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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”), LEI kods 549300YW95G1VBBGGV07, ir Zviedrijā reģistrētā konsolidētā 
koncerna  Skandinaviska Enskilda Banken AB (“SEB Grupa”) meitasuzņēmums. AS SEB bankas Grupu 
(“Grupa”) veido pilnībā piederošs meitasuzņēmums SIA SEB līzings (līzinga kompānija). Banka tiek 
klasificēta kā liela iestāde, cita nekā Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes (G-SNI), tā nekotējas biržā un 
ir liels ES mātes iestādes meitasuzņēmums. Galvenos rādītājus, kas minēti 447.pantā (saskaņā ar KPR 
433.a pantu), lielām ES mātes iestādes meitas sabiedrībām ir jāatklāj reizi pusgadā.  
 
2022. gada 01. janvārī Banka pārdeva 100% savu meitas uzņēmumu IP AS SEB Investment Management 
(ieguldījumu pārvaldes sabiedrība) un AS SEB atklātais pensiju fonds (pensijas fonds) akcijas SEB Life un 
Pension Baltic SE uzņēmumam, līdz tam abi meitas uzņēmumi tika iekļauti Grupā. Pārskata pamatā ir 
Grupas konsolidētais stāvoklis 2022. gada 30. jūnijā,  2021. gada 31. decembrī un 2021. gada 30. jūnijā, 
kur tas ir piemērojams. Šis pārskats tiek publicēts tajā pašā datumā, kurā tiek publicēti Grupas finanšu 
pārskati par attiecīgo periodu. 
 
 
 
 
 
 
 
Ziņojumu ir apstiprinājusi AS SEB bankas valde (“Valde”) 2022. gada 30. augustā, kuras vārdā to 
parakstīja: 
 
Vades locekle, Finanšu direktore 
Jeļena Cīrule 
 
 
un 
 
Vades loceklis, Risku direktors 
Kārlis Danēvičs 
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1.tabula. EU KM1 – Galveno rādītāju veidne 
 

  
milj. EUR 

2022.gada 
30.jūnijs 

2021.gada 
31.decembris 

2021.gada 
30.jūnijs 

Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)    

1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)  406.5 405.6 395.5 
2 Pirmā līmeņa kapitāls  406.5 405.6 395.5 
3 Kopējais kapitāls  411.8 410.7 395.5 

Riska darījumu riska svērtās vērtības    

4 Kopējā riska darījumu vērtība 1,942.9 1,833.8 1,730.0 

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

5 Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%) 20.92% 22.12% 22.86% 
6 Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%) 20.92% 22.12% 22.86% 
7 Kopējais kapitāla rādītājs (%) 21.20% 22.40% 22.86% 

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% 2.00% 2.25% 

EU 7b    tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti) 0.0113 0.0113 0.0127 
EU 7c    tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti) 0.0150 0.0150 0.0169 
EU 7d Kopējās SREP pašu kapitāla prasības(%) 10.00% 10.00% 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% 1.50% 1.75% 

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

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

10.92% 12.12% 12.61% 

Sviras rādītājs    

13 Kopējās riska darījumu vērtības mērs 5,309.3 4,920.5 4,646.6 
14 Sviras rādītājs (%) 7.66% 8.24% 8.51% 

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

Likviditātes seguma rādītājs    

15 Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (AKLA) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs) 724.6 748.0 623.8 
EU 16a Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība  619.5 597.7 564.8 
EU 16b Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība  651.5 526.7 445.6 

16 Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība) 154.9 149.4 141.2 
17 Likviditātes seguma koeficients (%) 467.88% 500.56% 441.80% 

Neto stabila finansējuma rādītājs    
18 Kopējais pieejamais stabilais finansējums 3,609.60 3,585.6 3,369.7 
19 Kopējais vajadzīgais stabilais finansējums 3,024.40 2,200.1 2,222.4 
20 NSFR rādītājs (%) 119.35% 162.98% 151.63% 
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2.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022.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 

               

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  
Moratorijs 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 to 2022.gada 30.jūnijā un 2021.gada 31.decembrī Grupai nebija riska darījumi, uz kuriem attiecas moratorijs. 
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>>2.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 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 
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3.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 
 
2022.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 1,300 62.8        

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

1,300 62.8  1.7  62.8 
     

3  tostarp: mājsaimniecības  34.5  1.7  34.5      

4 
   tostarp: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo 
īpašumu 

 31.5 0 31.5 
     

5  tostarp: nefinanšu sabiedrības  28.3  28.3      
6    tostarp: mazie un vidējie uzņēmumi  27.2  27.2      
7    tostarp: nodrošināti ar komerciālu nekustāmo īpašumu  24.9  24.9      

 

 

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       
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4.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 
 
 
 
2022.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     

 

 

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     

 

 

 

 


