesajā vērtībā 2016. gada 31. decembrī:  

 31/12/16 

 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 
 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Atvasinātie finanšu instrumenti (aktīvi)     
Atvasinātie finanšu instrumenti  - 122,663 - 122,663 

 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri      

Parāda vērtspapīri - 275 - 275 

Akcijas  - - 2,746 2,746 
 
Vērstpapīri pēc patiesās vērtības ar 

pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos      

Parāda vērtspapīri 75,296 175,392 - 250,688 

     
Atvasinātie finanšu instrumenti (saistības)     

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 122,546 - 122,546 
 
 
39. pielikums Pārējo aktīvu patiesā vērtība 
 

 31/12/17  31/12/16 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 
      

Pārdošanai turētie aktīvi 2,440 167  270 270 

 
Pārdošanai turētie aktīvi sastāv no pārņemtām ķīlām un tiek uzrādīti to patiesajā vērtībā, kas noteikta, izmantojot tirgus 
metodi un balstās uz Starptautiskajos vērtēšanas standartos formulēto aktīvu tirgus vērtības definīciju. Tirgus metode 
tika pielietota, jo tika identificēts pietiekami aktīvs un likvīds tirgus vērtētajiem pārdošanai turētiem aktīviem un tirgus 
cenas tika izmantotas, veicot novērtējumu. Vērtēšanas modeļos izmantoti gan novērojami tirgus dati, gan tieši tirgū 
nenovērojami dati, kas atbilst 3. līmeņa vērtēšanas tehnikai.  
 
 
40. pielikums Pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtspapīru pārvērtēšanas rezerve 

 
 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000  EUR ‘000 EUR ‘000 

      
1. janvārī  (218) (255)  13,322 13,284 
Ieņēmumi pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu 

pie Visa Europe Ltd. akciju izslēgšanas - -  (18,166) (18,166) 
VISA Inc. (2016: Visa Europe Ltd.) akciju patiesās vērtības 

izmaiņu neto rezultāts 1,092 1,092  4,695 4,695 
Citu pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības 

izmaiņu neto rezultāts (200) (192)  (69) (68) 

31. decembrī 674 645  (218) (255) 
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41. pielikums Nākotnes neatceļamās nomas maksas  
 

Nākamā tabula atspoguļo nākotnes neatceļamās telpu nomas maksas (pastāv arī citi nomas maksājumi, taču tie ir 
salīdzinoši nenozīmīgi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. pielikums Apgrūtinātie aktīvi 
 

Koncerna un Bankas apgrūtināto aktīvu summu EUR 8,473 tūkst. (EUR 8,635 tūkst.) veido: 
- drošības depozīts EUR 7,696 tūkst. (EUR 7,845 tūkst.) saskaņā ar 2015. gada 3. decembrī noslēgto līgumu ar 

AS “Citadele banka”. Līgums paredz pietiekamu līdzekļu nodrošināšanu, kas spētu segt izdevumus, saistītus ar 
inkasācijas pakalpojumu sniegšanu Bankai. Šī apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta kredītu sastāvā. 

- drošības depozīts EUR 669 tūkst. (EUR 667 tūkst.) saskaņā ar 2013. gada 25. oktobrī noslēgto  drošības depozīta 
līgumu ar Visa Europe Services Inc. Līgums paredz pietiekamu līdzekļu nodrošināšanu depozīta kontā  Lloyds 
TSB  Bank plc Visa Europe Services vārdā, kas spētu segtu Visa Europe Services izdevumus, saistītus ar AS 
SEB banka piedāvātajiem VISA maksājumu karšu pakalpojumiem. Šī apgrūtināto aktīvu kopsumma iekļauta 
kredītu sastāvā.  

- Drošības depozīti pie citiem saimnieciskās un pamatdarbības partneriem EUR 108 tūkst. (EUR 123 tūkst.). 
 
 
43. pielikums Kapitāla atdeve un aktīvu atdeve 

 
 2017  2016 

 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
      

Vidējā kapitāla atdeve (ROAE)  9.85% 9.37%  12.02% 11.92% 
Vidējā aktīvu atdeve (ROAA) 1.13% 1.06%  1.51% 1.48% 

 
Abi rādītāji tiek rēķināti saskaņā ar FKTK noteikumiem, ņemot gada vidējos rādītājus mēnešu griezumā. ROAE aprēķina 
kā pārskata gada peļņas attiecību pret gada vidējo kapitālu un rezervēm. Savukārt ROAA aprēķina kā pārskata gada 
peļņas attiecību pret gada vidējiem aktīviem. 
 
 
  

 2017 

 Koncerns Banka 
 EUR ‘000 EUR ‘000 
   

2018. gadā  4,288 4,281 
2019. gadā 3,819 3,819 
2020. gadā 3,661 3,661 
2021. gadā 3,540 3,540 
2022. gadā  3,134 3,134 
2023. gadā vai vēlāk 407 407 
   

Kopā 18,849 18,842 
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44. pielikums Finanšu instrumentu sadalījums pēc novērtēšanas kategorijām 
 

Nākamā tabulā atspoguļoti Koncerna finanšu aktīvi sadalījumā pēc novērtēšanas kategorijām 2017. gada 31. decembrī. 
 
 

Kredīti un 
debitoru 

parādi 

Pārdošanai 
pieejamie 

aktīvi 
Tirgojamie   

aktīvi 

Aktīvi pēc 
patiesās vērtības 

ar pārvērtēšanu 
PZ Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi      

Kase un prasības pret Latvijas 
Banku - - - - 570,130 

Prasības pret kredītiestādēm 7,975 - - - 126,931 

Izsniegtie kredīti 2,637,263 - - - 2,637,263 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības 
ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos  - - - 287,118 287,118 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 3,747 - - 3,747 

Atvasinātie finanšu instrumenti - - 23,190 - 23,190 

Citi finanšu aktīvi 7,744 - - - 10,774 

Kopā finanšu aktīvi  2,652,982 3,747 23,190 287,118 3,659,153 

Nefinanšu aktīvi - - - - 28,926 

Kopā aktīvi  - - - - 3,688,079 

 
Nākamā tabulā atspoguļoti Bankas finanšu aktīvi sadalījumā pēc novērtēšanas kategorijām 2017. gada 31. decembrī. 
 
 

Kredīti un 
debitoru 

parādi 

Pārdošanai 
pieejamie 

aktīvi 
Tirgojamie   

aktīvi 

Aktīvi pēc 
patiesās vērtības 

ar pārvērtēšanu 
PZ Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi      

Kase un prasības pret Latvijas 
Banku 

- - - - 570,130 

Prasības pret kredītiestādēm 7,975 - - - 126,929 

Izsniegtie kredīti 2,626,918 - - - 2,626,918 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības 
ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos  

- - - 287,118 287,118 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 3,482 - - 3,482 

Atvasinātie finanšu instrumenti - - 23,262 - 23,262 

Līdzdalība meitasuzņēmumu 
pamatkapitālā 

- - - - 5,018 

Citi finanšu aktīvi 7,709 - - - 9,379 

Kopā finanšu aktīvi  2,642,602 3,482 23,262 287,118 3,652,236 

Nefinanšu aktīvi - - - - 18,269 

Kopā aktīvi  - - - - 3,670,505 
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44. pielikums Finanšu instrumentu sadalījums pēc novērtēšanas kategorijām (turpinājums) 
 

Nākamā tabulā atspoguļoti Koncerna finanšu aktīvi sadalījumā pēc novērtēšanas kategorijām 2016. gada 31. decembrī. 
 
 

Kredīti un 
debitoru 

parādi 

Pārdošanai 
pieejamie 

aktīvi 
Tirgojamie   

aktīvi 

Aktīvi pēc 
patiesās vērtības 

ar pārvērtēšanu 
PZ Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi      

Kase un prasības pret Latvijas 
Banku - - - - 105,929 

Prasības pret kredītiestādēm 835 - - - 511,891 

Izsniegtie kredīti 2,474,227 - - - 2,474,227 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības 
ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos  - - - 250,688 250,688 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 3,021 - - 3,021 

Atvasinātie finanšu instrumenti - - 122,663 - 122,663 

Citi finanšu aktīvi 23,552 - - - 23,552 

Kopā finanšu aktīvi  2,498,614 3,021 122,663 250,688 3,491,971 

Nefinanšu aktīvi - - - - 26,767 

Kopā aktīvi  - - - - 3,518,738 

 
Nākamā tabulā atspoguļoti Bankas finanšu aktīvi sadalījumā pēc novērtēšanas kategorijām 2016. gada 31. decembrī. 
 
 

Kredīti un 
debitoru 

parādi 

Pārdošanai 
pieejamie 

aktīvi 
Tirgojamie   

aktīvi 

Aktīvi pēc 
patiesās vērtības 

ar pārvērtēšanu 
PZ Kopā 

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 

Aktīvi      

Kase un prasības pret Latvijas 
Banku -  - - - 105,929 

Prasības pret kredītiestādēm 835 - - - 511,889 

Izsniegtie kredīti 2,464,203 - - - 2,464,203 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības 
ar pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos  - - - 250,688 250,688 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 2,746 - - 2,746 

Atvasinātie finanšu instrumenti - - 122,845 - 122,845 

Līdzdalība meitasuzņēmumu 
pamatkapitālā - - - - 5,018 

Citi finanšu aktīvi 19,238 - - - 19,238 

Kopā finanšu aktīvi  2,484,276 2,746 122,845 250,688 3,482,556 

Nefinanšu aktīvi - - - - 22,451 

Kopā aktīvi  - - - - 3,505,007 

 
2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī visas Koncerna un Bankas finanšu saistības, izņemot atvasinātos 
finanšu instrumentus, tika uzskaitītas amortizētajā vērtībā. Atvasinātie finanšu instrumenti pieder novērtēšanas 
kategorijai – saistības pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
 

45. pielikums Notikumi pēc pārskata gada beigām 

 
Laika posmā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Koncerna un Bankas 
finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī. 
 




