
 Riska pārvaldīšanas konsultāciju piemērotības anketa  

Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas Nr. 

 

Pārstāvja, kurš pieņems lēmumu par risku  

ierobežošanu, vārds, uzvārds un amats 

 

Finanšu informācija saskaņā ar jaunāko gada pārskatu 

Uzskaites valūta  

Neto apgrozījums  

Peļņa  

Parādsaistību kopsumma  

Aktīvu kopsumma  

EBITDA  

Neto parādsaistības / EBITDA  

Vai uzņēmumā pašlaik ir zināms par jebkādām izmaiņām, kas 

norisināsies nākamajos gados, kuras var būtiski ietekmēt finanšu 

stāvokli? Lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju. 

 

Riska ierobežošanas mērķi un risku novērtēšana 

Jautājums Atbilžu varianti 

Kāds ir cenu nenoteiktības riska ierobežošanas mērķis?  

Vai noteiktu kursu/likmju izmaiņas ietekmē jūsu uzņēmuma peļņu?  

Vai jūsu organizācijā ir ieviesta risku politika?  

Ja jā, lūdzu, aprakstiet savas risku politikas galvenos nosacījumus.  

Kā jūs novērtētu savu riska noturību attiecībā uz riska pozīciju, kas 

var ietekmēt jūsu uzņēmējdarbību? 
 

Cik svarīgi jums ir droši zināt savas riska pozīcijas nākotnes vērtību 

neatkarīgi no faktiskā iznākuma? 
 

Cik lielu risku, kas ietekmētu jūsu darbības rezultātus, jūs 

uzņemtos? 
 

Cik svarīgi jums ir samazināt uzņēmuma tirgus risku?  

Vai risku samazināšanai jūsu uzņēmums izmanto cenrāžus, līgumu 

noteikumus vai risku ierobežošanas instrumentus? Lūdzu, 

sniedziet detalizētu informāciju. 

 

Kā jūs novērtētu savu riska noturību attiecībā uz atvasinātā instrumenta vērtības svārstībām? 

Ievadiet informāciju par risku, kuru jūs vēlētos ierobežot: 

 

Lauki par katru risku pozīciju: 

Riska veids

Nominālā summa 

Valūta

FX virziens / Procentu likmju veids

Riska laika periods, mēneši

Prognozes varbūtība   

 

 

Pozīcija1 Pozīcija2    Pozīcija3                   Pozīcija4 

 



 Riska pārvaldīšanas konsultāciju piemērotības anketa  

 

Es apstiprinu, ka: 

 

● esmu saņēmis, izlasījis un sapratis Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumu noteikumus un piekrītu tiem; 
● sniegtie dati ir precīzi un pilnīgi un ka esmu informēts, ka sniegtos datus izmanto konsultāciju pakalpojumu 

sniegšanai, lai atrastu piemērotus risinājumus; 

● esmu informēts, ka banka apstrādās visus datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar AS SEB 
bankas Privātuma politiku, un es apstiprinu, ka man tika nodrošināta iespēja iepazīties ar šo dokumentu līdz 
personas datu iesniegšanas brīdim; 

● esmu informēts, ka bankas rekomendācija neuzliek pienākumu pirkt vai izmantot konkrētus produktus un 
pakalpojumus, vai slēgt līgumus vai darījumus; 

● esmu informēts, ka AS SEB banka nav neatkarīgs konsultants, un, sniedzot ieteikumus, ņem vērā tikai savus 

produktus. 

 

Pieejamo atvasināto finanšu instrumentu klāsts attiecībā uz darījumiem risku ierobežošanai ietver: valūtas nākotnes līgumu 

(FX Outright Forward), valūtas mijmaiņas līgumu (FX Swap), valūtas opcijas pārdošanas līgumu (FX Put Option), valūtas 

opcijas pirkšanas līgumu (FX Call Option), nepiegādājamas valūtas nākotnes līgumu (FX Non-Deliverable Forward), procentu 

likmju mijmaiņas līgumu (Interest Rate Swap), procentu likmes maksimālās robežas un procentu likmes minimālās robežas 

līgumu (Interest Rate Cap and Interest Rate Floor). Detalizēts atvasināto finanšu instrumentu apraksts ir sniegts attiecīgajā 

pamatinformācijas dokumentā (KID). 

 

Šajā anketā sniegtie Klienta pārstāvja personas dati tiks izmantoti identifikācijas nolūkam. Sīkāka informācija par personas 

datu apstrādi bankā ir ietverta SEB Privātuma politikā, kas publicēta vietnē www.seb.lv. 

 

Terminoloģija 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kuru vērtība ir atkarīga no tā bāzes aktīva cenas (parasti procentu 

likmes, valūtas, preces utt.). Atvasinātie finanšu instrumenti parasti ir sarežģīti un to cenu svārstības var būt lielākas nekā to 

bāzes aktīvu cenas, un tos izmanto risku ierobežošanas vai spekulācijas nolūkiem. 

 

Riska pozīcija – pašreizējās vai plānotās ienākošās vai izejošās naudas plūsmas, aizdevumi vai līdzīgas parādsaistības, kas 

varētu būt izteiktas atšķirīgās valūtās un kuras rada uzņēmumam finanšu risku. 

 

Atvasinātā finanšu instrumenta vērtība – vērtība, par kādu var noslēgt atvasinātā finanšu instrumenta līgumu ar darījuma 

partneri. Atvasinātā finanšu instrumenta vērtību ietekmē gan bāzes aktīva cenas izmaiņas, gan līdz līguma termiņa beigām 

atlikušais laika posms. Atvasinātā instrumenta vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Atsevišķos gadījumos jums 

var būt nepieciešams papildu finansējums, jo atvasinātā finanšu instrumenta vērtība var vairākkārt atšķirties no bāzes aktīva 

vērtības. 

 

 

 

Uzņēmuma pārstāvja paraksts   AS SEB banka pārstāvja paraksts 

Datums     Datums 

 

_____________  _____________     _____________  _____________ 

https://www.seb.lv/KID
http://www.seb.lv/
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