
            AS “SEB banka”  

            Finanšu pārskati uz 2021. gada 30. septembri 

 

2021. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats  
 

Bilances pārskats 

 

 
 *SEB banka pārskata periodā veica īpašumā esošo kompānijas Visa Inc. akciju pārdošanas darījumu 5,8 milj. USD 

apjomā. 

 

30.09.2021.  31.12.2020. 

Konsolidācijas 

grupa 
Banka  

Konsolidācijas 

grupa 
Banka 

milj. EUR milj. EUR  milj. EUR milj. EUR 

Aktīvi Nerevidēts Nerevidēts  Revidēts Revidēts 

Nauda un prasības pret centrālajām bankām  397,2  397,2   375,0 375,0 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  487,4  487,4   436,4 436,4 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā*  
 368,8  368,8   311,4 311,4 

    t.sk. kredīti - -   - - 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtība ar atspoguļojumu 

pārējos apvienotajos ienākumos 
 -  -   - - 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā 3 043,2  3 022,4   3 115,9 3 096,5 

    t.sk. kredīti  3 038,7  3 018,0   3 098,3 3 078,9 

Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite  -   -   - - 

Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas 

portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai 
 -   -   - - 

Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās 

sabiedrībās 
 -   5,0   - 5,0 

Materiālie aktīvi  10,9  9,3   13,9 11,9 

Nemateriālie aktīvi  6,7  6,7  7,9 7,9 

Nodokļu aktīvi  -   -   - - 

Citi aktīvi  8,8  4,9  7,8 4,2 

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā 

pārdošanai turētas 
 -   -   - - 

Kopā aktīvi  4 323,0   4 301,7   4 268,3 4 248,3 

      

Saistības      

Saistības pret centrālajām bankām  -   -   - - 

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  3,2  3,2   2,9 2,9 

Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

 5,7  5,7   33,5 33,5 

    t.sk. noguldījumi - -  - - 

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā  3 812,9  3 809,9  3 780,8 3 789,8 

    t.sk. noguldījumi 3 776,3  3 779,8   3 737,6 3 752,2 

Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite   -   -   - - 

Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas 

portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai 
 -   -   - - 

Uzkrājumi  5,5   5,2   5,2 5,0 

Nodokļu saistības  2,7   -   3,3 - 

Citas saistības  29,9   27,0   12,4 8,6 

Saistības, kuras iekļautas atvasināmās grupās, kas klasificētas kā 

pārdošanai turētas 
 -   -   - - 

Kopā saistības 3 859,9   3 851,0   3 838,1 3 839,8 

Kapitāls un rezerves  463,1   450,7   430,2 408,5 

Kopā kapitāls, rezerves un saistības   4 323,0   4 301,7   4 268,3 4 248,3 

      

Ārpusbilances posteņi      

Iespējamās saistības  174,8   174,8  196,3 196,3 

Ārpusbilances saistības pret klientiem  501,9   602,3   636,2 743,6 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo ienākumu aprēķina pārskats  

 

 

30.09.2021.  30.09.2020. 

Konsolidācijas 

grupa 
Banka  

Konsolidācijas 

grupa 
Banka 

milj. EUR milj. EUR  milj. EUR milj. EUR 

 Nerevidēts Nerevidēts   Nerevidēts Nerevidēts 

Procentu ienākumi 52,4 47,2  54,8  49,6  

Procentu izdevumi (-) -8,3 -8,3  -7,0 -7,0 

Dividenžu ienākumi - 14,7   0,1  0,1  

Komisijas naudas ienākumi 43,3 39,9  42,0  38,8  

Komisijas naudas izdevumi (-) -11,7 -11,4  -13,3 -13,1 

Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un 

finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/-) 

- -  - - 

Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu 

saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/-) 

11,4 11,4  5,2  5,2  

Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites (+/-) - -  - - 

Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi (+/-) -5,9 -5,9  - - 

Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas 

pārtraukšanas (+/-) 
- -   -   - 

Pārējie darbības ienākumi 2,7 2,9  2,2  2,1  

Pārējie darbības izdevumi (-) -0,7 -0,2  -0,6 -0,5 

Administratīvie izdevumi (-) -34,1 -32,4  -33,9 -31,6 

Nolietojums (-) -5,4 -5,1  -5,5 -5,2 

Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā 

atzītā peļņa/zaudējumi (+/-) 
-0,1 -0,1  -0,2 -0,2 

Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse (-/+) - -  -1,3 -1,2 

Vērtības samazināšanas vai vērtības samazinājuma apvērse 

(-/+) 
9,8 8,8  -10,3 -8,7 

Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā 
- -  - - 

Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitassabiedrībās, 

kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, 

izmantojot pašu kapitāla metodi (+/-) 

- -  - - 

Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām 

grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas (+/-) 
- -  - - 

Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas (+/-) 
53,4 61,5  32,2  28,3 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis -1,3 -  -0,8 - 

Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-) 52,1 61,5  31,4  28,3  

Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi (+/-) - -  - - 

 
 
Pārskatā periodā zvērinātu revidentu sabiedrība nav veikusi SEB bankas un Konsolidācijas 
grupas finanšu pārskatu pārbaudi. 
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Konsolidācijas grupas un Bankas darbības rādītāji 

 

 

30.09.2021.  30.09.2020. 

Konsolidācijas 

grupa 
Banka  

Konsolidācijas 

grupa 
Banka 

Kapitāla atdeve (ROE) (%) 15,74%  19,21%   10,31% 9,77% 

Aktīvu atdeve (ROA) (%) 1,62%  1,92%   1,06% 0,96% 

 
 

Paredzamo kredītzaudējumu apjoms sadalījumā pa posmiem 
2021. gada 30. septembris 

 
 Konsolidācijas grupa 

milj. EUR 

 Banka 

milj. EUR   

 1.posms 2.posms 3.posms  1.posms 2.posms 3.posms 

Finanšu aktīviem 6,2 7,8 16,7   4,0 7,4 16,7 

Finanšu garantijām un 

kredītsaistībām 
1,8 1,2 0,0   1,6 1,2 0,0 

Kopā 8,0 9,0 16,7   5,6 8,6 16,7 

 

 
Konsolidācijas grupas un Bankas vērtspapīru portfeļa analīze 

 
Uz 30.09.2021. SEB bankai ieguldījumi vērtspapīru portfelī, kuru pārstāvju emitēto 
vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10% no Bankas un Konsolidācijas 

grupas pašu kapitāla, bija Latvijas un Lietuvas valsts vērtspapīriem.  

 

Emitenta veids 
Konsolidācijas 

grupa 
Banka 

 milj. EUR milj. EUR 

Latvija   

Centrālā valdība 201,9 201,9 

Lietuva   

Centrālā valdība 159,9 159,9 

Kopā 361,8 361,8 

 

 

Likviditātes seguma rādītāja aprēķins 
2021. gada 30. septembris 

 

Pozīcijas nosaukums 
Konsolidācijas 

grupa 
Banka 

 milj. EUR milj. EUR 

Likviditātes rezerve 721,5 721,5  

Izejošās neto plūsmas  143,8  157,3  

Likviditātes seguma rādītājs (%) 502%  459%  
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Risku analīze 

 
Ar riska analīzi ir iespējams iepazīties SEB bankas Gada pārskata sadaļā “2. Risku 
politika un pārvaldība”:  
https://www.seb.lv/sites/default/files/financial_reports/2020_GADA_PARSKATS_latv.pdf 

 

Akcionāru sastāvs un līdzdalība pamatkapitālā 

 
2021. gada 30. septembrī reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija sadalīts 
103 774 tūkst. vienas kategorijas akcijās ar vienādām balss tiesībām. Visu Bankas 
akciju nominālvērtība ir 1.40 (viens eiro, četrdesmit centi) EUR. 
 

 Apmaksātais 

pamatkapitāls                   

milj. EUR  

% no visa 

apmaksātā 

pamatkapitāla 

    

Skandinaviska Enskilda Banken AB 145,3  100% 

Kopā 145,3  100% 

 

 

Bankas vadība 

Bankas padome 
 
Vārds, Uzvārds    Ieņemamais amats 

   
Pia Margareta Warnerman                 Padomes priekšsēdētāja 
 
Mats Emil Torstendahl   Padomes priekšsēdētāja vietnieks 
 
Juha Lassi Johannes Kotajoki    Padomes loceklis 
   
Christel Athina Yotis Pehrman  Padomes loceklis 
 
Aušra Matusevičiene    Padomes loceklis 
   
Erkka Näsäkkälä    Padomes loceklis 

 
Nina Anna Sofia Hammarstrom  Padomes loceklis 
  
Jonas Ahlström Padomes loceklis 
 

https://www.seb.lv/sites/default/files/financial_reports/2020_GADA_PARSKATS_latv.pdf
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Bankas valde 

 
Vārds, Uzvārds    Ieņemamais amats 
 
Ieva Tetere   Valdes priekšsēdētājs / Prezidente 
Kārlis Danēvičs     Valdes loceklis 
Ints Krasts     Valdes loceklis 
Arnis Škapars     Valdes loceklis 
Kristaps Strazds    Valdes loceklis / Finanšu direktors 
Māris Larionovs Valdes loceklis  

 

 

Bankas organizatoriskā struktūra 

 
Ar informāciju par bankas struktūru ir iespējams iepazīties SEB bankas interneta 
mājas lapas sadaļā „Struktūra”: 
 
https://www.seb.lv/par-seb/par-seb/seb-latvija/struktura 
 
Ar filiāļu sarakstu ir iespējams iepazīties SEB bankas interneta mājas lapas sadaļā 
„Kontakti”: 
 
https://www.seb.lv/kontakti 
 

Darbības stratēģija un mērķi 

 
Ar informāciju par SEB bankas darbības stratēģijām un mērķiem ir iespējams iepazīties 
SEB bankas interneta mājas lapas sadaļā „Par uzņēmumu”: 
 
https://www.seb.lv/par-seb/par-uznemumu 
 

 
 

Informācija par reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem 

 

SEB bankai atsevišķs kredītreitings nav piešķirts. 
SEB AB kredītreitingi ir pieejami:  

 
https://www.sebgroup.com/investor-relations/debt-investors/credit-ratings

https://www.seb.lv/par-seb/par-seb/seb-latvija/struktura
https://www.seb.lv/kontakti
https://www.seb.lv/par-seb/par-uznemumu
https://www.sebgroup.com/investor-relations/debt-investors/credit-ratings
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Konsolidācijas grupas sastāvs 2021. gada 30. septembrī 

 

Komercsabiedrības nosaukums 
Reģistrācijas vietas kods, 

reģistrācijas adrese  

Komercsabiedrības 

veids* 

Daļa 

pamatkapitālā 

(%) 

Balsstiesību daļa 

komercsabiedrībā 

(%) 

Pamatojums 

iekļaušanai 

Koncernā** 

AS "SEB banka", 

reģ.Nr.40003151743 

LV, "SEB finanšu centrs", Valdlauči, 

Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads, LV-1076 

BNK  -   -  MT 

SIA "SEB līzings", 

reģ.Nr.50003334041 

LV, "SEB finanšu centrs", Valdlauči, 

Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads, LV-1076 

LIZ 100% 100% MS 

IP AS “SEB Investment 
Management”, 

reģ.Nr.40003525797 

LV, Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-

1010 
IPS 100% 100% MS 

AS "SEB atklātais pensiju fonds", 

reģ.Nr.40003485047 
LV, Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010 PFO 100% 100% MS 

 

*BNK – kredītiestāde; IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība; PFO – pensiju fonds; LIZ – līzinga kompānija. 

** MS – meitas sabiedrība; MT – mātes sabiedrība.  
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Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma 

pārskats 
2021. gada 30. septembris 

 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Konsolidācijas 

grupa 
Banka 

  milj. EUR milj. EUR 

1. Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 415,1 393,0 

1.1. Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.) 406,0 384,2  

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 406,0 384,2  

1.1.2 Pirmā līmeņa papildu kapitāls - - 

1.2 Otrā līmeņa kapitāls 9,1 8,8 

2. Kopējā riska darījumu vērtība (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 1 834,7 1 748,4  

2.1. 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera 

kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un 

neapmaksātās piegādes riskam 

1 709,7       1 634,9  

2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķinu / piegādes riskam -                       -  

2.3. 
Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam 

un preču riskam 
3,1 2,3 

2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 121,6          110,9  

2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 0,3                0,3  

2.6. 
Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem 

tirdzniecības portfelī 
-                      - 

2.7. Citas riska darījumu vērtības -                       - 

3. Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   

3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 22,1%  22,0%  

3.2. 
Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)  

(1.1.1.-2.*4.5%) 
323,4 305,6 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 22,1%  22,0%  

3.4. 
Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-)  

(1.1.-2.*6%) 
295,9 279,3 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100) 22,6%  22,5%  

3.5. 
Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)  

(1.-2.*8%) 
268,3 253,1 

4. Kopējo kapitāla rezervju prasība  (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 78,0  74,3  

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve 45,9  43,7  

4.2. 
Saglabāšanas rezerve saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto 

makroprudenciālo vai sistēmisko risku 
- - 

4.3. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve -  -  

4.4. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve -  -  

4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve 32,1 30,6 

5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas    

5.1. 
Aktīvu vērtības korekcijas apmērs, kas piemērots prudenciālajiem 

mērķiem 
- - 

5.2. 
Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 
- - 

5.3 
Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 
- - 

5.4. 

 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas 

apmēru 
- - 

 


