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Par šo ziņojumu 
 
Šis pārskats ir sagatavots saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvu (KPD IV) un Kapitāla prasību regulas (KPR) 
Nr. 575/2013 8. daļu, un Eiropas Banku iestādes (EBI) īstenošanas tehniskajiem standartiem (ĪTS) attiecībā uz 
informācijas atklāšanu par pašu kapitālu (ES Regula Nr. 2021/637 no 2021. gada 15. marta), pretciklisko 
kapitāla rezervi (ES Regula Nr. 2015/1555) un sviras rādītāju (ES Regula Nr. 2016/200). Papildus minētajam 
šajā ziņojumā ir iekļauta informācija saskaņā ar EBI vadlīnijām par ziņošanu un informācijas sniegšanu par riska 
darījumiem, uz kuriem attiecas pasākumi, kas piemēroti, reaģējot uz Covid-19 krīzi. 
 
AS SEB banka (“Banka”) tiek klasificēta kā liela institūcija cita nekā Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes (G-
SNI), tā nekotējas biržās un ir liels ES mātes iestādes meitasuzņēmums. Saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 
(KPR) 13. pantu informācija, kas norādīta KRP 437., 438., 440., 442., 450., 451., 451.a un 453. pantā, ir jāatklāj 
lielām ES mātes iestādes meitas sabiedrībām kā arī 447.pantā minētos galvenos rādītājus (kā noteikts ar KPR 
433.a pantu). 
 
Banka, LEI code 549300YW95G1VBBGGV07, ir Zviedrijā reģistrētā konsolidētā koncerna  Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (“SEB Grupa”) meitasuzņēmums. AS SEB bankas Grupu (“Grupa”) veido pilnībā piederoši 
meitasuzņēmumi SIA SEB līzings (līzinga uzņēmums), IP AS SEB Investment Management (ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrība) un SEB atklātais pensiju fonds (pensijas fonds). Papildus informācija ir pieejama gada pārskata 38. 
pielikumā. 
 
Kopā ar gada pārskatu šis pārskats sniedz informāciju par  Bankas būtiskākajiem riskiem kā daļu no 3. pīlāra 
sistēmas, tostarp ziņas par Bankas riska profilu un komercdarbības apjomiem pēc klientu kategorijām un riska 
klasēm, kas veido pamatu kapitāla prasības aprēķināšanai. 3. pīlāra pārskats papildina gada pārskatu ar 
pievienotu informāciju un ir paredzēts izskatīšanai kopā ar finanšu gada pārskatu, it īpaši ar konsolidētā finanšu 
pārskata piezīmēm, iekļaujot sadaļu par finanšu riska vadību, kur tiek aprakstīta Bankas riska un kapitāla vadības 
politika un prakse. Šis ziņojums ir saistīts arī ar SEB Grupas gada pārskatu un Kapitāla pietiekamības un riska 
vadības ziņojumu (3. pilārs), kur ir aprakstīti SEB Grupas riska un kapitāla vadības principi, tostarp iekšējās 
novērtēšanas sistēmas, iekšējās novērtēšanas pieeja un principi pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības 
aprēķināšanai. SEB Grupas 3. pīlāra ziņojums ir pieejams angļu valodā un ir publicēts SEB Grupas lapā 
www.sebgroup.com. 
 
Pārskata pamatā ir bankas konsolidētais stāvoklis 2021. gada 31. decembrī. Grupa ir izveidojusi konsolidācijas 
principus uzraudzības nolūkos, saskaņā ar kuriem Bankai jāsagatavo konsolidētie pārskati, iekļaujot vienības, kas 
piedalās finanšu pakalpojumu sniegšanā, un neiekļaujot vienības, kas ir iesaistītas citās darbībās. Lai izpildītu šo 
prasību, Banka ir pilnībā konsolidējusi visus tās meitasuzņēmumus SIA SEB līzings, IP AS SEB Investment 
Management un AS SEB atklātais pensiju fonds. Konsolidācijas grupa 3. pīlāra ziņojumā ir tāda pati kā gada 
pārskatā. Šajā pārskatā sniegtajai informācijai nav jābūt un tā nav bijusi pakļauta ārējam auditam. 
 
Šis pārskats ir sagatavots saskaņā ar Grupas informācijas atklāšanas politiku un iekšējiem procesiem, sistēmām 
un kontrolēm finanšu un regulatīvo pārskatu sniegšanai. Datu salīdzinošā informācija pārskatā atklāta saskaņā 
ar “Pamatnostādnēm par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr.575/2013 astoto daļu” 
22. un 23.punktu. 
 
Ziņojumu ir apstiprinājusi AS SEB bankas valde (“Valde”) 2022. gada 29.martā, kuras vārdā to parakstīja: 
 
Vades locekle, Finanšu direktore 
Jeļena Cīrule 
 
un 
 
Vades loceklis, Risku direktors 
Kārlis Danēvičs 
 
Ziņojums tika publicēts 2022. gada 31. martā un atjaunināts 2022. gada 05. oktobrī ar koriģētām vidējo 
likviditātes seguma koeficientu vērtībām EU KM1 un EU LIQ1 tabulās, lai uzlabotu atbilstību noteiktajai 
informācijas atklāšanas prasībai. 
 
 
Dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 



AS SEB banka 
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2021 

3 
 

1.tabula. EU KM1 – Galveno rādītāju veidne 
 

  
milj. EUR 

2021.gada 
31.decembris 

2021.gada 
30.jūnijs 

2020.gada 
31.decembris 

Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)    

1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)  405.6 395.5 393.8 
2 Pirmā līmeņa kapitāls  405.6 395.5 393.8 
3 Kopējais kapitāls  410.7 395.5 393.8 

Riska darījumu riska svērtās vērtības    

4 Kopējā riska darījumu vērtība 1,833.8 1,730.0 1,810.7 

Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)    

5 Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%) 22.12% 22.86% 21.75% 
6 Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%) 22.12% 22.86% 21.75% 
7 Kopējais kapitāla rādītājs (%) 22.40% 22.86% 21.75% 

Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā 
procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību) 

   

EU 7a Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) 
(%)  

2.00% 2.25% 2.25% 

EU 7b    tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti) 0.0113 0.0127 0.0127 
EU 7c    tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti) 0.0150 0.0169 0.0169 
EU 7d Kopējās SREP pašu kapitāla prasības(%) 10.00% 10.25% 10.25% 

Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu 
riska svērto vērtību) 

   

8 Kapitāla saglabāšanas rezerves (%) 2.50% 2.50% 2.50% 

EU 8a 
Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo 
vai sistēmisko risku (%) 

   

9 Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%) 0.00% 0.00% 0.00% 
EU 9a Sistēmiskā riska rezerves (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

10 Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)    
EU 10a Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%) 1.50% 1.75% 1.75% 

11 Apvienoto rezervju prasība (%) 4.00% 4.25% 4.25% 
EU 11a Vispārējās kapitāla prasības (%) 14.00% 14.50% 14.50% 

12 Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo SREP pašu kapitāla prasību 
izpildes (%) 

12.12% 12.61% 11.50% 

Sviras rādītājs    

13 Kopējās riska darījumu vērtības mērs 4,920.5 4,646.6 4,652.6 
14 Sviras rādītājs (%) 8.24% 8.51% 8.46% 

Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (kā procentuāla 
attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību) 

   

EU 14a Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)     
EU 14b    tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)    
EU 14c Kopējās SREP sviras rādītāja prasības (%) 3.00% 3.00%  

Sviras rādītāja rezerves un vispārējā sviras rādītāja prasība (kā procentuāla attiecība pret 
riska darījumu riska svērto vērtību) 

   

EU 14d Sviras rādītāja rezervju prasība (%) 0.00% 0.00%  
EU 14e Vispārējā sviras rādītāja prasība (%) 3.00% 3.00%  

Likviditātes seguma rādītājs    

15 Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (AKLA) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs) 748.0 623.8  
EU 16a Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība  597.7 564.8  
EU 16b Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība  526.7 445.6  

16 Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība) 175.5 153.1  
17 Likviditātes seguma koeficients (%) 449.83% 412.75%  

Neto stabila finansējuma rādītājs    
18 Kopējais pieejamais stabilais finansējums 3,585.6 3,369.7  
19 Kopējais vajadzīgais stabilais finansējums 2,200.1 2,222.4  
20 NSFR rādītājs (%) 162.98% 151.63%  
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Kredītriska kvalitāte 
 
Vērtības samazināšanas process Bankā ir aprakstīts gada pārskata 1.8. pielikumā “Sagaidāmie 
kredītzaudējumi”. Kavētu kredītu definīcija: ja parādnieks nav samaksājis pamatsummu, procentus 
vai apkalpošanas maksu noteiktajā termiņā, to atzīst par kavēto maksājamu saistībām.  Konta 
pārtēriņa kredīti tiek uzskatīti par kavētiem, tiklīdz parādnieks ir pārkāpis piešķirto limitu vai arī 
klientam noteiktais limits ir mazāks par neatmaksāto parāda atlikumu.  

Grāmatvedības uzskaites mērķiem Banka piemēro kapitāla prasību regulas saistību neizpildes 
definīciju (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 575/2013), t.i., tādi finanšu aktīvi, kuru 
apmaksas termiņš ir kavēts par vairāk nekā 90 dienām. Uzskatāms, ka visu trešajā posmā esošo 
finanšu aktīvu kredītvērtība ir samazinājusies. 

Lai izpildītu aktuālās regulatora prasības un arī ņemot vērā attiecīgi saņemto regulatora atļauju, no 
2021.gada novembra ir ieviesta pārskatītā saistību neizpildes definīcija. 
 
Kavētie riska darījumi (vairāk nekā 90 dienas), kuru vērtība nav samazinājusies, neatbilst būtiskuma 
kritērijiem, lai  parietu uz 3. posmu. 
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2.tabula. EU CR1 – Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi 

milj. EUR a b c d e f g h i j k l m n o 

  Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās 
negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi 

Uzkrātie 
daļējie 

norakstījumi  

Saņemtais nodrošinājums 
un finanšu garantijas 

  Ieņēmumus nesoši riska 
darījumi 

Ieņēmumus nenesoši riska 
darījumi 

Ieņēmumus nesoši riska 
darījumi — uzkrātais vērtības 

samazinājums un uzkrājumi 

Ieņēmumus nenesoši riska 
darījumi — uzkrātais vērtības 

samazinājums, patiesās 
vērtības uzkrātās negatīvās 

izmaiņas kredītriska rezultātā 
un uzkrājumi 

Par 
ieņēmumus 

nesošiem 
riska 

darījumiem 

Par 
ieņēmumus 
nenesošiem 

riska 
darījumiem 

 
2021.gada 31.decembris 

 Tostarp 
1.posms 

Tostarp 
2.posms 

 Tostarp 
2.posms 

Tostarp 
3.posms 

 Tostarp 
1.posms 

Tostarp 
2.posms 

 Tostarp 
2.posms 

Tostarp  
3.posms 

   

005 
Naudas līdzekļu atlikumi 
centrālajās bankās un citi 
beztermiņa noguldījumi 

               

010 Aizdevumi un avansi 3,002.6   2,825.6     177.0  28.5        1.7        26.8  13.5  6.7  6.8  11.6  0.1  11.5   2,597.1  16.2  
020 Centrālās bankas 0.0 0.0                    
030 Vispārējās valdības 141.5  141.5                           94.2   
040 Kredītiestādes 2.2   2.2               
050 Citas finanšu sabiedrības 39.8  36.4  3.4     0.3  0.2  0.1      39.3   
060 Nefinanšu sabiedrības 1,690.3  1,580.6  109.7  11.0  0.1     10.9  8.5  4.1  4.4  5.1   5.1         1,392.4                  5.8  
070         tostarp: MVU 797.7  747.3  50.4  10.7  0.1           10.6  3.3  2.0  1.3  5.1   5.1             776.7                  5.7  
080 Mājsaimniecības 1,128.8  1,064.9  63.9  17.5  1.6    15.9  4.7  2.4  2.3  6.5  0.1  6.4         1,071.2               10.4  
090 Parāda vērtspapīri 421.0                
100 Centrālās bankas                                     
110 Vispārējās valdības 421.0                
120 Kredītiestādes                
130 Citas finanšu sabiedrības                
140 Nefinanšu sabiedrības                
150 Ārpusbilances riska darījumi 786.0       757.7   28.3  0.3             0.3  3.4  2.0  1.4                 379.2                  0.3  
160 Centrālās bankas 0.1   0.1                
170 Vispārējās valdības 7.9     7.9                      1.4   
180 Kredītiestādes 59.4   59.3     0.1                           27.3   
190 Citas finanšu sabiedrības 13.1  13.1  0.0                                                      6.2                    
200 Nefinanšu sabiedrības 617.3  598.5  18.8             2.9  1.7  1.2                293.1   
210 Mājsaimniecības 88.2  78.8  9.4  0.3   0.3  0.5  0.3  0.2                    51.2                  0.3  

220 Kopā 4,209.6  3,583.3       205.3  28.8      1.7          27.1  16.9  8.7  8.2  11.6  0.1  11.5                    2,976.3          16.5  
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>>2.tabula. EU CR1 – Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi (turpinājums) 

milj. EUR a b c d e f g h i j k l m n o 
  Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās 

negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi 

Uzkrātie 
daļējie 

norakstījumi  

Saņemtais nodrošinājums 
un finanšu garantijas 

  Ieņēmumus nesoši riska 
darījumi 

Ieņēmumus nenesoši riska 
darījumi 

Ieņēmumus nesoši riska 
darījumi — uzkrātais vērtības 

samazinājums un uzkrājumi 

Ieņēmumus nenesoši riska 
darījumi — uzkrātais vērtības 

samazinājums, patiesās 
vērtības uzkrātās negatīvās 

izmaiņas kredītriska rezultātā 
un uzkrājumi 

Par 
ieņēmumus 

nesošiem 
riska 

darījumiem 

Par 
ieņēmumus 
nenesošiem 

riska 
darījumiem 

 
2020.gada 31.decembris   Tostarp 

1.posms 
Tostarp 
2.posms   Tostarp 

2.posms 
Tostarp 
3.posms   Tostarp 

1posms 
Tostarp 
2.posms   Tostarp 

2.posms 
Tostarp  
3.posms 

005 
Naudas līdzekļu atlikumi 
centrālajās bankās un citi 
beztermiņa noguldījumi 

               

010 Aizdevumi un avansi 3,065.0     2,919.3     145.7     94.3     5.1     89.2     12.1     6.0     6.1     31.4     0.3     31.1      2,702.3     56.6    
020 Centrālās bankas                
030 Vispārējās valdības  114.1     114.1                63.3     
040 Kredītiestādes  35.8     35.8                      

050 Citas finanšu sabiedrības  12.7     12.7                5.8     

060 Nefinanšu sabiedrības 1,814.1     1,731.3     82.8     70.1     1.5     68.6     7.1     3.6     3.5     22.5     0.1     22.4      1,604.7     42.4    
070         tostarp: MVU  735.3     687.2     48.1     29.4     1.5     27.9     3.1     1.8     1.3     13.7     0.1     13.6      706.7     14.8    
080 Mājsaimniecības 1,088.3     1,025.4     62.9     24.2     3.6     20.6     5.0     2.4     2.6     8.9     0.2     8.7      1,028.5     14.2    
090 Parāda vērtspapīri  275.7     275.7                 
100 Centrālās bankas                
110 Vispārējās valdības  275.7     275.7                 
120 Kredītiestādes                
130 Citas finanšu sabiedrības                
140 Nefinanšu sabiedrības                
150 Ārpusbilances riska darījumi  813.7     802.1     11.6     18.7      18.7     1.6     1.4     0.2     1.4      1.4      397.5     9.4    
160 Centrālās bankas  0.1     0.1                      
170 Vispārējās valdības  56.5     56.5                4.9     
180 Kredītiestādes  42.5     42.5                33.3     
190 Citas finanšu sabiedrības  56.4     56.4                0.1     
200 Nefinanšu sabiedrības  584.1     573.4     10.7     18.4      18.4     1.2     1.1     0.1     1.4      1.4      322.7     9.1    
210 Mājsaimniecības  74.1     73.2     0.9     0.3      0.3     0.4     0.3     0.1         36.5     0.3    

220 Kopā 4,154.4     3,997.1     157.3     113.0     5.1     107.9     13.7     7.4     6.3     32.8     0.3     32.5      3,099.8     66.0    
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3.tabula. EU CR1-A – Riska darījumu termiņi 

milj. EUR a b c d e f 
    Riska darījumu neto vērtība 

2021.gada 31.decembris 
Beztermiņa <= 1 gads 

> 1 gads <= 
5 gadi >5 gadi 

Bez 
noteikta 
termiņa 

Kopā 

1 Aizdevumi un avansi 433.1 454.1 1,691.7 1,210.1  3,789.0 
2 Parāda vērtspapīri 134.8 34.8 219.6 31.8  421.0 

3 Kopā 567.9 489.0 1,911.3 1,241.8  4,210.0 

 

milj. EUR a b c d e f 
    Riska darījumu neto vērtība 

  
2020.gada 31.decembris 

Beztermiņa <= 1 gads 
> 1 gads <= 

5 gadi >5 gadi 
Bez 

noteikta 
termiņa 

Kopā 

1 Aizdevumi un avansi 524.2 564.4 1,636.3 1,220.4  3,945.4 
2 Parāda vērtspapīri 44.7 9.8 221.2 0.0  275.7 

3 Kopā 568.9 574.2 1,857.5 1,220.4  4,221.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS SEB banka 
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2021 

8 
 

4.tabula. EU CQ1 – Neveiktu riska darījumu kredītkvalitāte 

milj. EUR a b c d e f g h 

  Riska darījumu ar pārskatīšanas pasākumiem bruto 
uzskaites vērtība / nominālvērtība 

Uzkrātais vērtības 
samazinājums, patiesās 

vērtības uzkrātās negatīvās 
izmaiņas kredītriska rezultātā 

un uzkrājumi 

Saņemtais nodrošinājums un 
finanšu garantijas, kas 

saņemtas par neveiktajiem 
riska darījumiem 

  

Ieņēmumus 
nesoši ar 

pārskatīšanas 
pasākumiem 

Ieņēmumus nenesoši ar 
pārskatīšanas pasākumiem Par 

ieņēmumus 
nesošiem 

riska 
darījumiem ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

Par 
ieņēmumus 
nenesošiem 

riska 
darījumiem ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

  
  

Tostarp 
nodrošinājums un 

finanšu garantijas, 
kas saņemtas par 

ieņēmumus 
nenesošiem riska 

darījumiem ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

 
 
 
 
 
 
2021.gada 31.decembris 

  
Tostarp ar 

neizpildītām 
saistībām 

Tostarp ar 
samazinātu 

vērtību 

005 
Naudas līdzekļu atlikumi 
centrālajās bankās un citi 
beztermiņa noguldījumi 

        

010 Aizdevumi un avansi 93.2 17.0 15.6 15.7 4.3 6.8 98.1 10.0 
020 Centrālās bankas         
030 Vispārējās valdības         
040 Kredītiestādes         
050 Citas finanšu sabiedrības         
060 Nefinanšu sabiedrības 73.7 9.0 8.9 8.9 3.7 3.9 75.2 5.1 
070 Mājsaimniecības 19.5 8.0 6.7 6.8 0.6 2.9 22.9 4.9 
080 Parāda vērtspapīri         

090 Sniegtās aizdevumu 
apņemšanās 

10.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 9.2 0.0 

100 Kopā 103.2 17.0 15.6 15.7 5.1 6.8 107.3 10.0 

 

milj. EUR a b c d e f g h 

  Riska darījumu ar pārskatīšanas pasākumiem bruto 
uzskaites vērtība / nominālvērtība 

Uzkrātais vērtības 
samazinājums, patiesās vērtības 

uzkrātās negatīvās izmaiņas 
kredītriska rezultātā un 

uzkrājumi 

Saņemtais nodrošinājums un 
finanšu garantijas, kas 

saņemtas par neveiktajiem 
riska darījumiem 

  

Ieņēmumus 
nesoši ar 

pārskatīšanas 
pasākumiem 

Ieņēmumus nenesoši ar 
pārskatīšanas pasākumiem 

Par ieņēmumus 
nesošiem riska 
darījumiem ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

Par 
ieņēmumus 
nenesošiem 

riska 
darījumiem ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

  
  

Tostarp 
nodrošinājums un 
finanšu garantijas, 
kas saņemtas par 

ieņēmumus 
nenesošiem riska 

darījumiem ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

 
 
 
 
 
 
2020.gada 31.decembris 

  
Tostarp ar 

neizpildītām 
saistībām 

Tostarp ar 
samazinātu 

vērtību 

005 
Naudas līdzekļu atlikumi 
centrālajās bankās un citi 
beztermiņa noguldījumi 

        

010 Aizdevumi un avansi 43.8 64.7 61.0 60.7 1.8 22.9 83.5 40.5 
020 Centrālās bankas         
030 Vispārējās valdības         
040 Kredītiestādes         
050 Citas finanšu sabiedrības         
060 Nefinanšu sabiedrības 27.0 53.7 52.5 52.2 1.2 18.8 61.6 34.0 
070 Mājsaimniecības 16.8 11.0 8.5 8.5 0.6 4.1 21.9 6.5 
080 Parāda vērtspapīri         

090 Sniegtās aizdevumu 
apņemšanās 

0.0 15.4 15.4 15.4 0.0 0.9 6.9 6.9 

100 Kopā 43.8 80.1 76.4 76.1 1.8 23.8 90.4 47.4 

 

Komentārs  
Riska darījumi ar neizpildītām saistībām  ir riska darījumi, kuru līguma nosacījumi ir grozīti par labu klientam finansiālu grūtību dēļ. 
Pārskatīšanas pasākumi varētu būt sākot no labvēlības perioda noteikšanas (visbiežāk sastopamais pasākumi) līdz 
refinansēšanai ar jauniem noteikumiem un parādā atlikšana.
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5.tabula. EU CQ3 – Ieņēmumus nesošu un ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītkvalitāte dalījumā pa nokavētajām dienām 
 

milj. EUR a b c d e f g h i j k l 
  Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība 
  Ieņēmumus nesoši riska darījumi Ieņēmumus nenesoši riska darījumi 

  
  
  

Termiņš nav 
kavēts vai ir 

kavēts 
≤ 30 dienas 

Kavēts 
> 30 dienas 
≤ 90 dienas 

  

Maksājums 
maz ticams, 
bet termiņš 

nav nokavēts 
vai nokavēts 
≤ 90 dienas 

Kavēts 
> 90 dienas 
≤ 180 dienas 

Kavēts 
> 180 dienas 

≤ 1 gads 

Kavēts 
> 1 gads  
≤ 2 gadi 

Kavēts 
> 2 gadi  
≤ 5 gadi 

Kavēts 
> 5 gadi 
≤ 7 gadi 

Kavēts 
> 7 gadi 

Tostarp ar 
neizpildītām 

saistībām  
2021.gada 31.decembris 

005 
Naudas līdzekļu atlikumi 
centrālajās bankās un citi 
beztermiņa noguldījumi 

            

010 Aizdevumi un avansi 3,002.6 3,000.8 1.8 28.5 15.3 1.0 0.6 3.3            2.6            5.7   26.5  
020 Centrālās bankas             
030 Vispārējās valdības 141.5 141.5           
040 Kredītiestādes 2.2 2.2           
050 Citas finanšu sabiedrības 39.8 39.8           
060 Nefinanšu sabiedrības 1,690.3 1,690.3  11.0 7.3   2.4            0.7            0.6   10.8  
070       tostarp: MVU 797.7 797.7  10.7 7.3   2.4            0.5             0.5   10.6  
080 Mājsaimniecības 1,128.8 1,127.0 1.8 17.5 8.0 1.0 0.6 0.9           1.9            5.1   15.7  
090 Parāda vērtspapīri 421.0  421.0            
100 Centrālās bankas             
110 Vispārējās valdības 421.0  421.0            
120 Kredītiestādes             
130 Citas finanšu sabiedrības             
140 Nefinanšu sabiedrības             
150 Ārpusbilances riska darījumi 786.0      0.3                0.3  
160 Centrālās bankas 0.1                      
170 Vispārējās valdības 7.9                      
180 Kredītiestādes 59.4                      
190 Citas finanšu sabiedrības 13.1                      
200 Nefinanšu sabiedrības 617.3               
210 Mājsaimniecības 88.2      0.3                0.3  

220 Kopā 4,209.6  3,421.8  1.8  28.8              15.3                 1.0                 0.6              3.3             2.6             5.7                   26.8  
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>>5.tabula. EU CQ3 – Ieņēmumus nesošu un ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītkvalitāte dalījumā pa nokavētajām dienām (turpinājums) 
 
milj. EUR a b c d e f g h i j k l 

  Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība 
  Ieņēmumus nesoši riska darījumi Ieņēmumus nenesoši riska darījumi 

  
  
  

Termiņš 
nav kavēts 

vai ir 
kavēts 

≤ 30 dienas 

Kavēts 
> 30 dienas 
≤ 90 dienas 

  

Maksājums 
maz ticams, 
bet termiņš 

nav nokavēts 
vai nokavēts 
≤ 90 dienas 

Kavēts 
> 90 dienas 

≤ 180 dienas 

Kavēts 
> 180 dienas 

≤ 1 gads 

Kavēts 
> 1 gads  
≤ 2 gadi 

Kavēts 
> 2 gadi  
≤ 5 gadi 

Kavēts 
> 5 gadi 
≤ 7 gadi 

Kavēts 
> 7 gadi 

Tostarp ar 
neizpildītām 

saistībām  
2020.gada 31.decembris 

005 
Naudas līdzekļu atlikumi 
centrālajās bankās un citi 
beztermiņa noguldījumi 

            

010 Aizdevumi un avansi 3,065.0 3,063.0 2.1 94.3 30.2 0.8 4.0 42.2 9.1 8.0  90.1 
020 Centrālās bankas             
030 Vispārējās valdības 114.1 114.1           
040 Kredītiestādes 35.8 35.8           
050 Citas finanšu sabiedrības 12.7 12.7           
060 Nefinanšu sabiedrības 1,814.1 1,814.0 0.2 70.1 19.6 0.0 2.7 40.6 6.1 1.2  68.9 
070       tostarp: MVU 735.3 735.1 0.2 29.4 19.5 0.0 2.6 0.5 5.8 1.0  28.3 
080 Mājsaimniecības 1,088.3 1,086.4 1.9 24.2 10.6 0.8 1.3 1.6 3.0 6.8  21.2 
090 Parāda vērtspapīri 275.7 275.7           
100 Centrālās bankas             
110 Vispārējās valdības 275.7 275.7           
120 Kredītiestādes             
130 Citas finanšu sabiedrības             
140 Nefinanšu sabiedrības             
150 Ārpusbilances riska darījumi 813.7   18.7         

160 Centrālās bankas 0.1            
170 Vispārējās valdības 56.5            
180 Kredītiestādes 42.5            
190 Citas finanšu sabiedrības 56.4            
200 Nefinanšu sabiedrības 584.1   18.4        18.4 
210 Mājsaimniecības 74.1   0.3        0.3 

220 Kopā 4,154.4 3,338.7 2.1 113.0 30.2 0.8 4.0 42.2 9.1 8.0  108.8 
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6.tabula. EU CQ4 – Ieņēmumus nenesošu riska darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā 
sadalījumā  

milj. EUR a b c d e f g 
    Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība 

Uzkrātais 
vērtības 

samazinājums 

Ārpusbilances 
saistību un 

sniegto finanšu 
garantiju 
uzkrājumi 

Patiesās vērtības 
uzkrātās negatīvās 

izmaiņas 
ieņēmumus 

nenesošu riska 
darījumu kredītriska 

rezultātā 

   

  

Tostarp ieņēmumus 
nenesoši Tostarp 

kuriem 
piemēro 
vērtības 

samazinājumu 

    

  
Tostarp ar 

neizpildītām 
saistībām 

 
 
2021.gada 31.decembris 
010 Bilances riska darījumi 3,452.2  26.6  25.1    
020 Latvija 3,209.5  25.9  24.6    
030 Lietuva 170.5  0.0  0.0    
040 Igaunija 56.2  0.0  0.1    
050 Vācija 1.1  0.0  0.0    
060 Zviedrija 3.5  0.0  0.0    
070 Citas valstis 11.3  0.6  0.3    
080 Ārpusbilances riska darījumi 786.3  0.3    3.4  
090 Latvija 707.8  0.27    3.1  
100 Lietuva 14.5      0.0  
110 Igaunija 0.5      0.2  
120 Vācija 12.3      0.0  
130 Zviedrija 31.2      0.0  
140 Citas valstis 20.1  0.0    0.0  

150 Kopā 4,238.5  26.8  25.1 3.4  

 

milj. EUR a b c d e f g 
    Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība 

Uzkrātais 
vērtības 

samazinājums 

Ārpusbilances 
saistību un 

sniegto finanšu 
garantiju 
uzkrājumi 

Patiesās vērtības 
uzkrātās negatīvās 

izmaiņas ieņēmumus 
nenesošu riska 

darījumu kredītriska 
rezultātā 

   

  

Tostarp ieņēmumus 
nenesoši 

Tostarp 
kuriem 

piemēro 
vērtības 

samazinājumu 

    
  

Tostarp ar 
neizpildītām 

saistībām 
 
2020.gada 31.decembris 
010 Bilances riska darījumi 4,211.7  90.1  43.5    
020 Latvija  3,659.7  82.2  36.2    
030 Lietuva 51.5  0.3  0.1    
040 Zviedrija 409.3  0.1  0.0    
050 Vācija 1.3  0.1  0.0    
070 Citas valstis 90.0  7.5  7.2   
080 Ārpusbilances riska darījumi 832.5  18.8    3.0  
090 Latvija  779.6  17.59    2.7  
100 Lietuva 10.7  0.0    0.0  
110 Zviedrija 11.0      0.0  
120 Vācija 13.1      0.0  
140 Citas valstis 18.0  1.2    0.3  

150 Kopā 5,044.2  108.9  43.5 3.0  

 

Komentārs  
Grupas NRE rādītājs ir zem 5 procentiem. Saskaņā ar CRR ailes “(b) tostarp ieņēmumus nenesoši” un”(d) tostarp kuriem piemēro 
vērtības samazinājumu” EU CQ4 tabulā piemērojamās iestādēm, kuru NPE rādītājs ir 5 vai vairāk procenti. 
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7.tabula. EU CQ5 – Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte 
sadalījumā pa nozarēm 

milj. EUR a b c d e f 
  Bruto uzskaites vērtība 

Uzkrātais 
vērtības 

samazinājums 

Patiesās vērtības 
uzkrātās negatīvās 

izmaiņas ieņēmumus 
nenesošu riska 

darījumu kredītriska 
rezultātā 

  

 

Tostarp ieņēmumus 
nenesoši 

Tostarp 
vērtības 

samazinājumam 
pakļauti 

aizdevumi un 
avansi 

 
 
 
2021.gada 31.decembris 

 
Tostarp ar 

neizpildītām 
saistībām 

010 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 226.5 0.3 0.2 226.5 0.9   
020 Derīgo izrakteņu ieguve 4.0   4.0 0.0   
030 Ražošana 161.3 0.8 0.8 161.3 3.5   

040 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un 
gaisa kondicionēšana 

273.1 3.2 3.2 273.1 3.3   

050 Ūdensapgāde 15.5   15.5 0.0   
060 Būvniecība 26.0 0.6 0.6 26.0 0.5   
070 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 237.0 0.2 0.2 237.0 1.3   
080 Transports un uzglabāšana 121.1 4.7 4.7 121.1 1.4   
090 Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 18.4   18.4 0.5   
100 Informācija un saziņa 14.0   14.0 0.0   
110 Finanšu un apdrošināšanas darbības 0.0   0.0 0.0   
120 Darbības ar nekustamo īpašumu 497.1 1.0 1.0 497.1 1.5   
130 Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 9.2   9.2 0.1   
140 Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 43.8 0.2 0.2 43.8 0.3   

150 
Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā 
apdrošināšana 

       

160 Izglītība 0.8   0.8 0.0   

170 
Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi un sociālā 
aprūpe 

14.0 0.0 0.0 14.0 0.1   

180 Māksla, izklaide un atpūta 1.7   1.7 0.0   
190 Citi pakalpojumi 37.8 0.0 0.0 37.8 0.0   

200 Kopā 1,701.3 11.0 10.8 1,701.3 13.6  

 

milj. EUR a b c d e f 
  Bruto uzskaites vērtība 

Uzkrātais 
vērtības 

samazinājums 

Patiesās vērtības 
uzkrātās negatīvās 

izmaiņas 
ieņēmumus 

nenesošu riska 
darījumu kredītriska 

rezultātā 

   
Tostarp ieņēmumus 

nenesoši 
Tostarp 
vērtības 

samazinājumam 
pakļauti 

aizdevumi un 
avansi 

 
 
 
2020.gada 31.decembris 

  
Tostarp ar 

neizpildītām 
saistībām 

010 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 236.5 0.6 0.6 236.5 1.1   
020 Derīgo izrakteņu ieguve 6.5 0.3 0.3 6.5 0.3   
030 Ražošana 157.6 40.8 40.8 157.6 9.5   

040 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un 
gaisa kondicionēšana 326.1 3.8 3.8 326.1 3.3   

050 Ūdensapgāde 14.5   14.5 0.0   
060 Būvniecība 16.2 0.7 0.7 16.2 0.4   
070 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 267.8 0.5 0.5 267.8 1.4   
080 Transports un uzglabāšana 120.9 6.8 6.8 120.9 8.9   
090 Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 19.7 0.0 0.0 19.7 0.2   
100 Informācija un saziņa 31.6 0.0 0.0 31.6 0.1   
110 Finanšu un apdrošināšanas darbības 1.7   1.7 0.0   
120 Darbības ar nekustamo īpašumu 586.7 16.0 14.8 586.7 3.5   
130 Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 9.6 0.2 0.2 9.6 0.2   
140 Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 35.1 0.0 0.0 35.1 0.2   

150 
Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā 
apdrošināšana        

160 Izglītība 0.9   0.9 0.0   

170 
Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi un sociālā 
aprūpe 

15.4 0.0 0.0 15.4 0.1   

180 Māksla, izklaide un atpūta 2.4   2.4 0.0   
190 Citi pakalpojumi 34.8 0.4 0.4 34.8 0.4   

200 Kopā 1,884.3 70.1 68.9 1,884.3 29.5  

Komentārs  
Grupas NRE rādītājs ir zem 5 procentiem. Saskaņā ar CRR ailes “(b) tostarp ieņēmumus nenesoši” un”(d) tostarp kuriem piemēro 
vērtības samazinājumu” EU CQ5 tabulā piemērojamās iestādēm, kuru NPE rādītājs ir 5 vai vairāk procenti.
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8.tabula. EU CQ7 – Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem 
 

milj. EUR  a b a b 
  2021.gada 31.decembris 2020.gada 31.decembris 

  Ar pārņemšanu iegūtais 
nodrošinājums 

Ar pārņemšanu iegūtais 
nodrošinājums 

 

 
Vērtība 

sākotnējās 
atzīšanas brīdī 

Uzkrātās 
negatīvās 
izmaiņas 

Vērtība 
sākotnējās 

atzīšanas brīdī 

Uzkrātās 
negatīvās 
izmaiņas 

010 Materiālie pamatlīdzekļi       
020 Kas nav materiālie pamatlīdzekļi 0.0   0.1  
030    Mājokļa nekustamais īpašums 0.0   0.1  
040    Komerciālais nekustamais īpašums      
050    Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)      
060    Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti      
070    Pārējie nodrošinājuma veidi      

080 Kopā 0.0   0.1  
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9.tabula. Informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas leģislatīvie un neleģislatīvie moratoriji 
 

milj. EUR  a b c d e f g h i j k l m n o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021.gada 31.decembris 

Bruto uzskaites vērtība Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas, kas radušās 
kredītriska dēļ 

Bruto 
uzskaites 

vērtība 

 

Ieņēmumus nesoši riska darījumi Ieņēmumus nenesoši riska darījumi  Ieņēmumus nesoši riska darījumi Ieņēmumus nenesoši riska darījumi  

 
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

Tostarp: 
instrumenti, kuru 

kredītrisks ir 
būtiski pieaudzis 
kopš sākotnējās 

atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav 

samazināta (2. 
pakāpe) 

 
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

tostarp: 
maksājums 
maz ticams, 
bet termiņš 
nav kavēts 

vai kavēts <= 
90 dienas 

  
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

Tostarp: 
instrumenti, kuru 

kredītrisks ir būtiski 
pieaudzis kopš 

sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav 

samazināta (2. 
pakāpe) 

 
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

tostarp: 
maksājums 
maz ticams, 
bet termiņš 
nav kavēts 
vai kavēts 

<= 90 
dienas 

Ienākošā 
naudas 
plūsma 

ieņēmumus 
nenesošos 

riska 
darījumos 

1 
Aizdevumi un avansi, uz kuriem 
attiecas EBI atbilstoši 
moratoriji 

               

2 tostarp: mājsaimniecības                

3 
tostarp: aizdevumi, kas 
nodrošināti ar mājokļa 
nekustāmo īpašumu 

               

4 tostarp: nefinanšu sabiedrības                

5 
tostarp: mazie un vidējie 
uzņēmumi                

6 tostarp: nodrošināti ar 
komerciālu nekustāmo īpašumu                

 
 
Komentārs  
Moratorija bija viens no pasākumiem, ko kredītiestādes piemēroja, reaģējot uz COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu, lai atbalstītu uzņēmumus un privātpersonas. Latvijā moratoriji uzņēmumiem un privātpersonām tika 
piešķirti līdz 2020.gada 31.decembrim. Saistībā ar šo uz 2021.gada 31.decembri Grupai vairs nav moratorija pakļautu riska darījumu. 
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>>9.tabula. Informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas leģislatīvie un neleģislatīvie moratoriji (turpinājums) 
 
milj. EUR  a b c d e f g h i j k l m n o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021.gada 30.jūnijs 

Bruto uzskaites vērtība Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas, kas radušās 
kredītriska dēļ 

Bruto 
uzskaites 

vērtība 

 

Ieņēmumus nesoši riska darījumi Ieņēmumus nenesoši riska darījumi  Ieņēmumus nesoši riska darījumi Ieņēmumus nenesoši riska darījumi  

 
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

Tostarp: 
instrumenti, kuru 

kredītrisks ir 
būtiski pieaudzis 
kopš sākotnējās 

atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav 

samazināta (2. 
pakāpe) 

 
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

tostarp: 
maksājums 
maz ticams, 
bet termiņš 
nav kavēts 
vai kavēts 

<= 90 
dienas 

  
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

Tostarp: 
instrumenti, kuru 

kredītrisks ir būtiski 
pieaudzis kopš 

sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav 

samazināta (2. 
pakāpe) 

 
Tostarp: riska 

darījumi ar 
pārskatīšanas 
pasākumiem 

tostarp: 
maksājums 
maz ticams, 
bet termiņš 
nav kavēts 
vai kavēts 

<= 90 
dienas 

Ienākošā 
naudas 
plūsma 

ieņēmumus 
nenesošos 

riska 
darījumos 

1 
Aizdevumi un avansi, uz kuriem 
attiecas EBI atbilstoši 
moratoriji 

0.7 0.7  0.1            

2 tostarp: mājsaimniecības 0.7 0.7  0.1            

3 
tostarp: aizdevumi, kas 
nodrošināti ar mājokļa 
nekustāmo īpašumu 

0.6 0.6  0.1            

4 tostarp: nefinanšu sabiedrības                

5 
tostarp: mazie un vidējie 
uzņēmumi                

6 tostarp: nodrošināti ar 
komerciālu nekustāmo īpašumu 
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10.tabula. Aizdevumu un avansu, uz kuriem attiecas leģislatīvie un neleģislatīvie moratoriji, sadalījums atbilstoši moratoriju atlikušajam termiņam 

milj. EUR a b c d e f g h i 
  

Parādnieku 
skaits 

Bruto uzskaites vērtība 
  

 
no kuriem: 
leģislatīvi 
moratoriji 

no kuriem: 
ar beigušos 

termiņu 

Moratoriju atlikušie termiņi 
 
2021.gada 31.decembris 

<= 3 
mēneši 

> 3 mēneši 
<= 6 mēneši 

> 6 mēneši 
<= 9 mēneši 

> 9 mēneši 
<= 12 mēneši > 1 gads 

1 Aizdevumi un avansi, kuriem tika piedāvāts moratorijs 1,436  69.1         

2 
Aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas (piešķirts) 
moratorijs 1,436  69.1   1.9   69.1       

3  tostarp: mājsaimniecības   37.4   1.9   37.4       

4 
   tostarp: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo 
īpašumu   33.7    33.7       

5  tostarp: nefinanšu sabiedrības   31.6    31.6       
6    tostarp: mazie un vidējie uzņēmumi   29.5    29.5       
7    tostarp: nodrošināti ar komerciālu nekustāmo īpašumu   26.8    26.8       

 

 

milj. EUR a b c d e f g h i 
  

Parādnieku 
skaits 

Bruto uzskaites vērtība 
  

 
no kuriem: 
leģislatīvi 
moratoriji 

no kuriem: 
ar beigušos 

termiņu 

Moratoriju atlikušie termiņi 
 
2021.gada 30.jūnijs 

<= 3 
mēneši 

> 3 mēneši 
<= 6 mēneši 

> 6 mēneši 
<= 9 mēneši 

> 9 mēneši 
<= 12 mēneši > 1 gads 

1 Aizdevumi un avansi, kuriem tika piedāvāts moratorijs 1,442  74.5         

2 
Aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas (piešķirts) 
moratorijs 

1,442  74.5   2.1   73.8   0.7  
    

3  tostarp: mājsaimniecības   40.3   2.1   39.7   0.7      

4 
   tostarp: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo 
īpašumu 

  35.9    35.2   0.6  
    

5  tostarp: nefinanšu sabiedrības   34.1    34.1       
6    tostarp: mazie un vidējie uzņēmumi   31.8    31.8       
7    tostarp: nodrošināti ar komerciālu nekustāmo īpašumu   28.4    28.4       
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11.tabula. Informācija par jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, kas izsniegti saskaņā ar nesen piemērotajām valsts garantiju shēmām, kuras 
ieviestas, reaģējot uz Covid-19 krīzi 

milj. EUR a b c d 
 
 
 
2021.gada 31.decembris 

Bruto uzskaites vērtība Garantijas maksimālais apmērs, 
ko var apsvērt 

Bruto uzskaites vērtība 

 tostarp: neveikti Saņemtās valsts garantijas Ienākošās naudas plūsmas 
nerezultatīvos riska darījumos 

1 Jaunuzsākti aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas     
2 tostarp: mājsaimniecības     
3   tostarp: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu     
4 tostarp: nefinanšu sabiedrības     
5    tostarp: mazie un vidējie uzņēmumi     
6    tostarp: nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu     

 

 

milj. EUR a b c d 
 
 
 
2021.gada 30.jūnijs 

Bruto uzskaites vērtība Garantijas maksimālais apmērs, 
ko var apsvērt 

Bruto uzskaites vērtība 

 tostarp: neveikti Saņemtās valsts garantijas Ienākošās naudas plūsmas 
nerezultatīvos riska darījumos 

1 Jaunuzsākti aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas     
2 tostarp: mājsaimniecības     
3   tostarp: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu     
4 tostarp: nefinanšu sabiedrības     
5    tostarp: mazie un vidējie uzņēmumi     
6    tostarp: nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu     
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Kredītriska mazināšana  
Atkarībā no klienta kredītspējas, kā arī no darījuma veida un sarežģītības, nodrošinājums un ieskaita 
līgumi dažādā mērā var tikt izmantoti kredītriska mazināšanai. Izvēloties konkrētu kredītriska 
mazināšanas metodi, tiek ņemta vērā tās piemērotība attiecīgajam produktam un klientam, tās 
juridiskā īstenošana, kā arī pieredze un spēja pārvaldīt un kontrolēt konkrēto metodi. Visnozīmīgākās 
kredītriska mazināšanas metodes ir ķīlas, galvojumi un līgumi.  Visizplatītākie ķīlu veidi ir 
nekustamais īpašums, mainīgs (aktīvu) nodrošinājums un finanšu vērtspapīru nodrošinājumi.  
 
Lielo korporatīvo klientu gadījumā kredītrisku parasti mazina, izmantojot ierobežojošas saistības 
kredītlīgumos (kovenantes), tostarp aktīvu apgrūtināšanas aizliegumu. Šim klientu segmentam īpaši 
būtiska ir neatkarīga un profesionāla kredīta analīze. Uzņēmumu apkalpošanas Korporatīvās 
analīzes pārvalde sniedz neatkarīgu analīzi un kredīta slēdzienus atbilstošām komercdarbības 
nodaļām bankā, kā arī kredītkomitejām.  
 
Nodrošinājuma vērtības regulāri tiek pārskatītas, piemēram, ikgadējas klientu pārbaudes, ko veic 
kredītkomitejas, vai veicot ikgadējo iekšējo indeksāciju. Parasti nodrošinājuma vērtību aprēķina, 
pamatojoties uz aprēķināto aktīva tirgus vērtību ar konservatīvu vērtības samazinājumu. Tirgus 
vērtību dokumentē neatkarīgā ārējā vērtējumā vai, ja piemērojams, rūpīgi pamatotā iekšējā 
aprēķinā.  
 
Galvenie garantijas devēji ir valsts, pašvaldības un kredītiestādes, kuru kredītspēja tiek vērtēta ar 
tādām pašām metodēm un biežumu kā vienas klientu grupas kredītņēmēja kredītspēja. 
 
Vispārējā dažādu kredītriska mazināšanas metožu kontroles procesā ir iekļautas kredīta 
pārskatīšanas un apstiprināšanas prasības, specifiskas kredīta produktu politikas, kā arī kredītriska 
pārraudzība un kontrole. Gan  riska ekspozīcija, gan tā mazinošā nodrošinājuma vērtība tiek regulāri 
pārraudzīta. Biežums ir atkarīgs no darījuma partnera veida, darījuma struktūras un nodrošinājuma 
veida. 
 
Visbiežāk sastopamais nodrošinājums ir nekustamais īpašums un riska darījumi, kas ir nodrošināti ar 
nodrošinājumu - komerciālo nekustamo īpašumu sastāda 49%, dzīvojamo nekustamo īpašumu - 
45% un citiem nodrošinājuma veidiem (mainīgs (aktīvu) nodrošinājums, finanšu ķīlas u.c.) - 6%. 
 
Grupa neizmanto bilances un ārpusbilances savstarpējo ieskaitu un neizmanto bilances ieskaitu kā 
kredītriska mazināšanas paņēmienu, lai ieskaitītu savstarpējas prasības starp Grupu un tās darījuma 
partneri.  
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12.tabula. EU CR3 – Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm: Informācijas 
atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu 
 

milj. EUR a b c d e 
  

Nenodrošinātā 
uzskaites 

vērtība 

Nodrošinātā 
uzskaites 

vērtība 

      
  

tostarp: 
nodrošināta ar 
nodrošinājumu 

tostarp: 
nodrošināta 

ar finanšu 
garantijām 

  
 
 
 
2021.gada 31.decembris 

tostarp: nodrošināta 
ar kredītu 

atvasinātajiem 
instrumentiem 

1 Aizdevumi un avansi 1,460.1 2,613.3 2,334.6 278.7  
2 Parāda vērtspapīri  421.0 0.0 0.0 0.0  

3 Kopā 1,881.1 2,613.3 2,334.6 278.7  

4    tostarp: ieņēmumus nenesoši riska 
darījumi 

12.4 16.1 14.5 1.6    

EU-5       tostarp: ar neizpildītām saistībām 12.2 14.4       

 

milj. EUR a b c d e 
  

Nenodrošinātā 
uzskaites 

vērtība 

Nodrošinātā 
uzskaites 

vērtība 

      
  

tostarp: 
nodrošināta ar 
nodrošinājumu 

tostarp: 
nodrošināta 

ar finanšu 
garantijām 

  
 
 
 
2020.gada 31.decembris 

tostarp: nodrošināta 
ar kredītu 

atvasinātajiem 
instrumentiem 

1 Aizdevumi un avansi 1,177.1 2,758.9 2,409.6 349.3  
2 Parāda vērtspapīri  275.7 0.0 0.0 0.0  

3 Kopā 1,452.8 2,758.9 2,409.6 349.3  

4 
   tostarp: ieņēmumus nenesoši riska 
darījumi 

37.7 56.6 48.1 8.5    

EU-5       tostarp: ar neizpildītām saistībām 37.4 52.7       
 
Komentārs  
‘Aizdevumi un avansi’ pozīcijā ir iekļauti Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi. 

 
 
13.tabula. EU CR4 – Standartizētā pieeja — kredītriska darījumi un kredītriska 
mazināšanas ietekme 
 

milj. EUR a b c d e f 

 
 
 

 
2021.gada 31.decembris 

Riska darījumi pirms kredīta 
pārrēķināšanas koeficienta 

piemērošanas un pirms 
kredītriska mazināšanas 

Riska darījumi pēc kredīta 
pārrēķināšanas koeficienta 

piemērošanas un pēc 
kredītriska mazināšanas 

Riska svērtie aktīvi un 
riska svērto aktīvu 

īpatsvars 

Bilances 
riska darījumi 

Ārpusbilances 
riska darījumi 

Bilances riska 
darījumi 

Ārpusbilances 
riska darījumi 

Riska 
svērtie 
aktīvi 

Riska svērto 
aktīvu 

īpatsvars 
(%)  

1 Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai 
centrālajām bankām 

1,413.7 5.4 1,463.2 9.1 0.0 0.00% 

2 
Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai 
vietējām pašpārvaldēm 

67.6 2.6 73.2 1.4 14.9 20.00% 

3 Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām 0.0 0.0 18.6 1.6 10.1 50.00% 
7 Riska darījumi ar komercsabiedrībām 3.2 0.0 3.2 0.0 3.2 98.72% 
8 Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU 180.3 18.2 130.8 2.8 92.5 69.24% 

9 
Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā 
īpašuma hipotēku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.00% 

10 Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības 0.8 0.1 0.6 0.0 0.6 103.44% 
16 Citi posteņi 58.4 0.0 58.4 0.0 21.9 37.51% 

17 Kopā 1,724.1 26.3 1,748.0 14.8 143.2 8.12% 
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14.tabula. EU CR7 – IRB pieeja - kredītu atvasināto instrumentu, ko izmanto kā kredītriska 
mazināšanas metodes, ietekme uz riska darījumu riska svērtajām vērtībām 
 

milj. EUR a b 
 
 
 
2021.gada 31.decembris 

Riska darījumu riska 
svērtā vērtība pirms 

kredītu atvasināto 
instrumentu ietekmes 

Faktiskā riska 
darījumu riska 
svērtā vērtība 

1 Riska darījumi saskaņā ar attīstīto F-IRB pieeju 1,309.2 1,309.2 
2 Riska darījumi ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām   
3 Riska darījumi ar iestādēm 66.0 66.0 
4 Riska darījumi ar komercsabiedrībām  1,243.2 1,243.2 
4.1    tostarp: riska darījumi ar komercsabiedrībām - riska darījumi ar MVU 406.8 406.8 

4.2    tostarp: riska darījumi ar komercsabiedrībām - specializētās kreditēšanas 
riska darījumi 

1.6 1.6 

5 Riska darījumi saskaņā ar attīstīto A-IRB pieeju 247.5 247.5 
6 Riska darījumi ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām   
7 Riska darījumi ar iestādēm   
8 Riska darījumi ar komercsabiedrībām    
8.1    tostarp: riska darījumi ar komercsabiedrībām - riska darījumi ar MVU   

8.2    tostarp: riska darījumi ar komercsabiedrībām - specializētās kreditēšanas 
riska darījumi   

9 Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU 247.5 247.5 
9.1    tostarp: privātpersonām vai MVU - nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu 13.1 13.1 

9.2    tostarp: privātpersonām vai MVU - ar nekustamā īpašuma ķīlu nodrošināti 
riska darījumi ne ar MVU 

167.7 167.7 

9.3    tostarp: privātpersonām vai MVU - atbilstīgi atjaunojami   
9.4    tostarp: privātpersonām vai MVU - citi riska darījumi ar MVU 11.1 11.1 
9.5    tostarp: privātpersonām vai MVU - citi riska darījumi ne ar MVU 55.5 55.5 

10 
KOPĀ (ieskaitot gan F-IRB pamatpieejas, gan attīstītās A-IRB pieejas 
riska darījumus) 1,556.7 1,556.7 

 
Komentārs  
Grupa neizmanto kredīta atvasinātos instrumentus kredītriska mazināšanai. Tāpēc vērtības abas kolonās ir vienādas, riska 
svērtās vērtības nav ietekmētas.. 
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15.tabula. EU CR7-A – IRB pieeja - Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanas apmēru 
 

milj. EUR a b c d e f g h i j k l m n 

2021.gada 
31.decembris  

Riska 
darījumi 

kopā 

Kredītriska mazināšanas metodes 

Kredītriska mazināšanas 
metodes riska darījumu 

riska svērto vērtību 
aprēķinā 

  Fondētā kredītaizsardzība (FCP) Nefondētā 
kredītaizsardzība (UFCP) 

Riska darījumu 
riska svērtā 
vērtība bez 

aizvietošanas 
ietekmes  

(tikai 
samazinājuma 

ietekme) 

Riska darījumu 
riska svērtā 

vērtība ar 
aizvietošanas 

ietekmi 
(gan 

samazinājuma, 
gan 

aizvietošanas 
ietekme) 

  
 

Ar finanšu 
nodrošinājumu 

segto riska 
darījumu daļa 

(%) 

Ar citu 
atbilstošu 

nodrošinājumu 
segto riska 

darījumu daļa 
(%) 

   
Ar citu 

fondēto 
kredīt-

aizsardzību 
nodrošināto 

riska 
darījumu daļa 

(%) 

   
 

Ar 
garantijām 
nodrošināto 

riska 
darījumu 
daļa (%) 

Ar kredītu 
atvasinātajiem 
instrumentiem 

nodrošināto 
riska darījumu 

daļa (%) 

 
 
 
 
 
 
Attīstītā IRB pieeja 

Ar 
nekustamā 

īpašuma ķīlu 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

Ar debitoru 
parādiem 

nodrošināto 
riska 

darījumu  
daļa (%) 

Ar citu lietisku 
nodrošinājumu 

segto riska 
darījumu daļa 

(%) 

Ar naudas 
noguldījumu 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

Ar dzīvības 
apdrošināšanas 

polisēm 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

Ar trešo 
personu 

instrumentiem 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

1 Riska darījumi ar centrālajām valdībām 
un centrālajām bankām                             

2 Riska darījumi ar iestādēm                             
3 Riska darījumi ar komercsabiedrībām                             

3.1 
tostarp: riska darījumu ar 
komercsabiedrībām - riska darījumi ar 
MVU 

                            

3.2 
tostarp: riska darījumu ar 
komercsabiedrībām - specializētās 
kreditēšanas riska darījumi 

                            

3.3 tostarp: riska darījumu ar 
komercsabiedrībām - citi riska darījumi                             

4 Riska darījumi ar privātpersonām vai 
MVU 1,165.0 0.28% 87.42% 86.71% 0.29% 0.41%     3.95%  247.5 247.5 

4.1 
tostarp: riska darījumu ar privātpersonām 
vai MVU - ar nekustamo īpašumu 
nodrošināti riska darījumi ar MVU 

66.6 0.05% 98.14% 97.72% 0.19% 0.22%     1.78%  13.1 13.1 

4.2 
tostarp: riska darījumu ar privātpersonām 
vai MVU - ar nekustamo īpašumu 
nodrošināti riska darījumi ne ar MVU 

987.8 0.05% 94.66% 94.63% 0.00% 0.03%     4.02%  167.7 167.7 

4.3 tostarp: riska darījumu ar privātpersonām 
vai MVU - atbilstīgi atjaunojami 

                  0.0 0.0 

4.4 tostarp: riska darījumu ar privātpersonām 
vai MVU - citi riska darījumi ar MVU 26.8 3.86% 40.67% 12.65% 12.19% 15.83%     15.72%  11.1 11.1 

4.5 tostarp: riska darījumu ar privātpersonām 
vai MVU - citi riska darījumi ne ar MVU 83.7 2.01% 8.41% 8.24% 0.00% 0.17%     1.10%  55.5 55.5 

5 Kopā 1,165.0 0.28% 87.42% 86.71% 0.29% 0.41%     3.95%  247.5 247.5 
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>>15.tabula. EU CR7-A – IRB pieeja - Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanas apmēru 
 

milj. EUR a b c d e f g h i j k l m n 

2021.gada 
31.decembris  

Riska 
darījumi 

kopā 

Kredītriska mazināšanas metodes 

Kredītriska mazināšanas 
metodes riska darījumu 

riska svērto vērtību 
aprēķinā 

  Fondētā kredītaizsardzība (FCP) Nefondētā 
kredītaizsardzība (UFCP) 

Riska darījumu 
riska svērtā 
vērtība bez 

aizvietošanas 
ietekmes  

(tikai 
samazinājuma 

ietekme) 

Riska darījumu 
riska svērtā 

vērtība ar 
aizvietošanas 

ietekmi 
(gan 

samazinājuma, 
gan 

aizvietošanas 
ietekme) 

  
 

Ar finanšu 
nodrošinājumu 

segto riska 
darījumu daļa 

(%) 

Ar citu 
atbilstošu 

nodrošinājumu 
segto riska 

darījumu daļa 
(%) 

   
Ar citu 

fondēto 
kredīt-

aizsardzību 
nodrošināto 

riska 
darījumu daļa 

(%) 

   
 

Ar 
garantijām 
nodrošināto 

riska 
darījumu 
daļa (%) 

Ar kredītu 
atvasinātajiem 
instrumentiem 

nodrošināto 
riska darījumu 

daļa (%) 

 
 
 
 
 
 
IRB pamatpieeja 

Ar 
nekustamā 

īpašuma ķīlu 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

Ar debitoru 
parādiem 

nodrošināto 
riska 

darījumu  
daļa (%) 

Ar citu lietisku 
nodrošinājumu 

segto riska 
darījumu daļa 

(%) 

Ar naudas 
noguldījumu 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

Ar dzīvības 
apdrošināšanas 

polisēm 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

Ar trešo 
personu 

instrumentiem 
nodrošināto 

riska darījumu 
daļa (%) 

1 Riska darījumi ar centrālajām 
valdībām un centrālajām bankām 

                            

2 Riska darījumi ar iestādēm 310.5 0.00% 0.62% 0.62% 0.00% 0.00%     0.00%  36.6 66.0 
3 Riska darījumi ar komercsabiedrībām 1,880.5 0.26% 53.51% 48.19% 0.00% 5.32%     12.33%  1,283.7 1,243.2 

3.1 
tostarp: riska darījumu ar 
komercsabiedrībām - riska darījumi ar 
MVU 

660.6 0.21% 81.03% 72.60% 0.00% 8.42%     8.06%  414.3 406.8 

3.2 
tostarp: riska darījumu ar 
komercsabiedrībām - specializētās 
kreditēšanas riska darījumi 

2.3 7.35% 74.44% 74.44% 0.00% 0.00%     0.00%  1.6 1.6 

3.3 tostarp: riska darījumu ar 
komercsabiedrībām - citi riska darījumi 

1,217.5 0.27% 38.55% 34.89% 0.00% 3.65%     14.67%  867.8 834.8 

4 Kopā 2,191.0 0.22% 46.02% 41.45% 0.00% 4.57%     10.58%  1,320.3 1,309.2 
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Likviditātes risks 
 
Risku pārvaldība 
 
Likviditātes risks – risks, ka Grupa nespēj pārfinansēt savus esošos aktīvus vai apmierināt papildu 
likviditātes prasības. Likviditātes risks ietver arī risku, ka Grupai ir jāaizņemas līdzekļi ar neizdevīgām 
likmēm vai jāpārdod aktīvi ar zaudējumiem, lai izpildītu savas maksājumu saistības. 
 
Likviditātes un finansēšanas stratēģijas galvenais mērķis ir nodrošināt, lai stabilā finansējuma 
(parasti kapitāls, mājsaimniecību noguldījumi un naudas tirgus finansējums, kura atlikušais termiņš 
ir lielāks par nekā 1 gadu) apjoms būtu lielāks par nelikvīdākiem bankas portfeļa aktīviem (parasti 
aizdevumi mājsaimniecībām un citi aizdevumi iedzīvotājiem) ierobežoti un mērķtiecīgi, pielietojot 
iekšējos un ārējos strukturālās likviditātes riska rādītājus. Obligāciju portfeli daļēji finansē no stabilā 
finansējuma pārsnieguma pār nelikvīdajiem bankas portfeļa aktīviem un daļēji – no īstermiņa naudas 
tirgus finansējuma. Pārējos aktīvus un atvasinātos instrumentus uzskata par sabalansētiem no 
likviditātes pārvaldības viedokļa. Banka vienmēr uztur stabilu strukturālās likviditātes pozīciju, t.i., 
līdzsvarotu atkarību no naudas tirgus finansējuma un pietiekamu likvīdo rezervju apjomu, lai stresa 
scenārija gadījumā tā spētu segt iespējamās neto naudas aizplūšanu. 
 
Padome ir ieviesusi vispusīgu ietvaru Grupas īstermiņa un ilgtermiņa likviditātes prasību un risku 
pārvaldībai. Grupas likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt, lai Grupā būtu kontrolēts 
likviditātes risks ar pietiekamiem likvīdo aktīvu apjomiem, kas atbilst tās likviditātes prasībām visos 
paredzamajos apstākļos, neradot būtiskas izmaksas. 
 
Likviditātes risku pārvalda, pielietojot Valdes noteiktos riska tolerances un vadības brīdināšanas 
līmeņus. Grupas Resursu pārvaldei ir vispārēja atbildība par likviditātes pārvaldību un finansējuma 
piesaistīšanu. Riska pārvalde ik dienu ziņo limitu izmantošanu atkarībā no dažādiem tirgus 
apstākļiem un likviditātes stresa testu rezultātiem. Informāciju par likviditātes riska pozīciju vismaz 
reizi ceturksnī sniedz Risku uzraudzības komitejai, APK (Aktīvu un pasīvu komitejai), Valdei un 
Padomes Risku komitejai.  
 
Banka, kā SEB Grupas uzņēmums, darbojas saskaņā ar SEB Grupas misiju un vīziju. Banka ievēro SEB 
Grupas pārvaldības un lēmumu pieņemšanas principus, ciktāl tie atbilst Latvijas Republikas 
likumiem, Bankas statūtiem un normatīvajiem dokumentiem. 
 
Visā SEB Grupā pieeja likviditātes pārvaldīšanai ir centralizēta, lai nodrošinātu izmaksu un operatīvi 
efektīvu likviditātes pārvaldību ikdienā. Tas pats princips attiecas uz SEB Grupas īstermiņa un 
ilgtermiņa finansēšanas operācijām. SEB Grupas Resursu pārvaldei ir vispārēja atbildība gan par SEB 
Grupas finansējuma piesaisti starptautiskajos kapitāla tirgos, gan arī par finansējuma nodrošināšanu 
meitasuzņēmumiem. Bankas ikdienas likviditāti pārvalda Resursu pārvalde. 
 
Tehnisko iespēju robežās Bankas nostro konti ir atvērti SEB Grupā. Informācija par Bankas nostro 
kontu atlikumiem balstās uz reāla laika informāciju no sistēmām, kuras ir balstītas uz reālā laika 
maksājumu apstrādi. Turklāt šī informācija ļauj prognozēt dienas likviditāti nākamajām dienām. 
 
SEB Grupa uzrauga un pārvalda likviditātes un finansējuma risku no vairākiem aspektiem. Galvenie 
aspekti ietver strukturālo likviditātes risku, atkarību no naudas tirgus finansējuma un stresa 
noturības līmeni vai noturību pret nopietnu īstermiņa stresu. Jāatzīmē, ka atkarību no naudas tirgus 
finansējuma var uzskatīt par strukturālā likviditātes riska vai stresa noturības līmeņa 
apakškomponenti. 
 
Strukturālās likviditātes segšanai SEB Grupa izmanto t.s., Core Gap rādītāju, kas ir iekšēji noteikts 
mērījums (no ekonomiskās perspektīvas). Izpildot regulējuma prasības, strukturālo likviditātes risku 
mēra, pielietojot ar Bāzeles komitejas tīrā stabilā finansējuma rādītāju (NSFR), t.i., stabilā 
finansējuma un nelikvīdo aktīvu attiecību. Konceptuāli Core Gap rādītājs un NSFR rādītājs ir 
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līdzvērtīgi rādītāji. Rādītāji virs 100% norāda uz to, ka Banka tiek finansēta ar pietiekamu stabilu 
saistību apjomu attiecībā pret nelikvīdo aktīvu apjomu. 
 
Īstermiņa likviditātes risks atspoguļo Bankas bilances struktūras jutīgumu pret īstermiņa 
finansējuma svārstībām, piemēram, ja naudas tirgus darījumus ir grūti pagarināt Bankai raksturīga 
vai vispārēja tirgus stresa dēļ vai arī, ja noguldījumi ietekmē Banku scenārijā ar augstāku stresa 
līmeni. Atbilstoši regulējuma prasībām to mēra ar likviditātes seguma koeficientu (LCR) – likvīdo 
aktīvu un neto naudas aizplūdes attiecību 30 dienu stresa scenārijā. Ekonomiskajā perspektīvā to 
mēra ar stresa noturības līmeni (SSH) kā laikposmu, kurā stresa scenārijā uzkrātās neto naudas 
plūsmas saglabājas pozitīvas. 
 
Bankas atkarību no naudas tirgus finansējuma uzrauga, galvenokārt, pielietojot pamata aizdevumu 
un noguldījumu attiecību. Šis rādītājs parāda, cik lielā mērā aizdevumus finansē no klientu 
noguldījumiem, un, otrādi, cik lielā mērā Banka ir atkarīga no mātes bankas finansējuma, finansējot 
savu aizdevumu portfeli. Pašreiz Bankai nav naudas tirgus finansējuma vai finansējuma no SEB 
Grupas. 
 
Likviditātes riska mazināšanas un ierobežošanas nolūkā politikās, stratēģijās un likviditātes riska 
pārvaldības procesos noteikta pietiekami augsta likviditātes rezerve (tostarp augstas kvalitātes 
ECB ieķīlājamās valdības obligācijas) visās nozīmīgajās valūtās, lai nodrošinātu Bankas noturību pat 
saspringtās tirgus situācijas.  
 
Likviditātes ārkārtas situācijas plāns ir vērsts uz ārkārtas situācijas jeb “Sarkanā brīdinājuma” 
pārvaldību, kad tiek apdraudēta Bankas vai tās darbības pastāvēšana, un uz vieglāka stresa jeb 
“Dzeltenā brīdinājuma” un “Oranžā brīdinājuma” situāciju pārvaldību. Likviditātes pārvaldības 
kārtība normālos apstākļos jeb “Zaļajā zonā” ir noteikta Likviditātes un ieķīlāšanas politikā. “Zaļās 
zonas” pārvaldības noteikumi ietver likviditātes pārvaldību attiecībā uz kopējiem likviditātes 
limitiem. Nevēlama likviditātes rādītāju pasliktināšanās attiecībā pret minētajiem limitiem vai to 
neievērošana ir brīdinājuma signāls, kas jāņem vērā, pieņemot iespējamo lēmumu par Dzeltenā 
brīdinājuma, Oranžā brīdinājuma vai Sarkanā brīdinājuma iedarbināšanu. Plānā ir aprakstītas 
Sarkanā brīdinājuma, Oranžā brīdinājuma un Dzeltenā brīdinājuma lēmumu pieņemšanas pilnvaras, 
iedarbināšanas notikumi un atbilstošas darbības. Plāns aptver gan tādus notikumus, kuri var radīt 
traucējumus ekonomikā vai finanšu tirgos kopumā, gan tikai Bankai raksturīgus noteikumus.  
 
Likviditātes situāciju analizē sīkāk, pielietojot dažādus stresa scenārijus. Stresa testēšana ir noderīgs 
rīks, lai identificētu iespējamos likviditātes stresa avotus un lai Bankas likviditātes risks nepārsniegtu 
Grupas likviditātes riska toleranci. Jāpielieto vismaz trīs atšķirīgi galveno stresa scenāriju veidi: SEB 
Grupas īpatnējais stresa tests, sistēmiskais tirgus mēroga stresa tests un abu testu kombinācija. 
Papildus iepriekš noteiktajiem stresa scenārijiem analizē arī ad hoc scenāriji un nepieciešamības 
gadījumā – jāziņo par tiem. 
 
Lai nodrošinātu ieviesto likviditātes riska pārvaldīšanas sistēmu atbilstību Bankas profilam un 
stratēģijai, Valde ir atbildīga par Likviditātes riska pārvaldīšanas ietvara, Aktīvu un saistību 
komitejas noteikumu, Iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa instrukciju, 
Finansējuma un limitu noteikšanas instrukciju SEB Grupas uzņēmumiem, Likviditātes ārkārtas 
situāciju plānu un Iekšējo līdzekļu pārvedumu cenu politikas apstiprināšanu. Likviditātes 
pietiekamības novērtēšanas procesā (LPNP) apstiprina arī Likviditātes pietiekamības paziņojumu, 
kurā Valde sniedz savu vērtējumu/paziņojumu par Bankas likviditātes pietiekamību. Vērtējums 
balstās uz Bankas biznesa plānu, ILAAP rezultātiem un pastāvīgu darbu, kas saistīts ar finanšu 
plānošanu. 
 
Bankas padome ir apstiprinājusi Riska tolerances paziņojumus, tostarp arī īsu pārskatu par 
likviditātes risku. Riska tolerance tiek definēta kā SEB Grupas pieņemams riska līmenis. Tiek 
sagaidīts, ka Bankai vienmēr būs stabils strukturālās likviditātes stāvoklis, sabalansēta atkarība no 
naudas tirgus finansējuma un pietiekošs likvīdo rezervju apjoms, lai segtu iespējamās neto naudas 
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plūsmas stresa scenārija gadījumā. Paziņojumi atspoguļo ilgtermiņa skatījumu uz rādītāju līmeņiem, 
kuru ietvaros SEB Grupas darbība atbilst padomes gaidām. Turklāt ir ieviesti riska tolerances 
pasākumi, kuri pārvērš minētos paziņojumus izmērāmos līmeņos. Ir noteikti konkrēti tolerances 
mērītāji gan īstermiņa stresa, gan strukturālās likviditātes riska mērīšanai. Ir noteikts arī īpašs 
rādītājs finansējuma atkarībai no SEB Grupas finansējuma. 
 
16.tabula. EU LIQ1 – Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju 
 

milj. EUR a b c d e f g h 
  Kopējā nesvērtā vērtība (vidēji) Kopējā svērtā vērtība (vidēji) 

EU 1a Ceturkšņa beigu datums 
2021,g. 
31.dec. 

2021.g. 
30.sept.  

2021.g. 
30.jūn. 

2021.g. 
31.marts 

2021,g. 
31.dec. 

2021.g. 
30.sept.  

2021.g. 
30.jūn. 

2021.g. 
31.marts 

EU 1b Vidējo vērtību aprēķināšanai izmantoto datu punktu skaits  12 12 12  12  12  12  12  12  
AUGSTAS KVALITĀTES LIKVĪDIE AKTĪVI         

1 Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA)      748.0 667.4 623.8 559.3 

NAUDA - IZEJOŠĀS PLŪSMAS         

2 Privātpersonu vai MVU un mazo uzņēmumu noguldījumi, 
tostarp: 

2,386.8 2,283.3 2,181.2 2,083.2 151.4 143.5 136.1 129.1 

3 Stabili noguldījumi 1,946.2 1,876.8 1,803.7 1,730.5 97.3 93.8 90.2 86.5 
4 Mazāk stabili noguldījumi 440.5 406.5 377.5 352.8 54.1 49.7 45.9 42.6 
5 Nenodrošināts korporatīvais finansējums 1,361.4 1,334.0 1,293.5 1,237.9 355.8 346.8 336.5 322.7 

6 
Operacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri) un 
noguldījumi kooperatīvo banku tīklos 1,039.6 1,024.0 993.8 947.6 216.5 213.9 208.0 197.9 

7 Neoperacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri) 321.8 310.0 299.7 290.3 139.3 132.9 128.5 124.8 
8 Nenodrošināti parādi                 
9 Nodrošināts korporatīvais finansējums         

10 Papildu prasības 546.7 559.9 576.5 538.1 73.3 74.9 77.1 73.6 

11 
Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar atvasināto 
instrumentu riska darījumiem un citām nodrošinājuma 
prasībām 

24.9 20.6 16.7 13.8 24.9 20.6 77.1 73.6 

12 
Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar zaudētu 
finansējumu no aizdevumiem 

                

13 Kredītiespējas un likviditātes iespējas 521.9 539.2 559.8 524.3 48.4 54.3 60.4 59.7 
14 Citas līgumiskās finansējuma saistības 6.5 6.2 4.7 4.2 6.4 6.1 4.6 4.1 
15 Citas iespējamās finansējuma saistības 218.8 211.4 209.9 241.0 10.9 10.6 10.5 13.6 
16 IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ      597.7 581.9 564.8 543.1 

NAUDA - IENĀKOŠĀS PLŪSMAS         

17 Nodrošināti aizdevumi (piemēram, aktīvu pirkšana ar 
atpārdošanu) 

0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 

18 
Ienākošās naudas plūsmas no pilnībā rezultatīviem riska 
darījumiem 

535.3 498.2 456.9 427.5 515.3 478.4 437.3 407.1 

19 Citas ienākošās naudas plūsmas 11.2 9.4 8.0 5.3 11.2 9.4 8.0 5.3 

EU-19a 

(Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas 
plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, 
kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv 
pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas 
nekonvertējamās valūtās) 

        

EU-19b 
(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo 
naudas plūsmu pārsniegums) 

        

20 IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ 546.8 507.8 465.2 432.8 526.7 488.1 445.6 412.4 
EU-20a Pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas         

EU-20b 
Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo 
robežvērtību 90 %         

EU-20c Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo 
robežvērtību 75 % 

546.8 507.8 465.2 432.8 526.7 488.1 445.6 412.4 

KOPĒJĀ KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA         

EU-21 LIKVIDITĀTES REZERVES      748.0 667.4 623.8 559.3 
22 IZEJOŠĀS NETO NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ      175.5 149.2 153.1 156.0 
23 LIKVIDITĀTES SEGUMA RĀDĪTĀJS      449.83% 449.17% 412.75% 366.36% 
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Kvalitatīva informācija par LCR 
 
Galvenie LCR rezultātu uzlabošanās faktori ir noguldījumu bāzes palielināšana un likviditātes 
rezervju apjoma palielināšanās papildus stabilam kredītportfelim un ārpusbilances posteņiem. 
Bankas augstas kvalitātes likvīdie aktīvi ir naudas līdzekļi, atlikums Centrālajā bankā, atskaitot 
rezervju prasību un obligācijas, kuras būtu iespējams ieķīlāt ECB. 
 
Ņemot vērā to, ka likviditātes rezerves tiek glabātas gan SEB Grupas nostro kontos, gan Target2, 
LCR rādītājs var svārstīties arī atkarībā no izmaiņām starp ienākošajiem līdzekļiem (esošajām 
summām nostro kontos) un likviditātes rezervi (galvenokārt esošajām summām ECB nostro 
(Target2) ) kontā). Sakarā ar iepriekš minēto 2021. gada laikā LCR rādītājs samazinājās no 428% 
līdz 293%, neskatoties uz Bankas likviditātes stāvokļa stabilitāti un uzlabošanos. Decembrī Banka 
pārskaitīja gandrīz visus līdzekļus no nostro konta SEB Grupā uz kontu Centrālajā bankā, kā rezultātā 
būtiski palielinājās likviditātes rezerves un neto aizplūstošo līdzekļu apjoms. 
 
Visu finansējumu veido pašu kapitāls un noguldījumi. Bankā ir ieviesta labi diversificēta finansējuma 
struktūra darījumu partneriem. Fizisko personu noguldījumi, kurus vērtē kā stabilāku noguldījumu 
veidu, veido vairāk nekā pusi no kopējās finansējuma bāzes. Bankai nav finansējuma no SEB Grupas. 
 
Likvīdo aktīvu kopsumma ir 1460 miljoni EUR (ap 32% no kopējiem aktīviem). Apmēram 29% no 
likvīdo aktīvu kopsummas ir augsti likvīdas centrālās valdības obligācijas. 2021. gadā likviditātes 
obligāciju portfelis palielinājās par 145 miljoniem EUR līdz 417 miljoniem EUR (nominālvērtība). 
 
2021. gada 31. decembrī Bankai nebija nozīmīgu atvasināto instrumentu riska darījumu un 
iespējamo nodrošinājuma pieprasījumu. LCR nav valūtu neatbilstības. Ņemot vērā bilances struktūru 
(>95% EUR), LCR neaprēķina dažādām valūtām. LCR aprēķinā neietver nekādus citus posteņus, kuri 
ietekmē Bankas likviditātes profilu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS SEB banka 
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2021 

27 
 

17.tabula. EU LIQ2 – Neto stabila finansējuma rādītājs 

milj. EUR a b c d e 
 
 
2021.gada 31.decembris 

Nesvērtā vērtība sadalījumā pa atlikušo termiņu 
Svērtā 
vērtība Bez-

termiņa 
< 6 

mēneši 
6 mēneši < 

1 gads 
≥ 1 

gads 
Pieejamā stabilā finansējuma (ASF) posteņi      

1 Kapitāla posteņi un instrumenti 410.7 5.1     410.7 
2    Pašu kapitāls 410.7 5.1     410.7 
3    Citi kapitāla instrumenti           
4 Privātpersonu vai MVU noguldījumi   2,596.0     2,440.8 
5    Stabili noguldījumi   2,088.9     1,984.5 
6    Mazāk stabili noguldījumi   507.1     456.4 
7 Korporatīvais finansējums   1,395.5 1.2 46.2 719.5 
8    Operacionālie noguldījumi   1,015.6     507.8 
9    Cits korporatīvais finansējums   379.9 1.2 46.2 211.7 

10    Savstarpēji atkarīgas saistības           
11 Citas saistības:  4.1 7 0.7 15.6 14.5 
12    NSFR atvasināto instrumentu saistības  4.1         

13 
   Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš 
minētajās kategorijās 

  7 0.7 15.6 14.5 

14 Kopējais pieejamais stabilais finansējums (ASF)         3,585.6 

Vajadzīgā stabilā finansējuma (RSF) posteņi      
15 Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA)           

EU-15a 
Apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma 
portfelī 

          

16 Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem           
17 Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:   524.0 318.0 2,276.0 2,107.8 

18 
Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas 
nodrošināti ar 1. līmeņa AKLA, piemērojot 0 % diskontu 

          

19 
Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas 
nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu 
iestādēm 

  127.2 34.2 23.4 53.2 

20 
Ieņēmumus nesoši aizdevumi nefinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi 
privātajiem klientiem un MVU un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un 
PSS, tostarp: 

  307.4 255.1 1,370.7 2,048.5 

21 
Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto 
pieeju attiecībā uz kredītrisku 

  0.0       

22 Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:    29.2 28.7 881.8 602.1 

23 
Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto 
pieeju attiecībā uz kredītrisku 

  29.2 28.7 881.8   

24 
Citi aizdevumi un vērtspapīri, kam nav iestājies saistību neizpildes termiņš un kas 
nav kvalificējami kā AKLA, tostarp biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri un produkti, 
kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem 

  60.1     6.0 

25 Savstarpēji atkarīgi aktīvi           
26 Pārējie aktīvi:    58.9 4.5 25.1 45.6 
27 Fiziski tirgotas preces           

28 
Aktīvi, kas iesniegti kā sākotnējā drošības rezerve atvasinātajiem līgumiem, un 
iemaksas CCP fondos saistību neizpildes gadījumiem 

      

29 NSFR atvasināto instrumentu aktīvi     6.5 6.5  

30 
NSFR atvasināto instrumentu saistības pirms izvietotās mainīgās drošības 
rezerves atskaitīšanas  

      

31 Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās   52.4 4.5 25.1 39.2 
32 Ārpusbilances posteņi   219.5 217.2 349.6 46.6 

33 Kopā RSF         2,200.1 

34 Neto stabila finansējuma rādītājs (%)         162.98% 
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>>17.tabula. EU LIQ2 – Neto stabila finansējuma rādītājs (turpinājums) 

      
milj. EUR a b c d e 
 
 
2021.gada 30.septembris 

Nesvērtā vērtība sadalījumā pa atlikušo termiņu 
Svērtā 
vērtība Bez-

termiņa 
< 6 

mēneši 
6 mēneši < 

1 gads 
≥ 1 

gads 
Pieejamā stabilā finansējuma (ASF) posteņi      

1 Kapitāla posteņi un instrumenti 410.7       410.7 
2    Pašu kapitāls 410.7       410.7 
3    Citi kapitāla instrumenti           
4 Privātpersonu vai MVU noguldījumi   2,441.5     2,295.9 
5    Stabili noguldījumi   1,970.3     1,871.8 
6    Mazāk stabili noguldījumi   471.2     424.1 
7 Korporatīvais finansējums   1,341.9 1.5 52.5 708.1 
8    Operacionālie noguldījumi   1,048.6     524.3 
9    Cits korporatīvais finansējums   293.3 1.5 52.5 183.8 

10    Savstarpēji atkarīgas saistības           
11 Citas saistības:  5.7 6.5 0.9 9.5 9.9 
12    NSFR atvasināto instrumentu saistības  5.7     

13 
   Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš 
minētajās kategorijās 

  6.5 0.9 9.5 9.9 

14 Kopējais pieejamais stabilais finansējums (ASF)         3,424.7 

Vajadzīgā stabilā finansējuma (RSF) posteņi      
15 Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA)           

EU-15a 
Apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma 
portfelī 

          

16 Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem           
17 Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:   960.1 326.3 2,237.5 2,159.7 

18 
Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas 
nodrošināti ar 1. līmeņa AKLA, piemērojot 0 % diskontu 

          

19 
Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas 
nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu 
iestādēm 

  492.0 29.4 5.9 69.8 

20 
Ieņēmumus nesoši aizdevumi nefinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi 
privātajiem klientiem un MVU un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un 
PSS, tostarp: 

  400.2 268.6 1,361.1 2,086.2 

21 Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto 
pieeju attiecībā uz kredītrisku 

          

22 Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:    29.6 28.3 870.6 594.8 

23 Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto 
pieeju attiecībā uz kredītrisku 

  29.6 28.3 870.6   

24 
Citi aizdevumi un vērtspapīri, kam nav iestājies saistību neizpildes termiņš un kas 
nav kvalificējami kā AKLA, tostarp biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri un produkti, 
kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem 

  38.3     3.8 

25 Savstarpēji atkarīgi aktīvi           
26 Pārējie aktīvi:    17.7 0.3 22.1 38.1 
27 Fiziski tirgotas preces       

28 
Aktīvi, kas iesniegti kā sākotnējā drošības rezerve atvasinātajiem līgumiem, un 
iemaksas CCP fondos saistību neizpildes gadījumiem 

    

29 NSFR atvasināto instrumentu aktīvi    6.9 6.9 

30 
NSFR atvasināto instrumentu saistības pirms izvietotās mainīgās drošības 
rezerves atskaitīšanas  

    

31 Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās   10.8 0.3 22.1 31.2 
32 Ārpusbilances posteņi   257.4 170.6 248.7 40.0 

33 Kopā RSF         2,237.9 

34 Neto stabila finansējuma rādītājs (%)         153.03% 
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>>17.tabula. EU LIQ2 – Neto stabila finansējuma rādītājs (turpinājums) 

      
milj. EUR a b c d e 
 
 
2021.gada 30.jūnijs 

Nesvērtā vērtība sadalījumā pa atlikušo termiņu 
Svērtā 
vērtība Bez-

termiņa 
< 6 

mēneši 
6 mēneši < 

1 gads 
≥ 1 

gads 
Pieejamā stabilā finansējuma (ASF) posteņi      

1 Kapitāla posteņi un instrumenti 410.7       410.7 
2    Pašu kapitāls 410.7       410.7 
3    Citi kapitāla instrumenti           
4 Privātpersonu vai MVU noguldījumi   2,405.0     2,262.7 
5    Stabili noguldījumi   1,963.3     1,865.1 
6    Mazāk stabili noguldījumi   441.7     397.6 
7 Korporatīvais finansējums   1,383.1 1.7 48.7 684.1 
8    Operacionālie noguldījumi   992.4     496.2 
9    Cits korporatīvais finansējums   390.6 1.7 48.7 187.9 

10    Savstarpēji atkarīgas saistības           
11 Citas saistības:  5.2 6.8 0.9 11.7 12.1 
12    NSFR atvasināto instrumentu saistības  5.2     

13 
   Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš 
minētajās kategorijās  6.8 0.9 11.7 12.1 

14 Kopējais pieejamais stabilais finansējums (ASF)     3,369.7 

Vajadzīgā stabilā finansējuma (RSF) posteņi      
15 Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA)           

EU-15a 
Apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma 
portfelī 

          

16 Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem           
17 Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:   993.9 297.1 2,159.1 2,078.2 

18 
Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas 
nodrošināti ar 1. līmeņa AKLA, piemērojot 0 % diskontu 

          

19 
Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas 
nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu 
iestādēm 

  545.0 24.8 6.8 73.7 

20 
Ieņēmumus nesoši aizdevumi nefinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi 
privātajiem klientiem un MVU un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un 
PSS, tostarp: 

  381.6 244.6 1,289.6 1,995.8 

21 Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto 
pieeju attiecībā uz kredītrisku 

          

22 Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:    30.4 27.7 857.7 586.6 

23 Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto 
pieeju attiecībā uz kredītrisku 

  30.4 27.7 857.7   

24 
Citi aizdevumi un vērtspapīri, kam nav iestājies saistību neizpildes termiņš un kas 
nav kvalificējami kā AKLA, tostarp biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri un produkti, 
kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem 

  37.1 0.0 5.0 8.7 

25 Savstarpēji atkarīgi aktīvi           
26 Pārējie aktīvi:    32.5 1.1 71.5 101.8 
27 Fiziski tirgotas preces       

28 
Aktīvi, kas iesniegti kā sākotnējā drošības rezerve atvasinātajiem līgumiem, un 
iemaksas CCP fondos saistību neizpildes gadījumiem 

    

29 NSFR atvasināto instrumentu aktīvi    6.3 6.3 

30 
NSFR atvasināto instrumentu saistības pirms izvietotās mainīgās drošības 
rezerves atskaitīšanas  

    

31 Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās   26.2 1.1 71.5 95.6 
32 Ārpusbilances posteņi   216.8 221.0 267.4 42.3 

33 Kopā RSF         2,222.4 

34 Neto stabila finansējuma rādītājs (%)         151.63% 
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Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 
 
Grupas kapitāla politika noteic, kā kapitāla pārvaldībai būtu jāpalīdz sasniegt komercdarbības 
mērķus. Akcionāru atdeves prasībām jābūt samērotām ar regulatoru noteiktajām kapitāla prasībām, 
kā arī ar pašu kapitāla apjomu, kas ir nepieciešams, lai veiktu Grupas komercdarbību. 
 
Aktīvu un pasīvu komiteja (ALCO) un finanšu direktors ir atbildīgi par procesu, kas ir piesaistīts 
vispārējai komercdarbības plānošanai, lai novērtētu kapitāla prasības attiecībā pret Grupas riska 
profilu, kā arī veido stratēģiju, lai uzturētu vēlamo kapitāla līmeni. Grupas kapitalizācijai jābūt 
koncentrētai uz risku un pamatotai ar visu iespējamo risku novērtējumu, kuri var rasties Grupas 
komercdarbības laikā. Tai jābūt tālredzīgai un saskaņotai ar īstermiņa un ilgtermiņa komercdarbības 
plāniem, kā arī ar sagaidāmo makroekonomikas attīstību.  
 
Kapitāla stiprumu vislabāk atspoguļo kapitāla rādītāji. Teicama riska pārvaldība paredz to, ka Grupai 
ir jāuztur kapitāla buferis negaidītiem zaudējumiem. 
 
Kopā ar nepārtrauktu uzraudzību un ziņošanu Valdei un ALCO par kapitāla pietiekamību šāda 
sistēma nodrošina, ka attiecības starp akcionāru pašu kapitālu, ICAAP un normatīvajām prasībām 
tiek pārvaldītas tā, lai netiktu apdraudēts Grupas biznesa ienesīgums un finansiālais stiprums.  
 
SEB Grupa kapitālu pārvalda centralizēti, ievērojot arī vietējās prasības attiecībā uz regulatora un 
iekšējo kapitālu. Atbilstoši SEB Grupas Kapitāla politikai mātes uzņēmums nodrošina papildu 
kapitālu, ja Bankai ir nepieciešams kapitāla palielinājums, lai sasniegtu šajā politikā noteiktos 
rādītājus. 
 
Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) tiek veikts SEB Grupai un visiem 
būtiskajiem juridiskajiem uzņēmumiem. Procesu koordinē Grupas Finanšu Vadības departaments, un 
meitasuzņēmumu ICAAP ir daļa no SEB Grupas ICAAP. ICAAP ir SEB Grupas nepārtraukts darba 
process, kas cieši saistīts ar stratēģiju un biznesa plānošanu, riska stratēģiju un finanšu plānošanas 
procesiem. Meitasuzņēmumu ICAAP tiek nodrošināts vietējā līmenī ar Resursu pārvaldības 
departamenta funkcijām ciešā sadarbībā ar risku un Grupas attiecīgajām funkcijām.   
 
Valde un Bankas uzraudzības padome (turpmāk tekstā ‒ Padome) apstiprina ICAAP. ICAAP tiek 
pārskatīts katru gadu un šo dokumentu uztur Bankas Prudenciālās uzraudzības pārvalde sadarbībā 
ar Resursu pārvaldi, Risku pārvaldi, Finanšu pārvaldi un SEB Grupas finanšu vadības departamentu. 
Pēc sadarbības ar Resursu pārvaldi, Risku pārvaldi, un SEB Grupas finanšu vadības departamentu 
jebkādas izmaiņas vai grozījumi piedāvāti no Bankas Prudenciālās uzraudzības pārvaldes ir 
jāapstiprina Valdei un Padomei. 
 
Gadījumā ja ir būtiskas negatīvas novirzes no sagaidāmajām un faktiskajām kapitalizācijas norisēm 
vai paredzamas būtiskas negatīvas izmaiņas kapitāla prognozēs, Resursu pārvalde vat arī atjaunināt 
kapitāla plānu starp ikgadējiem ICAAP ziņojumiem. Ja nepieciešams, ALCO var pieprasīt Kapitāla 
plāna ad-hoc atjauninājumus.  
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Pašu kapitāla un kapitāla prasības 
 
18.tabula. EU OV1 – Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām 
 

milj. EUR a b c 
 Kopējās riska darījumu vērtības 

(TREA) 
Kopējās pašu 

kapitāla prasības 
 2021.gada 

31.decembris 
2020.gada 

31.decembris 
2021.gada 

31.decembris 
1 Kredītrisks (izņemot CCR) 1,699.9 1,668.0 136.0 
2    tostarp: standartizētā pieeja  143.2 135.9 11.5 
3    tostarp: fondu IRB (F-IRB) pieeja  1,309.2 1,279.9 104.7 
4    tostarp: grupēšanas pieeja      

EU 4a    tostarp: kapitāla vērtspapīri saskaņā ar vienkāršoto riska pakāpju 
pieeju 

     

5    tostarp: attīstītā IRB (A-IRB) pieeja  247.5 252.2 19.8 
6 Darījuma partnera kredītrisks — CCR  9.5 11.2 0.8 
7    tostarp: standartizētā pieeja  9.2 11.2 0.7 
8    tostarp: iekšējo modeļu metode (IMM)      

EU 8a    tostarp: riska darījumi ar CCP      
EU 8b    tostarp: kredīta vērtības korekcija — CVA 0.3   0.0 

9    tostarp: cits CCR      
15 Norēķinu risks       

16 Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī (pēc 
maksimālās robežvērtības piemērošanas) 

     

20 Pozīcijas risks, ārvalstu valūtas risks un preču risks (tirgus risks) 2.5 2.3 0.2 
21    tostarp: standartizētā pieeja  2.5 2.3 0.2 
22    tostarp: IMA       

EU 22a Lieli riska darījumi      
23 Operacionālais risks  122.0 129.2 9.8 

EU 23a    tostarp: pamatrādītāja pieeja       
EU 23b    tostarp: standartizētā pieeja       
EU 23c    tostarp: attīstītās mērīšanas pieeja  122.0 129.2 9.8 

24 Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (piemērojot 250% 
riska pakāpi) 

     

29 Kopā 1,833.8 1,810.7 146.7 

 

19.tabula. EU CR8 – Kredītriska darījumu riska svērto vērtību plūsmas pārskati saskaņā 
ar IRB pieeju 

milj. EUR a 
 Riska darījumu 

riska svērtā vērtība 

1 Riska darījumu riska svērtā vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās:  
2021.gada 30.jūnijs 1,575.6 

2 Aktīvu apjoms (+/-) -85.7 
3 Aktīvu kvalitāte (+/-) 66.7 
4 Modeļu atjauninājumi (+/-)  
5 Metodika un politika (+/-)  
6 Iegāde un pārdošana (+/-)  
7 Ārvalstu valūtu kursa svārstības (+/-) 0.1 
8 Citi (+/-)  

9 
Riska darījumu riska svērtā vērtība pārskata perioda beigās: 

2021.gada 31.decembris 
1,556.7 
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20.tabula. EU CC1 – Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs 
 

milj. EUR   a  a b 

  

2021.gada 
31.decembris 

2020.gada 
31.decembris 

Avots, kas balstīts 
uz atsauces 

numuriem/burtiem 
bilancē atbilstoši 

regulatīvajam 
konsolidācijas 

tvērumam  
Pirmā līmeņa pamata kapitāls  Instrumenti un rezerves    

1 Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti  150.4 150.4   
      tostarp: Instrumenta veids 1 145.3 145.3 (c) 
      tostarp: Instrumenta veids 2 5.1 5.1 (d) 
      tostarp: Instrumenta veids 3       

2 Nesadalītā peļņa  326.3 279.1 (f) 
3 Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi (un citas rezerves) 0.3 0.3 (e) 

EU-3a Rezerves vispārējiem banku riskiem    

4 
CRR 484. panta 3. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa un ar tiem saistītie akciju emisijas 
uzcenojuma konti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla  

      

5 Mazākuma līdzdalības daļas (summa, kas atļauta konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā)       
EU-5a Neatkarīgi pārbaudīta starpposma peļņa, atskaitot jebkādas paredzamas maksas vai dividendes  -66.2 -19.5   

6 Pirmā līmeņa pamata kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām 410.7 410.3   
Pirmā līmeņa pamata kapitāls Regulatīvās korekcijas     

7 Papildu vērtības korekcijas (negatīva summa) 0.0 -0.3   
8 Nemateriālie aktīvi (atskaitot attiecīgo nodokļu saistības) (negatīva summa) -5.1 -7.9 (a) 
9 Neattiecas       

10 
Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē, izņemot tos, kuri 
izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir 
izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi) (negatīva summa) 

      

11 
Patiesās vērtības rezerves, kas saistītas ar peļņu vai zaudējumiem no naudas plūsmas riska 
ierobežošanas pozīcijām tādiem finanšu instrumentiem, kuri nav novērtēti pēc to patiesās 
vērtības 

      

12 Negatīvas summas, kuras izriet no paredzamo zaudējumu summas aprēķiniem  0.0 -8.3   
13 Jebkāds kapitāla palielinājums, kas izriet no vērtspapīrotiem aktīviem (negatīva summa)       

14 
Peļņa vai zaudējumi no pēc patiesās vērtības novērtētām saistībām, kuri rodas no izmaiņām pašas 
iestādes kredītstāvoklī 

      

15 Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi (negatīva summa)       

16 
Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla 
instrumentos (negatīva summa) 

      

17 
Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata 
kapitāla instrumentos, kurām ar iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai mākslīgi 
palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva summa) 

      

18 
Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata 
kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa pārsniedz 10 % slieksni un 
ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa) 

      

19 
Iestādes tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa 
pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (summa pārsniedz 10 % 
slieksni un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa) 

      

20 Neattiecas       

EU-20a 
Riska darījumu vērtība turpmāk minētajiem posteņiem, kas atbilst riska pakāpei 1250 % apmērā, 
ja iestāde izvēlas atskaitīšanas alternatīvu 

      

EU-20b      tostarp: būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora (negatīva summa)       
EU-20c      tostarp: vērtspapīrošanas pozīcijas (negatīva summa)       
EU-20d      tostarp: neapmaksātas piegādes (negatīva summa)       

21 
Atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (summa pārsniedz 
10 % slieksni, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta 
nosacījumi) (negatīva summa) 

      

22 Summa, kas pārsniedz 17,65 % slieksni (negatīva summa)       

23      tostarp: iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību 
pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums 

      

24 Neattiecas       
25      tostarp: atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības       

EU-25a Kārtējā finanšu gada zaudējumi (negatīva summa)       

EU-25b 

Paredzami nodokļi saistībā ar pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem, izņemot gadījumu, ja 
iestāde atbilstīgi pielāgo pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu apmēru, ciktāl šādi nodokļi 
samazina apmēru, kādā šos posteņus var izmantot, lai segtu riskus vai zaudējumus (negatīva 
summa) 

      

26 Neattiecas       

27 
Atbilstīgi pirmā līmeņa papildu kapitāla atskaitījumi, kas pārsniedz iestādes pirmā līmeņa papildu 
kapitālu (negatīva summa) 

      

27a Citas regulatīvas korekcijas       
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>>20.tabula. EU CC1– Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs (turpinājums) 

milj. EUR   a  a b 

  

2021.gada 
31.decembris 

2020.gada 
31.decembris 

Avots, kas balstīts 
uz atsauces 

numuriem/burtiem 
bilancē atbilstoši 

regulatīvajam 
konsolidācijas 

tvērumam  

29 Pirmā līmeņa pamata kapitāls  405.6 393.8   

Pirmā līmeņa papildu kapitāls: instrumenti    
30 Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti       
31      tostarp: klasificē kā pašu kapitālu saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem       
32      tostarp: klasificē kā saistības saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem       

33 CRR 484. panta 4. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa un ar tiem saistītie akciju emisijas 
uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla 

      

EU-33a 
CRR 494.a panta 1. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla 

      

EU-33b 
CRR 494.b panta 1. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla 

      

34 
Meitasuzņēmumu emitēts un trešo personu turēts atbilstīgs pirmā līmeņa kapitāls, kas ietverts 
konsolidētajā pirmā līmeņa papildu kapitālā (tostarp mazākuma līdzdalības daļas, kas nav 
iekļautas 5. rindā)  

      

35     tostarp: meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana        
36    Pirmā līmeņa papildu kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām       

Pirmā līmeņa papildu kapitāls: regulatīvās korekcijas    

37 
Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla 
instrumentos (negatīva summa) 

      

38 
Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumentos, kurām ar iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai mākslīgi 
palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva summa) 

      

39 
Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa pārsniedz 10 % slieksni un 
ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa) 

      

40 
Iestādes tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa 
papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (atskaitot atbilstošās īsās 
pozīcijas) (negatīva summa) 

      

41 Neattiecas       

42 
Atbilstīgi otrā līmeņa kapitāla atskaitījumi, kas pārsniedz iestādes otrā līmeņa kapitālu (negatīva 
summa)       

42a Citas pirmā līmeņa papildu kapitāla regulatīvās korekcijas       
43 Pirmā līmeņa papildu kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas       

44 Pirmā līmeņa papildu kapitāls       

45 
Pirmā līmeņa kapitāls (pirmā līmeņa kapitāls = pirmā līmeņa pamata kapitāls + pirmā līmeņa 
papildu kapitāls) 405.6 393.8   

Otrā līmeņa kapitāls: instrumenti    
46 Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti       

47 
CRR 484. panta 5. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa un ar tiem saistītie akciju emisijas 
uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla, kā izklāstīts CRR 
486. panta 4. punktā 

      

EU-47a 
CRR 494.a panta 2. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla 

      

EU-47b 
CRR 494.b) panta 2. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla 

      

48 
Meitasuzņēmumu emitēti un trešo personu turēti atbilstīgi pašu kapitāla instrumenti, kas ietverti 
konsolidētajā otrā līmeņa kapitālā (tostarp mazākuma līdzdalības daļas un pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti 5. vai 34. rindā)  

      

49    tostarp: meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana       
50 Kredītriska korekcijas 5.1 0   
51 Otrā līmeņa kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām 5.1 0.0   

Otrā līmeņa kapitāls: regulatīvās korekcijas     

52 
Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentos un 
subordinētos aizdevumos (negatīva summa) 

      

53 
Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla 
instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurām ar iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir 
izveidotas, lai mākslīgi palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva summa) 

      

54 
Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla 
instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa 
pārsniedz 10 % slieksni, un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)   

      

54a Neattiecas       
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>>20.tabula. EU CC1– Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs (turpinājums) 

milj. EUR   a  a b 

  

2021.gada 
31.decembris 

2020.gada 
31.decembris 

Avots, kas balstīts 
uz atsauces 

numuriem/burtiem 
bilancē atbilstoši 

regulatīvajam 
konsolidācijas 

tvērumam  

55 
Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa 
kapitāla instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (atskaitot 
atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa) 

      

56 Neattiecas       

EU-56a 
Atbilstoši atbilstīgo saistību atskaitījumi, kas pārsniedz iestādes atbilstīgo saistību posteņus 
(negatīva summa) 

      

EU-56b Citas otrā līmeņa kapitāla regulatīvās korekcijas       
57 Otrā līmeņa kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas 0.0 0.0   

58 Otrā līmeņa kapitāls  5.1 0.0   

59 Kopējais kapitāls (kopējais kapitāls = pirmā līmeņa kapitāls + otrā līmeņa kapitāls) 410.7 393.8   

60 Kopējā riska darījumu vērtība 1,833.8 1,810.7   

Kapitāla rādītāji un prasības, tostarp drošības rezerves     
61 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 22.12% 21.75%   
62 Pirmā līmeņa kapitāls 22.12% 21.75%   
63 Kopējais kapitāls 22.40% 21.75%   
64 Iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla vispārējās kapitāla prasības 9.63% 10.02%   
65 tostarp: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība  2.50% 2.50%   
66 tostarp: pretciklisko kapitāla rezervju prasība        
67 tostarp: sistēmiskā riska rezervju prasība        

EU-67a 
tostarp: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) 
rezervju prasība 1.50% 1.75%   

EU-67b tostarp: pašu kapitāla papildu prasības, lai novērstu riskus, kas nav pārmērīgas sviras risks 1.13% 1.27%   

68 
Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu vērtību), kas 
pieejams pēc minimālo kapitāla prasību izpildes 12.12% 11.50%   

Valstī noteiktie minimumi (ja atšķiras no Bāzeles III)    
69 Neattiecas       
70 Neattiecas       
71 Neattiecas       

Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (pirms riska svēruma)     

72 
Tiešas un netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību kapitālā un atbilstīgajās saistībās, 
kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa nepārsniedz 10 % slieksni, un ir atskaitītas 
atbilstošās īsās pozīcijas) 

   

73 
Iestādes tiešās un netiešās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata 
kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (summa nepārsniedz 17,65 % slieksni, 
un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas)  

      

74 Neattiecas       

75 
Atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (summa nepārsniedz 
17,65 % slieksni, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta 
nosacījumi) 

     

Piemērojamās maksimālās robežvērtības uzkrājumu iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā    

76 Kredītriska korekcijas, kas iekļautas otrā līmeņa kapitālā attiecībā uz riska darījumiem, kuriem 
piemēro standartizēto pieeju (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas) 

      

77 
Maksimālā robežvērtība kredītriska korekciju iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar 
standartizēto pieeju 1.8 1.7    

78 Kredītriska korekcijas, kas iekļautas otrā līmeņa kapitālā saistībā ar riska darījumiem, kuriem 
piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas) 

5.1 0.0    

79 
Maksimālā robežvērtība kredītriska korekciju iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar uz 
iekšējiem reitingiem balstīto pieeju 

 9.4 9.3    

Kapitāla instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi (piemērojami tikai no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim)    

80 Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, uz 
kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana 

      

81 
Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās 
robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām) 

      

82 
Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, uz 
kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi       

83 Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa papildu kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās 
robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām) 

      

84 
Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, uz kuriem 
attiecas pakāpeniska izslēgšana 

      

85 Summa, kas izslēgta no otrā līmeņa kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās 
robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām) 
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21.tabula. EU CC2 – Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar 
bilanci revidētajos finanšu pārskatos 
 

milj. EUR a c 

 

 
Bilances, kā tās 

publicētas finanšu 
pārskatos 

Atsauce 

2021.gada 31.decembris Perioda beigās   
Aktīvi — Sadalījums pa aktīvu kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu 
pārskatos 

  

1 Kase un prasības pret centrālo banku 954.8   
2 Prasības pret kredītiestādēm 125.9   
3 Klientiem izsniegtie kredīti 2,983.0   
4 Parāda vērtspapīri 421.0   
5 Atvasinātie finanšu instrumenti 6.4   
6 Kapitāla instrumenti -   
7 Nemateriālie aktīvi 6.7 (a) 
8   tostarp: programmatūras prudenciālā vērtība -1.6 
9 Pamatlīdzekļi 6.3   

10 Lietošanas tiesību aktīvi 7.0   
11 Ieguldījuma īpašumi -   
12 Pārējie aktīvi 25.7   
13 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 6.9   

14 Aktīvu kopsumma 4,543.7   

Saistības — Sadalījums pa saistību kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu 
pārskatos   

1 Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi 2.5   
2 Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem 3,982.4   
3 Atvasinātie finanšu instrumenti 4.1   
4 Atliktā ienākuma nodokļa saistības 3.0   
5 Uzkrājumi 6.6   
6 Pārējās saistības 53.6   
7 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 14.2   
8 Saistību kopsumma 4,066.4   

Akcionāru pašu kapitāls   
1 Pamatkapitāls 145.3 (c) 
2 Akciju emisijas uzcenojums 5.1 (d) 
3 Citas rezerves 0.6   
4    tostarp: un citas rezerves 0.3 (e) 
5 Nesadalītā peļņa 326.3  

7    tostarp: iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 260.0 (f) 
8    tostarp: pārskata gada neto peļņa 66.3  
9 Akcionāru kopējais pašu kapitāls 477.3   

10 Saistību, akcionāru pašu kapitāla kopsumma 4,543.7   

 

Komentārs 
Grupas grāmatvedības konsolidācijas tvērums un prudenciālās konsolidācijas tvērums ir vienādi. Nav atšķirību starp attiecīgajām 
konsolidācijas jomām un metodēm. 
Atšķirība starp regulējamo pašu kapitālu un pašu kapitālu publicētajā finanšu pārskatā ir saistīta ar aplēsēm dividendēm, kas 
atskaitītas no regulētā pašu kapitāla. 
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22.tabula. EU CCA – Regulējošajām prasībām atbilstošā pašu kapitāla instrumentu un 
atbilstīgo saistību instrumentu galvenās iezīmes 

  a 

2021.gada 31.decembris 
Kvalitatīva vai kvantitatīva 

informācija 
1 Emitents AS SEB banka 

2 
Unikālais identifikators (piemēram, CUSIP, ISIN vai Bloomberg identifikators privātam 
izvietojumam) reg.No 40003151743 

2a Publisks vai privāts izvietojums Publisks 
3 Tiesību akts(-i), kas reglamentē instrumentu Latvijas Republikas Komerclikums 

3a  Noregulējuma iestāžu norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiska atzīšana N/P 
  Regulatīvā procedūra   

4 Pašreizējais režīms, attiecīgā gadījumā ņemot vērā pārejas CRR noteikumus Pirmā līmeņa pamata kapitāls 
5 CRR noteikumi pēc pārejas posma Pirmā līmeņa pamata kapitāls 
6 Atbilstošs solo/(sub-)konsolidēti/ solo un (sub-)konsolidēti Solo un konsolidēts 
7 Instrumenta veids (veidus norāda par katru jurisdikciju) Akcijas 

8 
Summa, kas atzīta regulējošām prasībām atbilstošā kapitālā vai atbilstīgajās saistībās 
(valūta miljonos, sākot no pēdējā pārskata sniegšanas dienas) EUR 145 283 

9 Instrumenta nominālā summa  103 774 vienas kategorijas akcijās 
ar vienādām balsstiesībām 

EU-9a Emisijas cena 
Visu Bankas akciju nominālvērtība ir 

1,40 EUR 
EU-9b Izpirkšanas cena N/P 

10 Uzskaites klasifikācija Akcionāru pašu kapitāls 
11 Emisijas sākotnējais datums 28.09.1993.  
12 Beztermiņa vai ar termiņu Beztermiņa 
13 Sākotnējā termiņa datums  Beztermiņa 

14 Emitenta iespēja atsaukt, attiecībā uz kuru jāsaņem iepriekšējs uzraudzības iestāžu 
apstiprinājums NĒ 

15 Atsaukšanas datums pēc izvēles, iespējamie atsaukšanas datumi un dzēšanas summa  N/P 
16 Attiecīgā gadījumā vēlāki atsaukšanas datumi N/P 

  Kuponi/dividendes   
17 Fiksētas vai mainīgas dividendes/kuponi  Mainīgas 
18 Kupona likme un jebkāds ar to saistīts indekss  N/P 
19 Dividenžu bloķēšanas noteikumu esība  NĒ 

EU-20a Ar pilnu rīcības brīvību, ar daļēju rīcības brīvību vai obligāti (laika ziņā) Ar pilnu rīcības brīvību 
EU-20b Ar pilnu rīcības brīvību, ar daļēju rīcības brīvību vai obligāti (summas ziņā) Ar pilnu rīcības brīvību 

21 Pieaugošu maksājumu vai citu dzēšanu veicinošu nosacījumu esamība NĒ 
22 Nekumulatīvi vai kumulatīvi Nekumulatīvi 
23 Konvertējami vai nekonvertējami Nekonvertējami 
24 Ja konvertējami, konvertācijas izraisītājmehānisms(-i) N/P 
25 Ja konvertējami, pilnībā vai daļēji N/P 
26 Ja konvertējami, konvertācijas likme N/P 
27 Ja konvertējami, obligāta vai izvēles konvertācija N/P 
28 Ja konvertējami, norādīt tā instrumenta veidu, kurā konvertē N/P 
29 Ja konvertējami, norādīt tā instrumenta emitentu, kurā instrumentu konvertē N/P 
30 Samazināšanas iezīmes NĒ 
31 Ja samazināti, samazināšanas izraisītājmehānisms(-i) N/P 
32 Ja samazināti, pilnībā norakstīti vai daļēji samazināti N/P 
33 Ja samazināti, pastāvīgi vai uz laiku N/P 
34 Ja samazināti uz laiku, atjaunināšanas mehānisms N/P 

34a  Subordinācijas veids (tikai atbilstīgām saistībām) N/P 
EU-34b Instrumenta prioritāte parastajā maksātnespējas procedūrā 1 

35 Pozīcija subordinācijas hierarhijā likvidācijas gadījumā (norādīt tāda instrumenta veidu, 
kas hierarhijā ir nākamais virs instrumenta) 

N/P 

36 Neatbilstīgas pārejas posma iezīmes NĒ 
37 Ja jā, norādīt prasībām neatbilstīgās iezīmes N/P 

37a Saite uz visiem instrumenta noteikumiem un nosacījumiem (zīmes/norādes) SEB Group (sebgroup.com)  
 

N/P, ja jautājums nav attiecināms.
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23.tabula. EU CCyB1– Pretciklisko rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums 

milj. EUR a b c d e f g h i j k l m 
  Vispārīgi kredītriska 

darījumi 
Attiecīgie kredītriska 

darījumi — Tirgus risks 
Vērtspapīrošanas 

riska darījumi 
Riska darījumu 

vērtība 
netirdzniecības 

portfelim 

Kopējā 
riska 

darījumu 
vērtība 

Pašu kapitāla prasības 

Riska 
darījumu 

riska 
svērtās 
vērtības 

Pašu 
kapitāla 
prasību 
svērumi 

(%) 

Pretciklisko 
rezervju 
normas 

(%) 

  
 
 
 
 
 
 

 
2021.gada 31.decembris 

Riska darījumu 
vērtība 

saskaņā ar 
standartizēto 

pieeju 

Riska 
darījumu 
vērtība 

saskaņā 
ar IRB 
pieeju 

Tirdzniecības 
portfeļa riska 
darījumu garo 
un īso pozīciju 

kopsumma 
attiecībā uz 

standartizēto 
pieeju 

Tirdzniecības 
portfeļa riska 

darījumu 
vērtība 
(iekšējo 
modeļu 

vajadzībām) 

Attiecīgie 
kredītriska 
darījumi - 

Kredītrisks 

Attiecīgie 
kredītriska 
darījumi - 

Tirgus risks 

Attiecīgie 
kredītriska 
darījumi -

Vērtspapīrošanas 
pozīcijas 

netirdzniecības 
portfelī 

Kopā 

 Sadalījums pa 
valstīm:                       

    
1 Latvija 195.6 2,967.6       3,163.2 125.7     125.7 1,570.7 97.22%   
2 Igaunija 0.0 56.5       56.5 2.4     2.4 30.4 1.88%   
3 Apvienotā Karaliste 0.1 4.0       4.0 0.3     0.3 3.2 0.20%   
4 Zviedrija 0.0 5.3       5.3 0.2     0.2 2.5 0.15%   
5 Vācija 0.0 5.7       5.7 0.2     0.2 2.4 0.15%   
6 Citas valstis 0.1 16.4       16.5 0.5     0.5 6.5 0.40%   

7 Kopā 195.8 3,055.4 0.0 0.0 0.0 3,251.2 129.3 0.0 0.0 129.3 1,615.7 100.00%  

 

24.tabula. EU CCyB2 – Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms 
 

milj. EUR a a 

  
2021.gada 

31.decembris 
2020.gada 

31.decembris 
1 Kopējā riska darījumu vērtība 1,833.8 1,810.7 
2 Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju norma 0.00% 0.0% 
3 Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju prasības 0 0 
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Sviras rādītājs 
 
SEB Grupas kapitāla plāns ietver stratēģiskās plānošanas laikposmu un projektu ekonomiskās un 
likumā noteiktās kapitāla prasības, kā arī pieejamos kapitāla resursus un attiecīgos rādītājus, tostarp 
uz riskiem balstītus un nebalstītus rādītājus, piemēram, sviras koeficientu. Tas ir vērsts uz nākotni, 
ņemot vērā gan pašreizējos, gan plānotos darījumu apjomus. Kapitāla plāns tiek pārbaudīts, veicot 
riska stresa testus, analizējot iespējamās lejupslīdes makroekonomiskajā vidē, uzņēmējdarbības 
plānošanā konstatētos stratēģiskos riska faktorus un citus būtiskus scenārijus. Kapitāla plānu 
sagatavo reizi gadā, un, ja nepieciešams, to atjaunina arī gada laikā. Kapitālu pārvalda centralizēti 
saskaņā ar iekšējo kārtību atbilstoši vietējām prasībām likumā noteiktajam un iekšējajam kapitālam. 
 
Sviras rādītājs tiek noteikts kapitāla un riska pārvaldībā un plānošanā. Sviras rādītājs tiek aprēķināts 
reizi ceturksnī un ir viens no Bankas atveseļošanas rādītājiem. 
 
2021. gadā nebija neviena būtiska faktora, kas ietekmētu sviras rādītāju.  
 
25.tabula. EU LR1 – LR Sum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja 
riska darījumu saskaņošanu 
 

 milj. EUR a a 
    Piemērojamā summa 

  2021.gada 
31.decembris 

2020.gada 
31.decembris 

1 Kopējie aktīvi, kā publicēts finanšu pārskatos 4,543.7 4,268.5 

2 
Korekcijas sabiedrībām, kas ir konsolidētas grāmatvedības nolūkos, bet uz kurām 
neattiecas prudenciālā konsolidācija 0.0 0.0  

3 (Korekcijas vērtspapīrotiem riska darījumiem, kas atbilst operacionālajām prasībām 
attiecībā uz riska pārvedamības atzīšanu) 

    

4 (Korekcija riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanai (ja piemērojams))     

5 
(Korekcija fiduciārajiem aktīviem, kas atzīti bilancē saskaņā ar piemērojamo 
grāmatvedības regulējumu, bet izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā 
ar CRR 429.a panta 1. punkta i) apakšpunktu) 

    

6 Korekcija to finanšu aktīvu regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, kuriem 
piemēro tirdzniecības darījuma diena uzskaiti 

    

7 Korekcija atbilstīgiem līdzekļu kopfondu veidošanas darījumiem -26.7   
8 Atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemērotā korekcija 10.1 7.3 
9 Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija     

10 
Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t. i., ārpusbilances riska darījumu 
konvertēšana uz kredītekvivalenta summām) 398.4 393.3 

11 
(Korekcija piesardzīgas vērtēšanas korekcijām un speciālajiem un vispārējiem 
uzkrājumiem, kas samazinājuši pirmā līmeņa kapitālu) 0.0 0.0 

EU-11a (Korekcija riska darījumiem, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā 
ar CRR 429.a panta 1. punkta c) apakšpunktu) 

    

EU-11b 
(Korekcija riska darījumiem, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra, saskaņā 
ar CRR 429.a panta 1. punktu) 

    

12 Citas korekcijas -5.0 -16.5 

13 Kopējās riska darījumu vērtības mērs 4,920.5 4,652.6 
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26.tabula. EU LR2 – LR Com: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju 
 milj. EUR a a 

 
CRR sviras rādītāja riska 

darījumi 
 2021.gada 

31.decembris 
2020.gada 

31.decembris 
Bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)   

1 Bilances posteņi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD, bet ietverot nodrošinājumus) 4,510.6 4,236.9 

2 Bruto palielinājums sniegtajam atvasināto instrumentu nodrošinājumam, ja tas ir atskaitīts no bilances 
aktīviem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu     

3 
(Debitoru parādu atskaitījumi, kas piemēroti atvasināto instrumentu darījumos nodrošinātajai naudas 
mainīgajai drošības rezervei)     

4 (Korekcija vērtspapīriem, kas saņemti vērtspapīru finansēšanas darījumos, kuri atzīti kā aktīvs)     
5 (Vispārējas kredītriska korekcijas bilances posteņiem)     
6 (Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu) -5.1 -16.5 
7 Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)  4,505.5 4,220.4 

Atvasināto instrumentu darījumi   

8 Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar SA-CCR atvasināto instrumentu darījumiem (t. i., neieskaitot 
atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi) 6.6 31.6 

EU-8a 
Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem: aizvietošanas vērtības ieguldījums saskaņā ar 
vienkāršoto standartizēto pieeju     

9 
Palielinājuma summas iespējamiem nākotnes riska darījumiem, kas saistīti ar SA-CCR atvasināto 
instrumentu darījumiem  10.0 7.3 

EU-9a Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem: Iespējamo nākotnes riska darījumu ieguldījums saskaņā 
ar vienkāršoto standartizēto pieeju     

EU-9b Riska darījumi, kas noteikti saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības metodi     
10 (Tirdzniecības riska darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa) (SA-CCR)     

EU-10a 
(Tirdzniecības riska darījumu ar vienkāršoto standartizēto pieeju, kam veikta klientu tīrvērte, sviras 
rādītājā neietvertā CCP daļa) (vienkāršotā standartizētā pieeja)     

EU-10b (Tirdzniecības riska darījumos, kam veikta klientu tīrvērte, neietvertā CCP daļa) (sākotnējās riska 
darījuma vērtības metode)     

11 Pārdoto kredītu atvasināto instrumentu koriģētā efektīvā nosacītā summa     

12 (Koriģētie efektīvie nosacītie izlīdzinājumi un palielinājumu atskaitījumi attiecībā uz pārdotajiem kredītu 
atvasinātajiem instrumentiem)     

13 Kopējie atvasināto instrumentu riska darījumi  16.6 38.9 
Vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) riska darījumi   

14 Bruto VFD aktīvi (bez ieskaita atzīšanas) pēc korekcijām attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem     
15 (Bruto VFD aktīvu skaidras naudas kreditoru un debitoru parādu savstarpēji ieskaitītās summas)     
16 Darījumu partnera kredītriska darījumi attiecībā uz VFD aktīviem     

EU-16a 
Atkāpe attiecībā uz VFD: Darījumu partnera kredītriska darījumi saskaņā ar CRR 429.e panta 5. punktu 
un 222. pantu     

17 Starpnieka darījumu riska darījumi     
EU-17a (Vērtspapīru finansēšanas darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa)     

18 Kopējie vērtspapīru finansēšanas darījumu riska darījumi     
Citi ārpusbilances riska darījumi   

19 Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa 786.3 832.5 
20 (Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija) -387.9 -439.1 

21 (Vispārējie uzkrājumi, ko atskaita, nosakot pirmā līmeņa kapitālu, un speciālie uzkrājumi, kas saistīti ar 
ārpusbilances riska darījumiem)     

22 Ārpusbilances riska darījumi 398.4 393.3 
Izslēgtie riska darījumi   

EU-22a 
(Riska darījumi, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar CRR 429.a panta 
1. punkta c) apakšpunktu)     

EU-22b (Riska darījumi, kas izslēgti saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta j) apakšpunktu) (bilances un 
ārpusbilances posteņi)     

EU-22c (Izslēgtie publisko attīstības banku (vai vienību) riska darījumi — Publiskā sektora ieguldījumi)     
EU-22d (Izslēgtie publisko attīstības banku (vai vienību) riska darījumi — Attīstību veicinoši aizdevumi)     

EU-22e 
(Izslēgtie attīstību veicinošo pastarpināto aizdevumu riska darījumi, ko veic nepubliskas attīstības bankas 
(vai vienības))     

EU-22f (Izslēgtas garantētās riska darījumu daļas, kas izriet no eksporta kredītiem)      
EU-22g (Izslēgtais nodrošinājuma pārpalikums, kas noguldīts pie trīspusējiem aģentiem)     

EU-22h 
(Izslēgtie ar CVD saistītie CVD/iestāžu pakalpojumi saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta 
o) apakšpunktu)     

EU-22i 
(Izslēgtie ar CVD saistītie izraudzīto iestāžu pakalpojumi saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta 
p) apakšpunktu)     

EU-22j (Priekšfinansējuma vai starpniecības aizdevumu riska darījumu vērtības samazinājums)     
EU-22k (Kopējie atbrīvotie riska darījumi) 0.0 0.0 
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>>26.tabula. EU LR2 – LR Com: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju (turpinājums) 
milj. EUR a a 

 
CRR sviras rādītāja riska 

darījumi 
 2021.gada 

31.decembris 
2021.gada 

31.decembris 
Kapitāla un kopējās riska darījumu vērtības mērs   

23 Pirmā līmeņa kapitāls 405.6 393.8 
24 Kopējās riska darījumu vērtības mērs 4,920.5 4,652.7 

Sviras rādītājs   
25 Sviras rādītājs (%) 8.24% 8.46% 

EU-25 Sviras rādītājs (neņemot vērā publiskā sektora ieguldījumu un attīstību veicinošo aizdevumu izslēgšanas 
ietekmi) (%) 8.24% 8.46% 

25a Sviras rādītājs (neņemot vērā ietekmi, ko rada jebkāds piemērojams centrālo banku rezervju pagaidu 
atbrīvojums) (%) 8.24% 8.46% 

26 Regulatīvā minimālā sviras rādītāja prasība (%) 3.00%   
EU-26a Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)      
EU-26b      tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls     

27 Sviras rādītāja rezervju prasība (%) 0.00%   
EU-27a Vispārējā sviras rādītāja prasība (%) 3.00%   

Izvēle attiecībā uz pārejas pasākumiem un attiecīgajiem riska darījumiem   
EU-27b Pārejas pasākumu izvēle kapitāla mēra noteikšanai     

Vidējo vērtību atklāšana   

28 Bruto VFD aktīvu dienas vērtību vidējais rādītājs pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites 
darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas     

29 
Bruto VFD aktīvu vērtība ceturkšņa beigās pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem 
un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas     

30 

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (ieskaitot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu 
atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz 
tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas 
summas)     

30a 

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (izņemot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu 
atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz 
tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas 
summas)     

31 
Sviras rādītājs (ieskaitot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), 
iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības 
uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)     

31a 
Sviras rādītājs (izņemot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), 
iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības 
uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)     

 

27.tabula. EU LR3 – LR Spl: Bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos 
instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)   

milj. EUR a a 

    CRR sviras rādītāja riska 
darījumi 

  
2021.gada 

31.decembris 
2021.gada 

31.decembris 

EU-1 Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam 
piemērots atbrīvojums), tostarp: 

4,539.0 4,236.9 

EU-2 Tirdzniecības portfeļa riska darījumi   
EU-3 Bankas tirdzniecības portfeļa riska darījumi, tostarp: 4,539.0 4,236.9 
EU-4 Riska darījumi segto obligāciju veidā     
EU-5 Riska darījumi, kurus uzskata par darījumiem ar valsti 1,554.7 809.4 

EU-6 Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras 
neuzskata par valsti 

    

EU-7 Riska darījumi ar iestādēm 258.3 729.7 
EU-8 Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku 1,895.2 1,851.0 
EU-9 Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU 189.6 183.3 
EU-10 Riska darījumi ar komercsabiedrībām 561.7 533.1 
EU-11 Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības 14.5 58.1 

EU-12 Citi riska darījumi (piemēram, pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav 
kredītsaistības) 

65.0 72.3 
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Atalgojums 
SEB Grupas atalgojuma principi, pārvaldība un atalgojuma struktūra ir noteikti atalgojuma politikā. 
Atalgojuma politiku katru gadu apstiprina Padome, balstoties uz Bankas Atalgojuma un 
Cilvēkresursu komitejas (RemCo) priekšlikumu. Pirms priekšlikuma tiek veikta risku analīze, 
iesaistot attiecīgās kontroles funkcijas. Riska analīze tiek pārskatīta un apstiprināta arī Riska 
Uzraudzības komitejā (ROC). Turklāt RemCo ir atbildīga par pieņemto atalgojuma un piemaksu 
programmu uzraudzību un novērtēšanu, kā arī par to, lai reizi gadā saņemtu pārskatu par to, kā SEB 
Grupā tiek ievērota atalgojuma politika, ko veic iekšējā kontroles funkcija. 

->Sīkāka informācija par SEB Grupas atalgojuma struktūru un sistēmu, tostarp, ar atalgojumu saistītā 
pārvaldības modeļa aprakstu, kā arī RemCo atbildību, atrodama Gada Pārskatā. 

Atalgojuma politika 

Atalgojuma politika attiecas uz visiem Bankas darbiniekiem. 

Bankas atalgojuma politika ir balstīta un īsteno SEB Grupas atalgojuma politiku, kuru pieņēmusi SEB 
Grupas valde, ņemot vērā vietējās likumdošanas prasības un katras Bankas un saistīto organizāciju 
darbību. 

Atalgojuma politika nosaka, ka atalgojums tiek saskaņots ar Bankas stratēģiju, mērķiem, vērtībām 
un ilgtermiņa interesēm, kā arī nodrošina, ka netiek radīti interešu konflikti. Tā veido vērtību gan SEB 
Grupai, gan akcionāriem, vienlaikus veicinot klientu intereses, veicinot augsta līmeņa sniegumu un 
riska uzņemšanos, kas ir saskaņota SEB Grupas valdes noteikto riska tolerances līmeni, kā arī uz 
sapratīgu un atbildīgu rīcību, kas balstīta SEB Grupas vērtībās. Šie mērķi ir attiecināmi uz visiem 
darbiniekiem, tostarp darbiniekiem, kuriem ir būtiska ietekme uz bankas riska profilu (Identificētais 
personāls). 

Augstākā līmeņa vadītājiem, citiem nozīmīgiem darbiniekiem un darbiniekiem noteiktās biznesa 
struktūrvienībās tiek piedāvāta individuāla atalgojuma mainīgā daļa. Banka izmanto atalgojuma 
mainīgo daļu gan ar atalgojuma mainīgās daļas atlikšanu, gan bez tās atlikšanas, kā arī kolektīvos un 
individuālos atalgojuma mainīgās daļas modeļus. Atalgojuma mainīgā daļa ir līdzeklis, kas palīdz 
vadīt un atalgot darba sniegumu un darbinieka attieksmi, lai radītu ilgtermiņa vērtību akcionāriem, 
kā arī tas ir nozīmīgs līdzeklis, lai nodrošinātu atalgojuma izmaksu fleksibilitāti. Ar akcijām saistīts 
atalgojums ir līdzeklis, lai piesaistītu un noturētu darbiniekus ar biznesam svarīgām kompetencēm. 
Tas arī mudina darbiniekus kļūt par SEB Grupas akcionāriem, kas veicina ilgtermiņa iesaisti, kas ir 
saskaņota ar akcionāru interesēm. 

2021.gadā Bankas atalgojuma politika tika atjaunota, lai atspoguļotu normatīvās prasības saistībā 
ar Ilgtspējas riskiem un normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz Identificēto personālu. Attiecībā uz 
pēdējo daļu, izmaiņas attiecināmas uz identifikācijas kritērijiem, atsaucoties uz Eiropas Savienības 
regulu EU 2021/923, un grozījumiem saistībā ar atalgojuma mainīgās daļas maksājumiem 
Identificētajam personālam. 

Atalgojuma politika nosaka, ka Identificētajam personālam atalgojuma mainīgā daļa nedrīkst 
pārsniegt 100% no atalgojuma nemainīgās daļas. 

Bankas atalgojuma politika nosaka dažādas Identificētā personāla kategorijas. Kategoriju 
sadalījums veikts, balstoties kontroles funkciju sagatavoto atalgojuma struktūru riska analīzi. 
Sekojošās kategorijas ir izmantotas, lai noteiktu, kuri amati nosakāmi kā Identificētais personāls: 
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1. Padomes locekļi 
2. Augstākā līmeņa vadības locekļi 
3. Būtisko uzņēmējdarbības jomu, biznesa struktūrvienību vadītāji 
4. Kontroles funkciju atbildīgās personas 
5. Juridiskās pārvaldes un atbalsta funkciju vadītāji 
6. Darbinieki ar pilnvarām pieņemt lēmumus, kas būtiski ietekmē Bankas riska profilu 
7. Jauno produktu/pakalpojumu apstiprināšanas komitejas locekļi 

Bankas atalgojuma politika turpmāk nosaka, ka darbiniekiem Kontroles funkcijās atalgojums tiek 
noteikts neatkarīgi no uzraudzītas biznesa jomas. Tas tiek panākts, nodrošinot, ka atalgojuma 
noteikšana darbiniekiem Kontroles funkcijās netiek veikta viņu uzraudzītajās biznesa jomās. 
Darbinieki Kontroles funkcijās parasti nedrīkst piedalīties individuālajās atalgojuma mainīgās daļas 
programmās. 

Viesiem darbiniekiem, tostarp Identificētajam personālam, atalgojuma mainīgās daļas garantēto 
apmēru piešķir un izmaksā atbilstoši atalgojuma sistēmai, kā arī attiecīgās struktūrvienības un 
amata noteikumiem, un tas ir ierobežots līdz pirmajam nodarbinātības gadam. 

Atlaišanas pabalsta izmaksas kārtība tiek veikta atbilstoši darba tiesību normatīvajiem aktiem 
un/vai darba koplīguma noteikumiem, atspoguļojot attiecīgā darbinieka darba rezultātus un 
nodarbinātības ilgumu un ar attiecīgo maksājumu nevar atalgot kļūdu vai pārkāpumu. Ja, izbeidzot 
darba tiesiskās attiecības, darbiniekam tiek izmaksāta atalgojuma mainīgā daļa, tai jāatspoguļo 
darbinieka darba rezultāti, un tās noteikšanas principi nedrīkst veicināt pārmērīga riska 
uzņemšanos. 

Atalgojuma mainīgās daļas programmas izstrādātas atbilstoši normatīvajam regulējumam, ievērojot 
atalgojuma mainīgās daļas maksimālā apmēra un pamatalgas attiecību, kā arī atalgojuma mainīgās 
daļas izmaksas atlikšanas un samazināšanas noteikumus, t.i., tiesības neizmaksāt vai samazināt 
atlikto, bet vēl neizmaksāto atalgojuma mainīgo daļu. Banka ir nolēmusi neizmantot individuālus uz 
rezultātiem balstītus īstermiņa mainīgo atalgojuma modeļus (“STI”).  

Banka nepārtraukti seko līdzi un nodrošina, ka atalgojuma mainīgās daļas modeļi neveicina 
darbinieku interešu konfliktus, sekmē biznesa ētikas principu ievērošanu un nemotivē pārmērīgu 
risku uzņemšanos. To atbalsta un tam seko līdz Bankas Iekšējās kontroles funkcijas. 

Lai atbalstītu darba snieguma kultūru un piesaistītu, saglabātu un apbalvotu key talantus, SEB Grupa 
izmanto mainīgā atalgojuma programmas, kuru piešķiršana balstīta uz noteiktiem amatiem un 
individuālu darba sniegumu. Mērķis ir galvenokārt izmantot ilgtermiņa nemonetāro atalgojuma 
mainīgo daļu (“LTI”), un piešķirot atalgojuma mainīgo daļu, ciktāl iespējams vietējā darba tirgus 
apstākļu dēļ, vienmēr pilnībā noteikt to kā nemonetāro atalgojuma mainīgo daļu. 

Individuālais mainīgais atalgojums tiek noteikts, pamatojoties uz SEB Grupas, attiecīgās biznesa 
jomas/biznesa struktūrvienības/komandas un individuālo sniegumu. SEB Grupas, attiecīgās biznesa 
jomas/biznesa struktūrvienības/komandas sniegums tiek mērīts, izmantojot noteiktus mērķus un 
rādītājus, kas noteikti piemērojamajā biznesa plānā. Noteiktie mērķi dažādos gados atšķiras, un tie 
ir finanšu un nefinanšu mērķu, piemēram, klientu apmierinātība vai ar ilgtspējību saistīti mērķi, 
kombinācija. Individuālais sniegums tiek novērtēts atbilstoši kvantitatīviem un kvalitatīviem, tostarp 
finanšu un nefinanšu, rādītājiem SEB Grupas mērķu jomās, kas atvasināti no piemērojamā biznesa 
plāna. Kritēriji tiek novērtēti dažādos veidos. SEB Grupas un biznesa virzienu/vienību līmenī tiek 
sekots līdzi finanšu rezultātiem, kā pamatdarbības izmaksu, peļņas, kapitāla atdeves (RoE), biznesa 
kapitāla atdeves (RoBE), un koriģējot to atbilstoši piemērojamiem riskiem.  Nefinansiālie mērķi 
iekļauj, piemēram ESG mērķus un kritērijus, kas saistīti ar atbilstību iekšējiem un ārējiem 
noteikumiem un politikām. Piešķiramais individuālais mainīgais atalgojums tiek noteikts, 
pamatojoties uz vispārēju novērtējumu ar samērīgu, neformulāru, bet striktu un cieši regulētu pieeju. 
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SEB Grupa vienmēr piemēro atlikto daļu individuālajai atalgojuma mainīgajai daļai virs noteikta 
līmeņa, gan Identificētajam personālam, gan pārējiem darbiniekiem. Atliktās daļas apmērs 
Identificētajam personālam ir saskaņots ar piemērojamajiem noteikumiem, kas nosaka, ka vismaz 
40% no atalgojuma mainīgās daļas ir atliekami un pakļaujami riska korekcijai. Augstākā līmeņa 
vadītāju un darbinieku, kuri saņem liela apmēra atalgojuma mainīgo daļu, atliktās daļas apjoms 
nosakāms vismaz 60% apmērā. 

Papildus, vismaz 50% no kopējās atalgojuma mainīgās daļas, tajā skaitā, gan atliktās, gan neatliktās 
atalgojuma mainīgā daļas, tiek izteikti SEB Grupas akcijās vai līdzvērtīgos ar kapitālu saistītos 
instrumentos, vai pārvaldīto fondu daļās, ja tādas ir piemērojamas. Visām piešķirtajām akcijām, tajā 
skaitā, gan atliktajai, gan neatliktajai daļai, ir noteikts viena gada obligātais turēšanas periods. 
Atliktās akcijas tiks piešķirtas ilgtermiņa programmu (“LTI”) veidā un tiek izmaksātas atbilstoši 
programmas struktūrai un noteikumiem. Atlikto daļu uzkrāšanas termiņš (var tikt izmaksātas 
proporcionāli uzkrāšanas periodam) Identificētajam personālam ir vismaz četri gadi un augstākā 
līmeņa vadītājiem vismaz pieci gadi. Pirms izmaksas apjoms var tikt koriģēts atbilstoši riska 
izvērtējumam. 

Atliktā atalgojuma mainīgā daļa var tikt koriģēta atbilstoši iepriekš noteikto risku izvērtējumam. SEB 
Grupa piemēro noteiktus kritērijus risku izvērtējumam Grupas, biznesa 
virziena/jomas/struktūrvienības un individuālā līmenī, kas ietver SEB Grupas finanšu pārskatu 
koriģēšanu, būtiskas riska pārvaldības kļūmes, kas negatīvi ietekmē finanšu rezultātus, vai 
atbilstības pārkāpumus. 

 
28.tabula. EU REM1 – Finanšu gada laikā piešķirtais atalgojums 

milj. EUR   a b c d 

2021.gada 31.decembris 

Vadības 
struktūra - 

uzraudzības 
funkcija 

Vadības 
struktūra - 

pārvaldības 
funkcija 

Citi 
augstākās 

vadības 
locekļi 

Citi 
identificētie 

darbinieki 

1 

Fiksētais 
atalgojums 

Identificēto darbinieku skaits 3 10 11 34 
2 Fiksētais atalgojums kopā 0.0 1.2 0.7 1.9 
3    tostarp: skaidrā naudā 0.0 1.2 0.7 1.9 
4    (nav piemērojams ES)         

EU-4a    tostarp: akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas     

5 
   tostarp: ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi 
bezskaidras naudas instrumenti      

EU-5x    tostarp: citi instrumenti     
6    (nav piemērojams ES)         
7    tostarp: citi veidi     
8    (nav piemērojams ES)         
9 

Atalgojuma 
mainīgā daļa 

Identificēto darbinieku skaits  5 9 8 
10 Atalgojuma mainīgā daļa kopā  0.1 0.1 0.1 
11    tostarp: skaidrā naudā     
12    tostarp: atlikts     

EU-13a    tostarp: akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas     
EU-14a    tostarp: atlikts  0.1 0.1 0.1 

EU-13b 
   tostarp: ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi 
bezskaidras naudas instrumenti      

EU-14b    tostarp: atlikts     
EU-14x    tostarp: citi instrumenti     
EU-14y    tostarp: atlikts     

15    tostarp: citi veidi     
16    tostarp: atlikts     

17 Atalgojums kopā (2. + 10. rinda) 0.0 1.3 0.8 2.0 
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29.tabula. EU REM2 – Īpaši maksājumi darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski 
ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki) 

milj. EUR  a b c d 
  
 
 
2021.gada 31.decembris 

Vadības 
struktūra - 

uzraudzības 
funkcija 

Vadības 
struktūra - 

pārvaldības 
funkcija 

Citi augstākās 
vadības 
locekļi 

Citi 
identificētie 

darbinieki 

 Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums      
1 Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums — identificēto darbinieku skaits     
2 Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums — kopsumma     

3 Šā piešķirtā garantētā mainīgā atalgojuma skaitā — finanšu gada laikā izmaksātais 
atalgojums, ko neņem vērā prēmiju maksimālajā apjomā 

        

 
Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika 
izmaksāti finanšu gada laikā 

    

4 Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika 
izmaksāti finanšu gada laikā, — identificēto darbinieku skaits 

    

5 
Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika 
izmaksāti finanšu gada laikā, — kopsumma 

    

 Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu     

6 
Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu — identificēto 
darbinieku skaits 

 1  1 

7 Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu — kopsumma  0.1  0.0 
8 Tai skaitā izmaksāti finanšu gada laikā   0.1  0.0 
9 Tai skaitā atlikti    - 

10 
Tai skaitā finanšu gada laikā izmaksātie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, ko 
neņem vērā prēmiju maksimālajā apjomā    - 

11 Tai skaitā — lielākais maksājums, kas piešķirts vienai personai  0.1  0.0 
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30.tabula. EU REM3 – Atliktais atalgojums 

milj. EUR a b c d e f 
Atliktais un saglabātais atalgojums 
 
 
 
 
 
 
2021.gada 31.decembris 

Atliktā 
atalgojuma 
kopsumma, 

kas piešķirta 
par agrākiem 

snieguma 
periodiem 

 
Tai skaitā - 
atalgojums, 

par kuru 
iegūtas 

neatsaucamas 
tiesības 

finanšu gadā 

 
Tai skaitā - 

atalgojums, par 
kuru tiks iegūtas 
neatsaucamas 

tiesības 
turpmākajos 

finanšu gados 

Finanšu gadā 
atbilstoši sniegumam 

koriģētā summa no 
atliktā atalgojuma, 

par kuru būtu iegūtas 
neatsaucamas 

tiesības finanšu gadā 

Finanšu gadā atbilstoši 
sniegumam koriģētā 

summa no atliktā 
atalgojuma, par kuru 

būtu iegūtas 
neatsaucamas tiesības 
turpmākajos snieguma 

gados 

Kopējā summa, kas 
finanšu gadā koriģēta, 
veicot ex post netiešās 
korekcijas (t. i., atlikt
atalgojuma vērtības 

izmaiņas instrumentu 
cenu izmaiņu dēļ

1 Vadības struktūra — uzraudzības funkcija      
2 Skaidrā naudā      
3 Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas      

4 Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi 
bezskaidras naudas instrumenti       

5 Citi instrumenti      
6 Citi veidi      
7 Vadības struktūra — pārvaldības funkcija      
8 Skaidrā naudā      
9 Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas 3.0 0.1 2.9   

10 Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi 
bezskaidras naudas instrumenti       

11 Citi instrumenti      
12 Citi veidi      
13 Citi augstākās vadības locekļi      
14 Skaidrā naudā      
15 Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas 0.9 0.1 0.8 0 0 

16 Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi 
bezskaidras naudas instrumenti  0.0 0.0 0.0 0 0 

17 Citi instrumenti 0.0 0.0 0.0 0 0 
18 Citi veidi 0.0 0.0 0.0 0 0 
19 Citi identificētie darbinieki       0 0 
20 Skaidrā naudā 0.0 0.0 0.0 0 0 
21 Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas 0.8 0.0 0.7 0 0 

22 Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi 
bezskaidras naudas instrumenti  0.0 0.0 0.0 0 0 

23 Citi instrumenti 0.0 0.0 0.0 0 0 
24 Citi veidi 0.0 0.0 0.0 0 0 

25 Kopsumma 4.6 0.2 4.4 0 0 
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31.tabula. EU REM4 – Personas, kas gada laikā atalgojumā saņēmušas 1 miljonu EUR un 
vairāk 

 a 

2021.gada 31.decembris 

Identificētie darbinieki —augsta 
atalgojuma saņēmēji saskaņā ar Kapitāla 

prasību regulas 450. panta i) punktu 
1 no 1 000 000 līdz mazāk nekā 1 500 000   
2 no 1 500 000 līdz mazāk nekā 2 000 000   
3 no 2 000 000 līdz mazāk nekā 2 500 000   

 

 

32.tabula. EU REM5 – Informācija par atalgojumu darbiniekiem, kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki) 

 

milj. EUR a  b c d e f g h i j 
  Vadības struktūras atalgojums Darbības jomas  

 
 
 
2021.gada 31.decembris  

Vadības 
struktūra - 

uzraudzības 
funkcija 

Vadības 
struktūra - 

pārvaldības 
funkcija 

Vadības 
struktūra - 

kopā 

Ieguldījumu 
pakalpojumi 

Banku 
pakalpojumi 

privāt- 
personām 

Aktīvu 
pārvaldība 

Korporatīvās 
funkcijas 

Neatkarīgas 
iekšējās 

kontroles 
funkcijas 

Visas 
pārējās Kopā 

1 
Kopējais 
identificēto 
darbinieku skaits 

                  58 

2 
tostarp: vadības 
struktūras locekļi 

3 10 13               

3 
tostarp: citi 
augstākās vadības 
locekļi 

       5  1 3    

4 
tostarp: citi 
identificētie 
darbinieki 

       7 2 13 10 4   

5 

Kopējais 
identificēto 
darbinieku 
atalgojums 

0.0 1.3 1.3 0.0 0.7 0.1 0.9 0.8 0.2   

6 
tostarp: atalgojuma 
mainīgā daļa  

0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0   

7 
tostarp: fiksētais 
atalgojums  0.0 1.2 1.2 0.0 0.7 0.1 0.9 0.8 0.2   

 

 

 


