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Bankas vadības ziņojums  

Vispārīga informācija par AS „SEB banka” 

AS „SEB banka” (Banka) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība; juridiskā adrese ir Meistaru iela 1, Valdlauči, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija; vienotais reģistrācijas numurs LV 4000 315 1743; licence 
kredītiestādes darbībai izsniegta 1993. gada 23. septembrī, licenču reģistra Nr. 06.01.05.011/242. Banka un tās 

meitasuzņēmumi (Koncerns) darbojas banku un finanšu pakalpojumu jomā. Bankas mātes uzņēmums un Koncerna galīgais 

mātes uzņēmums ir Zviedrijā reģistrēta banka Skandinaviska Enskilda Banken AB.  

Korporatīvā ilgtspēja 

SEB Grupai ir tālejošs mērķis veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un dot labumu gan saviem klientiem un darbiniekiem, gan 

sabiedrībai kopumā. Tiek darīts viss iespējamais, lai ilgtspēja kļūtu par uzņēmuma darbības neatņemamu sastāvdaļu, un 

lai ilgtspējas prasības pilnībā tiktu iekļautas ikdienas darbā. Skaidra un efektīva darba organizācija, sadalot atbildības 

jomas, nodrošina SEB ilgtspējas pasākumu pietiekamu aktualitāti visās uzņēmuma struktūrvienībās. Bankas ilgtspējas 
iniciatīvu un pasākumu pamatā ir augsti ētikas standarti, efektīva pārvaldība un atbilstīga pārskatu un ziņojumu 

iesniegšanas kārtība. SEB ilgtspējas stratēģija ir balstīta uz trim galvenajām atbildības jomām - atbildīga uzņēmējdarbība, 

cilvēki un sabiedrība, t.sk. cilvēktiesību ievērošana, finanšu noziegumu apkarošana un apkārtējā vide.  

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

Darbības vide  

Latvija 2018. gadā uzrādīja ļoti labu izaugsmes tempu gan objektīvu faktoru ietekmē, gan arī ar veiksmes palīdzību, un tas 

ir viens no straujākiem attīstības tempiem Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Rezultāts pārsniedza gada sākuma 
prognozes. 

To veicināja būvniecības nozare, taču ne tikai - pozitīvi pārsteigumi bijuši, piemēram, pakalpojumu nozarēs. Stabili pieauga 

iekšzemes pieprasījums. Uzlabojumi darba tirgū un ienākumu kāpums veicināja privātā patēriņa pieaugumu. Kravu 

pārvadājumu pieaugums dzelzceļā un ostās liecināja par labiem darbības rādītājiem transporta nozarē. Strauji pieauga 
viedās nozares, piemēram, programmēšana, mašīnbūve, uzņēmējdarbības pakalpojumi, arī tūrisma nozare attīstās labi. 

Lēnāki bija kopējie rūpniecības attīstības tempi. To lielā mērā ietekmēja ražošanas apjomu samazinājums pārtikas 

rūpniecībā. 

Vienlaikus 2018. gadā banku sektorā ir paveikts liels darbs, lai atteiktos no riskanto tirgus segmentu, nevēlamo čaulas 
kompāniju apkalpošanas, kā rezultātā būtiski samazinājies nevēlamo ārvalstu noguldījumu īpatsvars. 

Finanšu rezultāti 

Ņemot vērā attīstības tendences tirgū, SEB banka Latvijā 2018. gadu ir noslēgusi ar 49 miljonu euro konsolidēto peļņu, t.i. 

par 19% vairāk nekā 2017. gadā. Pozitīvo rezultātu ir ietekmējis neto procentu ieņēmumu pieaugums par 2%. 2018. gadā 
palielinoties finanšu risku ierobežošanas un valūtas maiņas darījumu skaitam un apjomam, dubultojušies ienākumi no 

finanšu darījumiem. Neto peļņas pieaugumu ietekmējušas arī  izmaiņas uzņēmuma ieņēmumu nodokļa tiesiskajā 

regulējumā – uzņēmuma peļņai vairs netiek piemērots 15% nodoklis, bet 20% nodokļa izmaksas radīsies gadā, kad 

2018. gada peļņa tiks izmaksāta dividendēs. Koncerna administratīvie izdevumi saglabājušies 2017. gada līmenī. 
Konsolidētā peļņa pirms uzkrājumiem 2018. gadā ir 53 miljoni euro, t.i.+7%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pārskata gadā 

radušies neto zaudējumi no kredītu uzkrājumu veidošanas 3.8 miljonu euro apjomā, t.i. 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā 

gadā. 

SEB bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija stabils – 18,72% (Koncerna: 17,54%) uz 2018. gada 31. decembri, 
pārsniedzot 8% minimālo līmeni, un likviditātes seguma rādītājs – 149% (Koncerna: 162%), pārsniedzot 100% minimālo 

prasību SEB bankas konsolidētā aktīvu atdeve 2018. gadā bija 1,40%, kapitāla atdeve – 12,67%.  

Nozīmīgākie notikumi 2018. gadā 

2018. gads bija ekonomikas izaugsmes, efektivitātes un vienlaikus darbības kvalitātes uzlabošanas gads, kas pozitīvi 
ietekmējis arī SEB bankas un klientu savstarpējo sadarbību finanšu pakalpojumu jomā – banka ir turpinājusi aktīvi sniegt 

atbalstu klientiem viņu biznesa un privāto mērķu realizēšanai. Gada laikā SEB grupa Latvijā veiksmīgi ir turpinājusi 

sadarbību kreditēšanas jomā gan ar privātpersonām, gan uzņēmumiem, kas strādā pašmāju un eksporta tirgos, tādējādi 

veicinot arī tautsaimniecības attīstību. Pārskata gadā SEB banka vairāk nekā 4,5 tūkstošiem uzņēmumu un 12,5 
tūkstošiem privātpersonu dažādu aizdevumu veidā piešķīrusi finansējumu gandrīz 1 miljarda euro apmērā.  

Kopumā pagājušajā gadā uzņēmumiem un juridiskām personām SEB bankā izsniegti 774 miljoni euro. Starp 

kreditētākajām tautsaimniecības nozarēm ir energoapgāde, lauksaimniecība, ražošana, operācijas ar nekustamo īpašumu 

un tirdzniecības platībām. 2018. gada laikā saglabājās privātpersonu interese par mājokļu kreditēšanu – salīdzinot ar 
2017. gadu, pārskata gadā SEB bankas izsniegtais mājokļu kredītu apjoms ir palielinājies par 1,4%. Kopumā pagājušā 

gada laikā privātpersonām izsniegti 192 miljoni euro, kas ir par 3% vairāk nekā 2017. gadā. Arī 2018. gadā SEB banka 

bija vienīgā banka, kas piešķir finansējumu ar valsts galvojumu studiju apmaksai. 2018. gada decembra beigās SEB bankas 

izsniegto kredītu kopējā konsolidētā bruto vērtība pārsniedza 3 miljardus euro, gada laikā pieaugot par 11%. 

2018. gadā par 13% ir pieaudzis klientu noguldījumu apjoms līdz 2,7 miljardiem euro. Veiksmīga attīstība aizvien 

vērojama meitasuzņēmumu piedāvātajos alternatīvajos ilgtermiņa investīciju pakalpojumos. 

http://www.seb.com/
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Lielu uzmanību pārskata gadā SEB banka veltīja risinājumiem, kas ļauj klientu personīgās vai uzņēmuma finanses kārtot 

arvien ērtāk un mūsdienīgāk. Lielākā daļa SEB bankas biznesa klientu internetbankai pieslēdzas, izmantojot viedtālruņu 

lietotni Smart-ID. Lai uzņēmumu internetbankas lietošana kļūtu vēl ērtāka, SEB bankas mobilās lietotnes viedtālruņiem 
jaunāko versiju kopš 2018. gada var lietot arī uzņēmumu pārstāvji. Jaunā SEB bankas mobilās lietotnes versija jau ir 

pieejama App Store un Google Play lietotņu veikalos. Uzņēmumu pārstāvji var to izmantot, lai aplūkotu sava uzņēmuma 

kontu atlikumus, izveidotu un apstiprinātu maksājumus, kā arī pārlūkotu darījumu vēsturi. Drīzā nākotnē lietotnē pieejamo 

pakalpojumu klāsts tiks paplašināts ar jaunām funkcijām. 

Vēloties apvienot spēkus ar fintech uzņēmumiem, kuriem ir skaidrs plāns kā uzlabot finanšu pakalpojumus, SEB grupa 

2018. gadā ir izveidojusi jaunu riska kapitāla programmu ar mērķi investēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas finanšu jomas 

jaunuzņēmumos. 

Atbildīgi pieejot digitalizācijas attīstībai tā, lai tā palīdz klientu finanšu pakalpojumu veikšanai, SEB banka 2018. gadā ir 
ieviesusi arī mobilo filiāli – komandu, kas pēc uzņēmumu pieprasījuma gatava būt tur, kur tuvumā nav SEB bankas filiāļu, 

un palīdzēt uzņēmuma darbiniekiem ar aktuālajiem personīgo finanšu jautājumiem, mācot tos nākotnē risināt attālināti. Ir 

ieviesti vairāki papildinājumi mobilajā aplikācijā.  

Klientu apkalpošanas kanāli 

Klientu apkalpošanai banka izmanto vairākus kanālus – filiāles, telefonu vai Skype, internetbanku, mobilo lietotni. SEB 

bankai ir 22 filiāles un 5 finanšu konsultāciju centri. 10 SEB filiāles izvietotas Rīgā - 6 no tām atrodas tirdzniecības centros, 

un darba dienās strādā arī pēc plkst. 17:00, kā arī ir pieejamas brīvdienās. Savukārt ārpus Rīgas atrodas 12 filiāles un 

5 finanšu konsultāciju centri. Rietumu reģionā darbojas 6 filiāles un 2 finanšu konsultāciju centri, Austrumu reģionā – 
6 filiāles un 3 konsultāciju centri. Apzinoties klientu vēlmes saņemt pakalpojumus sev visērtākā veidā, vietā un laikā, 

2018. gadā SEB banka ir pilnveidojusi savu filiāļu tīkla darbību. 11 filiāles ārpus Rīgas reģionā ir atvērtas klientiem 3 dienas 

nedēļā, savukārt 2 dienas nedēļā iesaistās attālinātā klientu apkalpošanas un konsultēšanas darbā. Visas ārpus Rīgas 

reģiona filiāles piektdienās strādā no 9:00-15:00, bet vienu dienu nedēļā tās strādā no 8:30-18:30. SEB bankas tīklā 
šobrīd darbojas 209 bankomāti, no kuriem 68 atrodas Rīgā un 141 – ārpus galvaspilsētas. Tostarp, reģionos klientiem ir 

pieejami 86 bankomāti, kas nodrošina gan naudas izmaksas, gan iemaksas darījumus. 

SIA “SEB līzings” darbība 

SEB līzings 2018. gadu noslēdza ar 338,9 miljonu euro lielu kredītportfeli, no kura 86% veido līzinga darījumi, bet 14% 
faktoringa darījumi. Pozitīvi vērtējams tas, ka pārskata perioda laikā pieauga gan līzinga portfelis, gan faktoringa portfelis. 

SEB līzinga faktoringa portfelis gada laikā palielinājās par 20% sasniedzot 47,6 miljonus euro, savukārt līzinga portfelis 

gada beigās bija 291 miljons euro, pieaugot par 5% salīdzinājumā ar gada sākumu.  

SEB līzinga no jauna piešķirtā finansējuma apjoms 2018. gadā ir nedaudz samazinājies – kopš gada sākuma no jauna tika 
piešķirti 127 miljoni euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir par 2% mazāk. Lielāko daļu no jauna piešķirtā 

finansējuma joprojām veido auto līzings (53%), kam seko komerctransporta līzings, un industriālās tehnikas līzings. 

Izvērtējot 2018. gada rezultātus, vērojams, ka vislielāko pieaugumu uzrādīja iekārtu un industriālās tehnikas segments 

pieaugot par 26%. Kopējā jauno auto tirgū SEB līzings ierindojās 3. vietā Latvijas jaunpārdoto līzinga automobiļu 
finansētāju topā, nodrošinot resursus 2633 jaunu automašīnu iegādei. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu SEB līzinga 

finansējums jaunu auto iegādei saglabājies tādā pašā līmenī kā pirms gada -  sasniedzot 58 miljonus euro. Privātpersonām 

piešķirtā finansējuma apjoms jaunu auto iegādei pieaudzis par 11%, savukārt juridiskām personām par 3% samazinājums 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

IP AS „SEB Investment Management” darbība 

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "SEB Investment Management" pārvaldīšanā esošie aktīvi pārskata gadā 

pieauga par teju 8%, un 2018. gada 31. decembrī tie sasniedza 1,390 miljardus euro. 2018. gads vērtējams kā sarežģīts, 

jo svārstības pasaules finanšu tirgos gada laikā negatīvi ietekmēja pārvaldāmo 2. un 3. līmeņa pensiju plānu, kā arī 
institucionālo klientu portfeļu atdeves rādītājus. Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi no aktīvu pārvaldīšanas pārsniedza 

3,4 miljonus euro. Pārskata gada beigās sabiedrības pārvaldīto 2. pensiju līmeņa plānu aktīvu apjoms bija 863 miljoni euro. 

Operatīvie dati liecina, ka dalībnieku skaits sabiedrības pārvaldītajos pensiju 2. līmeņa plānos 2018. gada laikā palielinājās 

par aptuveni 6700, un gada nogalē tas pārsniedza 295 tūkstošus. 

 AS „SEB atklātais pensiju fonds” darbība 

SEB Pensiju fonds 2018. gadā ir turpinājis veiksmīgi attīstīt un reklamēt pensiju 3. līmeņa digitālās iespējas, lai klienti 

operatīvi un vienkārši varētu pārvaldīt savu pensiju 3. līmeņa kontu, un, kā liecina SEB pensiju fonda dati, tad 2018. gadā 

jau vairāk nekā 56% jauno klientu izmantojuši iespēju līgumu noslēgt internetbankā (2017. gadā tie bija tikai 31%). 
Palielinoties klientu skaitam, SEB Pensiju fonda pārvaldīšanā esošais pensiju aktīvu apjoms 2018. gadā ir pieaudzis par 

4% jeb 5,5 miljoniem euro un pensiju 3. līmeņa kopējais aktīvu apjoms ir sasniedzis 155,6 miljonus euro. Kopumā jau 

89 489 pensiju 3. līmeņa klienti ir uzticējuši savu pensijas kapitālu SEB Pensiju fondam. 

Tā kā finanšu tirgos procentu likmes 2018. gadā atradās vēsturiski zemākajos līmeņos, pensiju investīciju atdeve visiem 
pensiju plāniem kopsummā bija par 11,7 miljoniem euro mazāka nekā 2017. gadā. 2018. gadā palielinājās darba devēju 

loma uzkrājumu veidošanā, kā rezultātā 807 Latvijas uzņēmumi uzticēja SEB Pensiju fondam savu darbinieku privāto 

pensiju uzkrājumus 56,5 miljonu euro apmērā. 
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Sociālā atbildība 

2018. gadā SEB banka turpināja atbalstīt projektus nākotnes paaudžu izaugsmei, sadarbojoties ar nevalstiskajām 

organizācijām, kas palīdz uzlabot bērnu un jauniešu dzīves apstākļus.  

Jau vairāk nekā 10 gadus banka sniedza finansiālu atbalstu Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijai, kas gādā par ģimenisku 

vidi tiem bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. Pateicoties kustībai Plecs, ko SEB banka uzsāka atbalstīt 

līdz ar tās dibināšanu pirms gada, ir izdevies radīt pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā, kā rezultātā 400 no 

1200 bērnu namos dzīvojošiem bērniem tika uzņemti ģimenēs. 

Lai veicinātu jaunās paaudzes iesaisti ideju attīstīšanā un īstenošanā, 2018. gadā tika turpināts ieguldīt līdzekļus SEB 

bankas stipendiju programmā, kas tiek īstenota sadarbībā ar Vītolu fondu un vairākām augstskolām. Šobrīd ikgadējais 

studiju stipendiju apjoms sasniedzis 40 tūkstošus euro. 

Pilnveides un izaugsmes iespējas SEB banka vēlas sekmēt arī uzņēmējdarbībā, tādēļ iesaistās tādu projektu attīstībā, kas 
ne tikai rada stabilu pamatu biznesam, bet arī papildina klientu zināšanas. Šī iemesla dēļ banka ir izveidojusi SEB Inovāciju 

centru, kurā regulāri tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi klientiem un sadarbības partneriem. 2018. gadā tika 

noslēgts jau otrais Uzņēmumu izaugsmes programmas cikls, kura laikā pieci daudzsološi uzņēmumi tika sagatavoti straujai 

biznesa izaugsmei ar digitālo tehnoloģiju un inovāciju palīdzību. SEB bankas līdzdalība Grantu programmā (ie)dvesma, kas 
tiek rīkota kopā ar piecām Latvijas pašvaldībām, palīdzēja īstenoties septiņām jaunām un perspektīvām biznesa idejām.  

2018. gadā SEB banka atbalstīja arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas darbību un sociālās uzņēmējdarbības 

inkubatoru Labas gribas uzņēmējs. 

Apbalvojumi 

SEB banka ir patiesi gandarīta par klientu uzticību un pozitīvu novērtējumu tās piedāvātajiem pakalpojumiem. 2018. gadā 

SEB banka saņēmusi vairākas starptautiska un nacionāla līmeņa atzinības. Tostarp starptautiskais finanšu izdevums Global 

Finance, nosaucot labākās bankas Eiropā un citos pasaules reģionos, atzinis SEB banku par labāko banku Latvijā 

2018. gadā. Izvērtējot vērtspapīru turēšanas pakalpojumu sniedzējus vairāk nekā 80 valstīs, Global Finance atzinis SEB arī 
par labāko vērtspapīru apkalpošanas un turēšanas pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kā arī 19. reizi, par labāko 

internetbankas pakalpojumu piedāvātāju Latvijā gan korporatīvajiem, gan privātajiem klientiem. 

SEB banka 2018. gadā bija arī starp tiem 38 uzņēmumiem, kuriem Latvijas Republikas (LR) Labklājības ministrija piešķīra 

Ģimenei draudzīga komersanta statusu, kas savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus. 
Jūnijā SEB banka saņēma Ilgtspējas indeksa Godīgas tirdzniecības balvu, ko pasniedza LR Ārlietu ministrija par cieņā, 

godīgumā un ilgtspējā balstītu uzņēmējdarbību un attiecību veidošanu ar darbiniekiem, piegādātājiem un sadarbības 

partneriem. Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonijā SEB banka otro gadu pēc kārtas saņēma arī Ilgtspējas indeksa 

Platīna kategoriju, kas ir augstākais uzņēmuma ilgtspējas novērtējums atbilstoši starptautiskām prasībām visos 
korporatīvās sociālās atbildības virzienos.  

Turpmākā darbība 

Sekojot globālajām tendencēm, Latvijas ekonomikas attīstība turpmāk varētu nedaudz palēnināsies.  

Mājsaimniecību patēriņš būs viens no nozīmīgākajiem dzinējspēkiem. Situācija tam ir labvēlīga, darba tirgus un atalgojuma 
kāpuma dēļ. Tāpat nozīmīgs faktors būs kapitāla izdevumi, ko stimulēs eirofondi. Uzņēmēju apetīte veikt ieguldījumus 

varētu nedaudz iet mazumā ārējo apstākļu un arī augošo būvniecības izmaksu dēļ. Globālās konjunktūras dēļ būs mazāk 

labvēlīgi apstākļi eksporta izaugsmei. 

Tuvākajos gados fokusā būs būvniecības sektors, kur parādās arvien izteiktākas pārkaršanas pazīmes. 2018. gadā bija 
patīkami redzēt noturīgo izaugsmi informācijas un komunikāciju pakalpojumos. Sagaidāms, ka kāpums turpināsies arī 

2019. gadā. Zināms pārsteigums ir kāpums transporta un uzglabāšanas nozarē, kas pretēji gaidītajam ir izaugsmi 

balstījusi. Ir grūti prognozēt tās turpmāko attīstību, kas lielā mērā būs atkarīga no Krievijas īstenotās politikas. Lai arī 

mājsaimniecību patēriņš ir audzis visai veselīgā tempā, mazumtirdzniecībā kāpums ir bijis gana pieticīgs un viduvējs 
kāpums turpināsies. Līdzīgas tendences būs vērojamas arī citos pakalpojumos, tūrismā, izklaidē. Ar cerību jāuzlūko 

apstrādes rūpniecība, kas varētu turpināt salīdzinoši lēnu izaugsmi. Liels balsts tai būs iekšējais patēriņš. IKP pieauguma 

prognoze 2019. gadam ir 3,5%. 

2018. gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis samazinājās līdz 7%. Tikmēr nodarbinātības līmenis ir sasniedzis 65,3%, kas ir 
rekordaugsts līmenis. Visi nosacījumi norāda, ka bezdarbs turpinās sarukt. Pieprasījums pēc darbiniekiem būs ļoti izteikts. 

2019. gadā būs redzamas tās pašas strukturālās problēmas, kad prasmes un zināšanas neatbilst darba tirgus vajadzībām, 

kā arī reģionālais aspekts, kas noteiktās vietās uztur augstu bezdarbu. 

Lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus, ņemot vērā sagaidāmās ekonomikas attīstības tendences, SEB banka turpinās realizēt 
stratēģiju, kuras galvenās prioritātes ir cieša sadarbība ar klientiem, darbības, kas vērstas uz produktivitātes un kvalitātes 

uzlabošanu, SEB ciešāka integrācija, kā arī mērķtiecīga attīstība izvēlētajās biznesa jomās - uzņēmumu apkalpošanā, 

investīciju bankas pakalpojumu sniegšanā, privātbaņķieru servisa nodrošināšanā, aktīvu pārvaldīšanā un tirgum 

piesaistīto ieguldījumu attīstīšanā un nodrošināšanā. 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

SEB banka turpinās darbu pie digitāliem risinājumiem un iekšējo procesu automatizācijas, lai piedāvātu klientiem vislabāko 

servisu un pakalpojumus. Vienlaikus darbības caurspīdīgums vienmēr ir bijis un būs SEB bankas prioritāšu galvgalī. 

SEB bankas mērķis vienmēr ir bijis būt vadošai bankai, piedāvājot klientiem augstākā līmeņa finanšu pakalpojumus. 
Rīkojoties saskaņā ar SEB grupas pamatvērtībām – Klients pirmajā vietā, Atbildība, Sadarbība un Vienkāršība. 

 

Valdes ieteiktā peļņas sadale 

AS ”SEB banka” valde iesaka 2018. gada Bankas peļņu pilnā apmērā 2019. gadā izmaksāt dividendēs. 

 

Izmantojot izdevību, nobeigumā vēlamies pateikties visiem SEB bankas klientiem un darījumu partneriem par sadarbību 

un darbiniekiem par ieguldīto darbu Bankas tālākā izaugsmē un novēlēt visiem turpmākus panākumus. 
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Bankas padome un valde 

 

          Apstiprināšanas datums 

Padome 
 

Riho Unt Padomes priekšsēdētājs Atkārtoti - 

08.06.2017. 

Stefan Stignäs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Atkārtoti - 

08.06.2017. 

Erkka Näsäkkälä Padomes loceklis No jauna - 

06.08.2017. 

Mats Emil Torstendahl Padomes loceklis No jauna - 

08.06.2017. 

Aušra Matusevičiene Padomes loceklis No jauna - 

08.06.2017. 

Juha Lassi Johannes Kotajoki Padomes loceklis No jauna - 

02.07.2018. 

Knut Jonas Martin Johansson Padomes loceklis Atbrīvots - 

02.07.2018. 

Valde  
 

Ieva Tetere Valdes priekšsēdētāja / Prezidente No jauna – 

03.07.2015. 

Kārlis Danēvičs Valdes loceklis  No jauna - 

14.01.2014. 

Ints Krasts Valdes loceklis  No jauna - 

01.08.2014. 

Arnis Škapars Valdes loceklis   No jauna -

08.10.2015. 

   

 

Izmaiņas AS „SEB banka” padomes sastāvā 2018. gadā: 

 

Ar AS „SEB banka” vienīgā akcionāra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) lēmumu 2018. gada 2. jūlijā Knut Jonas 

Martin Johansson tika atbrīvots no padomes locekļa amata pienākumu pildīšanas. 

2018. gada 2. jūlijā padomē tika ievēlēts Juha Lassi Johannes Kotajoki. 

 
2018. gada laikā AS „SEB banka” valdes sastāvā izmaiņu nebija. 
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Paziņojums par Bankas vadības atbildību  

 

 

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

 

Konsolidētie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 9. līdz 84. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma 

dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tā darbības 
rezultātiem un naudas plūsmām gadā, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī. 

 

Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 

pārskatu standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Konsekventi tika izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes. Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un 

aplēses bijušas piesardzīgas un pamatotas. 

 

AS „SEB banka” vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, 
kā arī par krāpšanas un citu pārkāpumu Koncernā atklāšanu un novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Bankas darbību 

saskaņā ar likumu „Par kredītiestādēm”, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un citu 

Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri piemērojami kredītiestādēm, prasībām. 

 
Konsolidētos finanšu pārskatus no 9.līdz 91. lappusei ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Bankas valde, kuras vārdā to 

parakstīja: 

 

 
 

 

 

 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 
 

 

 

Rīgā,  
2019. gada 26. martā 
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Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins  

(miljonos EUR) 
 Piel.  2018   20171)  

        

        

Procentu ieņēmumi 5  67,5   67,1  

no tiem ienākumi pēc efektīvās procentu likmes   61,5   60,3  

Procentu izdevumi 5  - 7,9   - 8,9  

Neto procentu ieņēmumi 5  59,6   58,2  

        

Komisijas naudas ieņēmumi 6  53,7   56,0  

Komisijas naudas izdevumi 6  - 17,5   - 17,8  

Neto komisijas naudas ieņēmumi 6  36,2   38,2  

        

Neto finanšu ieņēmumi 7  7,3   3,6  

        

Dividenžu ieņēmumi    0,1   0,1  

Citi pamatdarbības ieņēmumi 8  3,3   3,0  

Neto citi ieņēmumi   3,4   3,1  

        

Personāla izmaksas 9  - 25,6   - 25,0  

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības 

amortizācija, nolietojums un norakstīšana 17,18 

 

- 4,0   - 5,5  

Citi izdevumi 10  - 23,6   - 22,9  

Pamatdarbības izdevumu kopsumma   - 53,2   - 53,4  

        

Kredītzaudējumi 11  - 3,8   - 2,0  

        

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   49,5   47,7  
        

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 12  -0,7   -6,7  

         

Pārskata gada peļņa   48,8   41,0  

        
1) 2017. gada finanšu pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijas ir mainītas, sk. pielikumu 1.2. 

 
Konsolidētos finanšu pārskatus no 9.līdz 91. lappusei ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Bankas valde, kuras vārdā to 

parakstīja: 
 

 

 

 

 
 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 

 
Rīgā, 

2019. gada 26. martā 

 

Pielikumi no 14. līdz 91. lappusei ir šo konsolidēto  finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats  

(miljonos EUR) 
 

 2018   2017  

      

Pārskata gada peļņa 48,8   41,0  

      

Posteņi, kuri vēlāk var tikt pārklasificēti uz peļņas vai 

zaudējumu aprēķinu:      

Pārdošanai pieejamie ieguldījumi:      

Pārskata gada neto ieņēmumi no Visa Europe Ltd. 

akciju pārdošanas -   1,1  
Pārskata gada neto zaudējumi no citiem pārdošanai 

pieejamiem vērtspapīriem -   - 0,2  

       

Apvienoto ienākumu kopsumma pārskata gadā 48,8   41,9  

 

 

 

Pielikumi no 14. līdz 91. lappusei ir šo konsolidēto  finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Konsolidētā bilance  

(miljonos EUR) 

 Piel.  31.12.2018.  31.12.2017.1)   

Aktīvi      

Kase un prasības pret Latvijas Banku 13  350,1  570,1 
Prasības pret kredītiestādēm 14  58,5  126,9 

Klientiem izsniegtie kredīti 14  2 957,9  2 637,3 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos 15 

 

-  287,1 
Parāda vērtspapīri 15  254,9  - 

Atvasinātie finanšu instrumenti 16  34,0  23,2 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 15  -  3,8 

Kapitāla instrumenti 15  5,9  - 
Nemateriālie aktīvi 17  9,2  9,3 

Pamatlīdzekļi 18  8,8  9,0 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi   3,1  - 

Pārējie finanšu aktīvi 20  29,7  10,8 
Pārējie nefinanšu aktīvi 20  6,5  10,6 

Aktīvu kopsumma   3 718,6  3 688,1 

      

Saistības      
Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi 21  546,7  836,8 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem 22  2 694,5  2 374,2 

Atvasinātie finanšu instrumenti 16  34,1  23,1 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības   -  0,3 
Atliktā ienākuma nodokļa saistības 12  0,7  - 

Uzkrājumi 19  3,0   2,3 

Pārējās finanšu saistības 20  43,5  38,7 

Pārējās nefinanšu saistības 20  9,0  8,8 

Saistību kopsumma   3 331,5  3 284,2 

      

Kapitāls un rezerves      

Uz akcionāriem attiecināmais kapitāls un rezerves     

Pamatkapitāls 23  145,3  145,3 

Akciju emisijas uzcenojums   5,1  5,1 

Pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtspapīru 
pārvērtēšanas rezultāts  34 

 
-  0,6 

Citas rezerves   0,6  0,6 

Nesadalītā peļņa   236,1  252,3 

Kapitāla un rezervju kopsumma   387,1  403,9 

       

Saistību, kapitāla un rezervju kopsumma   3 718,6  3 688,1 

      
1) 2017. gada finanšu pārskata Bilances pozīcijas ir mainītas, sk. pielikumu 1.2. 
 

Konsolidētos finanšu pārskatus no 9.līdz 91. lappusei ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Bankas valde, kuras vārdā to 
parakstīja: 

 

 

 

 

 
 

Ieva Tetere  Kārlis Danēvičs 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes loceklis  

 
Rīgā, 

2019. gada 26. martā 

 

Pielikumi no 14. līdz 91. lappusei ir šo konsolidēto  finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats  

(miljonos EUR) 
 

 

Apmaksātais 
pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Citas 

rezerves 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 

vērtspapīru 
pārvērtēšanas 

rezerve  
Nesadalīt

ā peļņa KOPĀ 

       

Atlikums 2016. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,7 -0,2 283,2 434,1 

Pārskata gada peļņa - - - - 41,0 41,0 
Citi apvienotie ienākumi - - - 0,8 - 0,8 

Apvienoto ienākumu kopsumma 

pārskata gadā - - - 0,8 41,0 41,8 

Dividendes (23. pielikums) - - - - - 72,3 - 72,3 

Uz akcijām balstīts atalgojums - - 0,3 - - 0,3 

Uz akcijām balstītā atalgojuma 

izpilde - - -0,4 - 0,4 - 

Atlikums 2017. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,6 0,6 252,3 403,9 

9. SFPS piemērošanas sekas: - - - -0,6 5,6 5,0 

Pārrēķinātais atlikums 2018. gada 
1. janvārī 145,3 5,1 0,6 - 257,9 408,9 

Pārskata gada peļņa - - - - 48,8 48,8 

Apvienoto ienākumu kopsumma 

pārskata gadā - - - - 48,8 48,8 

Dividendes (23. pielikums) - - - - -70,9 -70,9 

Uz akcijām balstīts atalgojums - - 0,3 - - 0,3 

Uz akcijām balstītā atalgojuma 

izpilde - - -0,3 - 0,3 - 

Atlikums 2018. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,6 - 236,1 387,1 

       

 

 

 

 
 

Pielikumi no 14. līdz 91. lappusei ir šo konsolidēto  finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Konsolidētais naudas plūsmu pārskats  

(miljonos EUR) 
 

 Piel. 2018.  2017. 

     
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā     

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   49,5  47,7 

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums  3,8  3,9 

Izdevumi kredītu vērtības samazināšanās uzkrājumiem  3,8  2,0 
Procentu ieņēmumi par izsniegtajiem kredītiem   - 66,2  - 58,1 

Procentu izdevumi par klientu un banku noguldījumiem  1,3  1,4 

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (peļņa) / zaudējumi  1,9  - 6,4 

Pamatlīdzekļu norakstīšanas zaudējumi  0,1  1,8 
Uz akcijām balstītā atalgojuma pieaugums  0,3  0,3 

Pārējo aktīvu (pieaugums) / samazinājums   - 6,1  5,0 

Pārējo saistību pieaugums  4,2  22,7 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) 
pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās   - 7,4  20,3 

     

Vērtspapīru patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos (pieaugums) / samazinājums  32,5  - 36,4 
Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) / samazinājums  7,0  - 7,1 

Klientiem izsniegto kredītu un avansu pieaugums  - 318,8  - 163,4 

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums / (samazinājums)  - 290,0  155,0 

Klientu noguldījumu pieaugums  320,2  126,5 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) 
pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   - 256,5  94,9 

     

Saņemtie procenti par izsniegtajiem kredītiem  67,0  56,4 

Samaksātie procenti par klientu un banku noguldījumiem  -1,3  -1,4 
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  -3,4  -10,4 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) 

pamatdarbības rezultātā  -194,2  139,5 

     

Naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā     
Pamatlīdzekļu iegāde   -3,8  -1,7 

Īpašuma un iekārtu pārdošana   0,1  - 

Pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtspapīru samazinājums   -  0,2 

Ieguldījumu vērtspapīru pieaugums  -10,8  - 

Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) / pieaugums 
ieguldīšanas darbības rezultātā  -14,5  -1,5 

     

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā     
Izmaksātās dividendes  -70,9  -72,3 

Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums finansēšanas 

darbības rezultātā  -70,9  -72,3 

     

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) 

pārskata gadā   -279,6  65,7 
     

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 26 689,1  617,0 

     

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas ietekme uz naudu un tās 
ekvivalentiem  -1,9  6,4 

     

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 26 407,6  689,1 

     

 

Pielikumi no 14. līdz 91. lappusei ir šo  konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi 

(Ja vien nav norādīts citādi, iekavās uzrādītie skaitļi ir atbilstošie rādītāji 2017. gada 31. decembrī)  

 

Informācija par uzņēmumu  

AS „SEB banka” (turpmāk – „Banka”) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība ar juridisko adresi Meistaru ielā 1, 

Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Banka ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas 

numuru LV 40003151743. Banka un tās meitasuzņēmumi (turpmāk – „Koncerns”) sniedz banku un finanšu 

pakalpojumus. 2018. gada 31. decembrī Bankai bija līdzdalība šādos meitasuzņēmumos:  

Uzņēmuma nosaukums Reģistrācijas kods Adrese 

Darbības 

veids 

Līdzdalība 

(%) 

Līdzdalības 

vērtība 

31.12.2018. 

miljonos EUR 

      

SIA „SEB līzings” 50003334041 

SEB finanšu centrs, 

Meistaru iela 1, Valdlauči, 

Ķekavas pagasts, 
Ķekavas reģions, LV-

1076 

Līzinga un 
faktoringa 

darbība 

 

 

 
100 

 

 

 
3,8 

    
  

IP AS „SEB Investment 
Management” 40003525797 

Antonijas iela 9-12, Rīga, 
LV-1010 

Investīciju un 

pensiju fondu 
pārvaldīšana 

 

 

 
100 

 

 

 
0,6 

      

AS „SEB atklātais pensiju 

fonds” 40003485047 

Antonijas iela 9-12, Rīga, 

LV-1010 Pensiju fonds 

 

100 

 

0,6 

Bankas vienīgais akcionārs un galīgā kontrolējošā persona ir Zviedrijā reģistrēta banka Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ). 
 

Šie konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī. 2019. gada 26. martā tos 

apstiprināja Bankas valde. Konsolidētos finanšu pārskatus vēl ir jāapstiprina akcionāram. 

 
1. Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi  

 

1.1. Paziņojums par atbilstību 

 
Šie AS „SEB banka” konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). 

 

1.2. Sagatavošanas principi 
 

Šie konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu, izņemot atsevišķus finanšu 

aktīvus un saistības (tostarp atvasinātos finanšu instrumentus), kurus novērtē patiesajā vērtībā. Sagatavojot finanšu 

pārskatus par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, tika izmantoti tie paši grāmatvedības uzskaites principi, kas 
tika izmantoti, sagatavojot finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2017. gada 31. decembrī, izņemot 1.24. pielikumā 

minētās izmaiņas. Papildus tam: 1) Bilances postenis “Citi aktīvi” tika sadalīts posteņos “Pārējie finanšu aktīvi “ un “Pārējie 

nefinanšu aktīvi”; 2) Bilances postenis “Pārējās saistības” tika sadalīts posteņos “ Uzkrājumi”, “Pārējās finanšu saistības“ 

un “Pārējās nefinanšu saistības”. 3) Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi “Peļņa no vērtspapīru tirdzniecības”, “Peļņa / 
zaudējumi no vērtspapīru pārvērtēšanas”, “Peļņa no ārvalstu valūtu maiņas darījumiem”, “Peļņa / zaudējumi no  ārvalstu 

valūtu pozīcijas pārvērtēšanas” un “Peļņa / zaudējumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem” ir apvienoti postenī “Neto 

finanšu ieņēmumi”; 4) Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi “Neto peļņa / zaudējumi no pārņemtajiem aktīviem”; “Citi 

pamatdarbības ieņēmumi” un “Citi pamatdarbības izdevumi” ir apvienoti postenī “Citi pamatdarbības ieņēmumi”; 5) 
Peļņas vai zaudējumu aprēķina postenis “Saimnieciskās darbības izmaksas” ir sadalīts posteņos “Personāla izmaksas” un 

“Citi izdevumi”; 6) Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi “Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam” un 

“Ieņēmumi no kredītu uzkrājumu samazināšanās un norakstīto kredītu atgūšana” ir apvienoti postenī “Kredītzaudējumi” 

 
Ja vien nav minēts citādi, visas summas šajos konsolidētajos finanšu pārskatos ir norādītas miljonos euro. Tā kā iepriekš 

konsolidētajos finanšu pārskatos summas tika norādītas tūkstošos euro un šis ir pirmais gads, kad konsolidētajos finanšu 

pārskatos summas ir norādītas miljonos euro, ir veiktas attiecīgas izmaiņas salīdzinošajos rādītājos, lai nodrošinātu 

salīdzināmību.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.3. Konsolidācija 

 

Konsolidēto meitasuzņēmumu saraksts ir ietverts sadaļā „Informācija par uzņēmumu”. Līdzdalību meitasuzņēmumos un 

asociētajos uzņēmumos Bankas atsevišķajos finanšu pārskatos (sk. 40. pielikumu) grāmatvedībā uzskaita, izmantojot 
izmaksu metodi, atskaitot vērtības samazinājumu; līdzdalību sākotnēji atzīst pēc izmaksu metodes. 

 

1.3.1. Meitasuzņēmumi 

 
Šajos konsolidētajos finanšu pārskatos ir apvienoti mātesuzņēmuma un tā meitasuzņēmumu finanšu pārskati. 

 

Meitasuzņēmumi ir Koncerna kontrolē esoši uzņēmumi. Koncerns kontrolē kādu uzņēmumu, ja minētais uzņēmums ir 

pakļauts Koncernam vai ja Koncernam, pamatojoties uz tā līdzdalību, ir tiesības saņemt mainīgu attiecīgā uzņēmuma 
peļņas daļu, kā arī ja Koncernam ir iespējas izmantot savas tiesības ietekmēt minētās peļņas apmēru. Uzskatāms, ka 

kontrole pastāv, ja mātesuzņēmumam (i) ir tiesības vadīt uzņēmuma, kurā tam ir līdzdalība, attiecīgās darbības, kuras 

būtiski ietekmē minētā uzņēmuma peļņu, (ii) ir ietekme vai tiesības uz uzņēmuma mainīgo peļņu, pamatojoties uz savu 

līdzdalību tajā un ja (iii) mātesuzņēmumam ir iespējas izmantot savas tiesības, lai ietekmētu uzņēmuma, kurā tam ir 
līdzdalība, peļņas apmēru. 

 

Mātesuzņēmuma un konsolidēto meitasuzņēmumu finanšu pārskati aptver vienādu laikposmu, un tie ir sagatavoti saskaņā 

ar grāmatvedības uzskaites principiem, kurus piemēro Koncernam. Meitasuzņēmumu iekļauj konsolidētajos pārskatos no 
tā iegādes brīža, t.i., no dienas, kad mātesuzņēmums ir ieguvis kontroli pār to. Meitasuzņēmumu iekļauj konsolidētajos 

pārskatos līdz dienai, kurā mātesuzņēmuma kontrole pār to izbeidzas. 

 

Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar iegādes izmaksu metodi. Iegādes vērtību nosaka kā nodoto aktīvu, 
emitēto pašu kapitāla instrumentu un radušos vai pārņemto saistību patieso vērtību. 

 

Identificējamus iegādātos aktīvus, kā arī saistības un iespējamās saistības, kuras rodas, uzņēmumiem apvienojoties, 

sākotnēji novērtē to patiesajā vērtībā iegādes datumā, neņemot vērā mazākuma līdzdalību. Konsolidācijā neietver 
Koncerna uzņēmumu savstarpējos darījumus, savstarpējos atlikumus un to darījumos nerealizēto peļņu un zaudējumus. 

 

1.4. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

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

pēc Eiropas Centrālās bankas valūtas maiņas kursa, kas ir spēkā attiecīgā darījuma datumā. Turpmākajos bilances 

datumos monetāros posteņus ārvalstu valūtā pārvērtē pēc gada beigās spēkā esošā valūtas maiņas kursa. Nemonetāros 

posteņus, kurus novērtē atbilstoši sākotnējām izmaksām ārvalstu valūtā, pārvērtē pēc valūtas maiņas kursa, kas ir spēkā 
darījuma datumā. Nemonetāros posteņus, kurus novērtē patiesajā vērtībā ārvalstu valūtā, pārvērtē pēc Eiropas Centrālās 

bankas noteiktā valūtas maiņas kursa datumā, kurā tiek noteikta patiesā vērtība. 

Valūtas kursu pārvērtēšanas peļņu un zaudējumus, kuri rodas, veicot norēķinus par monetārajiem posteņiem vai tos 

pārvērtējot, atzīst peļņā vai zaudējumos. Nemonetāro posteņu, kurus klasificē kā finanšu aktīvus vai finanšu saistības 
patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, pārvērtēšanas starpības iekļauj minēto posteņu patiesās vērtības 

izmaiņās. 

 

1.5. Nauda un tās ekvivalenti 
 

Naudas plūsmu pārskata atspoguļošanas nolūkam nauda un tās ekvivalenti ietver naudu kasē, pieprasījuma noguldījumus 

Latvijas Bankā un pieprasījuma noguldījumus citās kredītiestādēs, kuri ir viegli pārvēršami zināmās naudas summās, kuru 

vērtības izmaiņu risks ir nenozīmīgs un kurus uzskaita kā naudu/naudas ekvivalentus. 
 

1.6. Finanšu aktīvi 

 

Finanšu aktīvus atzīst bilancē no brīža, kad Koncerns ir kļuvis par līdzēju attiecīgā instrumenta līgumā. Tos novērtē 
patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī. Darījuma izmaksas ieskaita patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī, 

izņemot attiecībā uz finanšu aktīviem, kurus novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos – šādā 

gadījumā darījuma izmaksas noraksta peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvu izslēdz no bilances brīdī, kad izbeidzas tiesības 

saņemt naudas plūsmas no tā vai kad Koncerns ir nodevis būtībā visus ar attiecīgo finanšu aktīvu saistītos riskus un 
ieguvumus, kā arī būtisku izmaiņu gadījumā. Finanšu aktīvus, kurus novērtē patiesajā vērtībā, atzīst bilancē darījuma dienā, 

izņemot kredītus, kurus atzīst norēķinu dienā. Finanšu aktīvus, kurus novērtē pēc amortizēto iegādes izmaksu metodes, 

atzīst norēķinu dienā. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.6. Finanšu aktīvi (turpinājums) 

 

Koncerns iedala un turpmāk novērtē savus finanšu aktīvus šādās kategorijās: 

- finanšu instrumenti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos („PVPPZ”);  
- finanšu instrumenti amortizētajās iegādes izmaksās („AII”).  

 

1.6.1. Parāda instrumenti 

 
Parāda instrumenti (kredīti un parāda vērtspapīri): Klasifikācijas nolūkam novērtē gan finanšu aktīvu pārvaldīšanas biznesa 

modeli, gan to, vai līgumiskās naudas plūsmas ietver tikai pamatsummas un procentu maksājumus (TPPM). Biznesa 

modeļa novērtēšanu veic attiecībā uz homogēniem portfeļiem, kurus identificē, balstoties uz uzņēmējdarbības pārvaldības 

veidu Koncerna uzņēmumos. Novērtēšanas procesā izmanto pamatotus scenārijus, kuru nolūkam ņem vērā to, kā portfelis 
tiek novērtēts un kā par to tiek ziņots vadībai; riskus, kuri ietekmē portfeļa darbības rezultātus, un šo risku pārvaldīšanas 

veidu; pārvaldītāju atlīdzības noteikšanas kārtību; kā arī pārdošanas darījumu biežumu, vērtību un laiku, tostarp to 

iemeslus. Nosakot, vai naudas plūsmas sastāv tikai no pamatsummas un procentiem, ņem vērā, ka pamatsumma ir parāda 

instrumenta patiesā vērtība tā sākotnējās atzīšanas brīdī, kura var mainīties dzīvescikla laikā, ja pamatsummas tiek 
atmaksāta vai procenti tiek kapitalizēti. Procentu naudas plūsmas notiek saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem, un 

tās ietver atlīdzību par naudas laika vērtību, kredītrisku, likviditātes risku, kā arī administratīvās izmaksas un peļņas maržu. 

Ja līguma noteikumi paredz citus riskus vai mainīgumu, uzskatāms, ka līgums neparedz tikai pamatsummas un procentu 

maksājumus. Parāda instrumentus atspoguļo bilances posteņos „Kase un prasības pret Latvijas Banku”, „Prasības pret 
kredītiestādēm”, „Klientiem izsniegtie kredīti”, „Parāda vērtspapīri” un “Pārējie finanšu aktīvi”, un tie ietver instrumentus, 

kas novērtēti atbilstoši turpmāk minētajām novērtējuma kategorijām. 

 

Patiesā vērtība ar novērtēšanu peļņā vai zaudējumos: Šajā kategorijā ietver parāda instrumentus, kuri neatbilst kritērijiem, 
lai tos varētu klasificēt atbilstoši amortizēto iegādes izmaksu metodei vai patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu citos 

apvienotajos ienākumos. Minētais attiecas uz gadījumu, kad biznesa modelis paredz turēšanu tirdzniecības nolūkā, t.i., 

finanšu aktīvus uzskata par turētiem tirdzniecības nolūkā, ja tos tur ar mērķi pārdot īstermiņā peļņas gūšanas nolūkā. 

Parāda instrumenti vienmēr jānovērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, ja tos pārvalda un novērtē 
patiesajā vērtībā vai ja tos tur ar nolūku pārdot vai ja naudas plūsmas neveido tikai pamatsumma un procentu maksājumi. 

Šajā kategorijā iekļauj arī tādus instrumentus, kuri citādi tiktu klasificēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu citos 

apvienotajos ienākumos vai atbilstoši amortizētajām iegādes izmaksām, ja sākotnēji tie tika atzīti patiesajā vērtībā ar 

pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos (izmantojot novērtēšanas patiesajā vērtībā iespēju). Novērtēšanas patiesajā vērtībā 
iespēju ir iespējams izmantot tikai gadījumos, kad šāds novērtējums novērš novērtēšanas nekonsekvenci. 

 

Amortizētā iegādes vērtība: Parāda instrumentus iedala šajā kategorijā, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie kritēriji: 

(a) saskaņā ar biznesa modeli aktīvus tur, lai no tiem iekasētu līgumiskās naudas plūsmas; un  
(b) līgumiskās naudas plūsmas ir tikai pamatsummas un procentu maksājumi.  

Šo aktīvu bruto uzskaites vērtību nosaka, izmantojot efektīvo procentu metodi, un samazina par paredzamo 

kredītzaudējumu apmēru. 

 
1.6.2. Kapitāla instrumenti 

 

Pēc noklusējuma kapitāla instrumentus klasificē kā finanšu aktīvus patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos. Ir iespējams izdarīt neatsaucamu izvēli, t.i., sākotnējās atzīšanas brīdī klasificēt kapitāla instrumentus (kurus 
netur tirdzniecības nolūkā) kā instrumentus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu citos apvienotajos ienākumos. 

 

1.6.3. Atvasinātie finanšu instrumenti 

 
Atvasinātos finanšu instrumentus klasificē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos (turēti tirdzniecības 

nolūkā), ja vien tie nav paredzēti riska ierobežošanai. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 
 

1.6.  Finanšu aktīvi (turpinājums) 
 

1.6.4. Noteikumu pārskatīšana 
 

Koncernam ir tiesības pārskatīt kredītu līgumu noteikumus un grozīt tos. Ja jaunie noteikumi būtiski atšķiras no sākotnējiem 

noteikumiem, Koncerns izslēdz sākotnējo aktīvu no bilances un atzīst jaunu aktīvu. Turklāt Koncerns novērtē, vai jaunā 

finanšu aktīva vērtība nav samazinājusies salīdzinājumā ar sākotnēji atzīto. Ja noteikumi būtiski neatšķiras, noteikumu 
grozīšana nenoved pie finanšu aktīvu izslēgšanas no bilances. Koncerns pārrēķina bruto uzskaites vērtību, ņemot vērā 

jaunās naudas plūsmas un izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi, kas piemērota attiecīgajam finanšu aktīvam, un 

atzīst pārrēķināto peļņu vai zaudējumus. 
 

1.6.5. Pārklasificēšana 
 

Retos gadījumos parāda instrumentus (finanšu aktīvus), izņemot parāda instrumentus, kuri sākotnēji tika atzīti kā 

instrumenti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, ir iespējams pārklasificēt, ja finanšu aktīvu 

pārvaldīšanas biznesa modelī ir notikušas izmaiņas. 
 

1.6.6. Norakstīšana 
 

Koncerns noraksta finanšu aktīvus pilnībā vai daļēji, kad ir maz ticams, ka no aizņēmēja tiks iekasēts parāds, un to nevar 
atgūt no nodrošinājuma pārdošanas. Norakstīšana ir aktīva atzīšanas pārtraukšana, un tā ietver gan summas, kas 

samazināja finanšu aktīva uzskaites vērtību tieši peļņas vai zaudējumu aprēķinā, gan paredzamo kredītzaudējumu 

uzkrājumus, kas samazinājuši finanšu aktīvu uzskaites vērtību. 
 

Koncerns var norakstīt finanšu aktīvus, kas joprojām ir pakļauti piedziņai. Koncerns joprojām cenšas atgūt summas, kuras 

juridiski ir atgūstamas pilnībā, bet kuras ir daļēji norakstītas, jo nav pamatotas cerības uz pilnīgu atgūšanu. 
 

1.6.7. Finanšu aktīvu grāmatvedības uzskaites principi, kas bija piemērojami līdz 2018. gada 1. janvārim (attiecas uz 

salīdzinošajiem rādītājiem par 2017. gadu)  
 

Finanšu aktīvi 

Finanšu aktīvus atzīst bilancē brīdī, kad Koncerns ir kļuvis par līdzēju attiecīgajā instrumenta līgumā, un tos novērtē 

atbilstoši to patiesajai vērtībai sākotnējās atzīšanas brīdī. Darījuma izmaksas iekļauj patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas 
brīdī, izņemot attiecībā uz finanšu aktīviem, kurus novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos – šajā 

gadījumā darījuma izmaksas noraksta peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvus izslēdz no bilances, kad tiesības saņemt 

naudas plūsmas no tiem ir beigušās vai kad Koncerns ir nodevis būtībā visus riskus un atlīdzības. 
 

Koncerns iedala savus finanšu aktīvus šādās kategorijās: finanšu instrumenti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos, kredīti un debitoru parādi un pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi.  
Finanšu aktīvus atzīst bilancē darījuma dienā, izņemot kredītus un debitoru parādus, kurus atzīst norēķinu dienā. 
 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos ietver finanšu aktīvus, kurus klasificē kā 

tirdzniecības nolūkā turētus, un finanšu aktīvus, kurus, sākotnēji atzīstot, novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā 

vai zaudējumos (izmantojot novērtēšanas patiesajā vērtībā iespēju). Finanšu aktīvus klasificē kā tirdzniecības nolūkā 
turētus finanšu aktīvus, ja tos tur ar nolūku pārdot īstermiņā peļņas gūšanas nolūkā. Atvasinātos finanšu instrumentus 

klasificē kā tirdzniecības nolūkā turētus finanšu instrumentus, ja vien tie nav paredzēti riska ierobežošanai.  
 

Novērtēšanas patiesajā vērtībā iespēju ir iespējams piemērot līgumiem, tostarp vienam vai vairākiem iegultajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ieguldījumiem, kurus pārvalda un novērtē patiesajā vērtībā, kā arī gadījumos, kad 

tādējādi tiek novērsta novērtēšanas nekonsekvence. Patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos novērtēto 

finanšu aktīvu veids un minētās novērtēšanas kritēriji ir aprakstīti finanšu pārskatu 15. pielikumā. 
 

Kredīti un debitoru parādi 
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kuri paredz fiksētus vai nosakāmus maksājumus un kurus netirgo 

aktīvajā tirgū. Kredītus un debitoru parādus novērtē amortizētajās iegādes izmaksās, izmantojot efektīvās procentu likmes 

metodi. Šajā kategorijā ietilpst bilances posteņi „Kase un prasības pret Latvijas Banku”, „Prasības pret kredītiestādēm”, 

„Kredīti un avansi klientiem” un posteņa „Pārējie aktīvi” daļa, kuru veido finanšu aktīvi. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.6.  Finanšu aktīvi (turpinājums) 
 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi ir tādi neatvasinātie finanšu aktīvi, kuri ir paredzēti kā pārdošanai pieejami un kuri nav 

klasificēti nevienā citā no iepriekšminētajām kategorijām. Pārdošanai pieejamos finanšu aktīvus novērtē to patiesajā 
vērtībā. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas patiesās vērtības izmaiņu dēļ, atspoguļo pārējos apvienotajos ienākumos un 

uzkrāj pašu kapitālā. Ja pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdod vai ja tā vērtība samazinās, iepriekš pašu kapitālā 

uzkrāto peļņu vai zaudējumus atzīst peļņā vai zaudējumos Procentus par procentus pelnošu pārdošanai pieejamu finanšu 

aktīvu atzīst peļņā vai zaudējumos, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Peļņā vai zaudējumos atzīst arī 
dividendes par pašu kapitāla instrumentiem, kuri klasificēti kā pārdošanai pieejami. 

 

Ieguldījumu pašu kapitāla instrumentos, kuriem nav kotētu tirgus cenu aktīvā tirgū, vērtību nosaka, ja iespējams, patiesajā 

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

 

1.7. Finanšu garantijas 

 
Finanšu garantijas ir līgumi, kas uzliek Koncernam par pienākumu veikt konkrētus maksājumus garantijas turētājam, lai 

atlīdzinātu zaudējumus, kuri garantijas turētājam radušies tāpēc, ka konkrēts tā debitors nespēj veikt maksājumus 

noteiktajos termiņos atbilstoši parāda instrumenta noteikumiem. Finanšu garantijas saistības sākotnēji atzīst to patiesajā 

vērtībā, kas visbiežāk ir vienāda ar saņemtās prēmijas apmēru. Sākotnējo patieso vērtību amortizē finanšu garantijas 
termiņa laikā. Turpmāk garantijas saistības uzskaita atbilstoši augstākajai summai no 1) amortizētajām iegādes izmaksām 

vai 2) precīzas aplēses par izdevumiem, kuri būs nepieciešami, lai segtu finanšu saistības, kuras rodas no attiecīgās 

garantijas bilances datumā. Uzkrājumus un izmaiņas tajos atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Kredītzaudējumi”. 

Līgumā paredzētās summas, kas maksājamas saskaņā ar finanšu garantijām, neatzīst bilancē, tās atspoguļo kā 
ārpusbilances saistības. 

 

1.8. Paredzamie kredītzaudējumi 

 
1.8.1. Paredzamo kredītzaudējumu grāmatvedības uzskaites principi, kas piemērojami no 2018. gada 1. janvāra. 

 

1.8.1.1. Novērtēšana 

 
Vērtības samazināšanos nosaka, izmantojot paredzamo kredītzaudējumu (PKZ) modeli. Tas paredz finanšu instrumentu 

kredītkvalitātes pasliktināšanās vai uzlabošanās tendenču uzraudzīšanu. PKZ modelis ir piemērojams visiem finanšu 

aktīviem, kuri ir novērtēti amortizētajās iegādes izmaksās, kā arī nomas debitoru parādiem, finanšu garantiju līgumiem un 

atsevišķām ārpusbilances kredītsaistībām. 
 

PKZ finanšu aktīviem, kurus novērtē amortizētajās iegādes izmaksās, un nomas debitoriem atspoguļo kā atskaitījumus no 

minēto aktīvu bilances vērtības, t.i., bruto uzskaites vērtību samazina par minēto atskaitījumu summu. Savukārt, PKZ par 

ārpusbilances kredītsaistībām un finanšu garantiju līgumiem atspoguļo kā uzkrājumus, t.i., bilances saistību sadaļā. 
Uzkrājumu kredītzaudējumiem korekciju sakarā ar izmaiņām PKZ atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī 

„Kredītzaudējumi”. 

 

Kredītrisku novērtē un PKZ aplēses nosaka objektīvi, izvērtējot riskus un ņemot vērā visu pieejamo informāciju par 
novērtējumu, tostarp informāciju par pagātnes notikumiem, pašreizējiem apstākļiem, kā arī pamatotas un argumentētas 

prognozes par nākotnes notikumiem un ekonomiskajiem apstākļiem pārskata datumā. PKZ aprēķināšanai SEB Koncerns 

izmanto gan modeļus, gan ekspertu kredītvērtējumus (EKV). 

 
PKZ modelis paredz trīs posmu pieeju, kuras pamatā ir kredītriska izmaiņas. 12 mēnešu PKZ (pirmais posms) piemēro 

visiem posteņiem, kuru kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas brīža nav būtiski pieaudzis. Posteņiem, kuru kredītrisks ir 

būtiski pieaudzis (otrais posms) vai par kuriem saistības netiek pildītas (trešais posms) piemēro dzīvescikla PKZ. 

 
1.8.1.2. Būtisks kredītriska pieaugums 

 

Katra pārskata perioda beigās Koncerns nosaka, vai kredītrisks nav būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas brīža. 

Izvērtējot, vai kredītrisks ir būtiski pieaudzis, analizē kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Novērtēšanā obligāti 
jāizmanto gan vēsturiskā informācija, gan nākotnes prognozes. 
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Darījumiem, kas veikti 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, galvenais rādītājs ir dzīvescikla saistību nepildīšanas iespējamības 

(probability of default jeb PD) izmaiņas, kuras nosaka, salīdzinot scenāriju, kas paredz gadam noteikto dzīvescikla PD 
pārskata datumā ar scenāriju, kas paredz gadam noteikto PD sākotnējās atzīšanas brīdī. Darījumiem, kas veikti līdz 

2018. gada 1. janvārim, kā galveno rādītāju izmanto pārmaiņas Koncerna iekšējā riska klasifikācijā kopš sākotnējās 

atzīšanas. 

 

Neatkarīgi no kvantitatīvā rādītāja, kredītriska būtisku pieaugumu izraisa šādi iepriekšēja brīdinājuma (back-stop) rādītāji: 

 maksājumu termiņš ir kavēts vairāk nekā 30 dienas, taču mazāk nekā 90 dienas; vai 

 finanšu aktīvi, kas klasificēti kā uzraugāmie finanšu aktīvi; vai  

 pārskatīti finanšu aktīvi (klienta finanšu grūtību dēļ kredīta līguma noteikumi ir pārskatīti, un ir piešķirti 

atvieglojumi). 

Iepriekšēja brīdinājuma rādītāji parasti pārklājas ar kredītriska būtiska pieauguma kvantitatīvo rādītāju. 

 

Ja kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis, atzīst uzkrājumu dzīvescikla PKZ, un finanšu instrumentu 

pārvieto uz otro posmu. Pieeja ir simetriska, t.i., ja turpmākajos pārskata periodos attiecīgā finanšu instrumenta  
kredītkvalitāte uzlabojas tiktāl, ka tā kredītriska būtisks pieaugums kopš sākotnējās atzīšanas ir izzudis, attiecīgo finanšu 

aktīvu pārvieto atpakaļ uz pirmo posmu. 

 

1.8.1.3. Saistību nepildīšanas definīcija 
 

Finanšu instrumentus, attiecībā uz kuriem saistības netiek pildītas, ietver trešajā posmā. Grāmatvedības uzskaites 

mērķiem SEB piemēro kapitāla prasību regulas saistību nepildīšanas definīciju (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 178. pants), 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. 

 

1.8.1.4. Modelēšana 
 

PKZ aprēķina, ņemot vērā saistību nepildīšanas iespējamību (probability of default jeb PD), riska darījuma apmēru saistību 

nepildīšanas brīdī (exposure at default jeb EAD), saistību nepildīšanas zaudējumus (loss given default jeb LGD), kā arī 

zaudējumu rašanās laiku. Koncerna izmantotā metodoloģija paredzamo PKZ novērtēšanai atbilstoši 9. SFPS ir balstīta uz 
iekšējiem reitingiem balstītiem riska (internal rating-based risk jeb IRB) modeļiem, ciktāl to atļauj 9. SFPS. Tā kā abu 

principu mērķi atšķiras, atšķiras arī paredzamo kredītzaudējumu aprēķināšanas veids: IRB parametrus atbilstoši koriģē, 

lai izpildītu 9. prasības. Korekcijas ietver IRB modeļos izmantoto cikliskuma un lejupslīdes parametru pārveidi uz konkrēta 

laika parametriem, kuru izmantošanu nosaka 9. SFPS, kuru mērķiem ņem vērā nākotnes prognozes. 
 

PD atspoguļo iespējamību, ka kredīts netiks atmaksāts un ka saistības par to netiks pildītas vai nu turpmāko 12 mēnešu 

laikā, vai visā tā dzīvesciklā. Izvērtējot paredzamo PD attiecībā uz katru atsevišķo instrumentu, ņem vērā apsvērumus par 

pagātnes notikumiem, pašreizējos tirgus apstākļus un pamatotu un argumentētu informāciju par nākotnes ekonomiskajiem 
apstākļiem. Koncerns izmanto 9. SFPS noteiktos PD modeļus. Tos pielāgo atbilstoši aktīvu klasei un produkta veidam. EAD 

nozīmē kredītriska apmēra aplēsi saistību neizpildes brīdī. Attiecībā uz ārpusbilances saistībām EAD nozīmē papildu 

summu, kuras tiks izmaksātas saistību neizpildes brīdī, aplēsi. 9. SFPS nolūkam EAD modeļus koriģē vai nu 12 mēnešiem, 

vai dzīvesciklam. LGD ir summa, kuru varētu nebūt iespējams atgūt saistību neizpildes gadījumā. LGD izvērtēšanas nolūkam 
ņem vērā jebkura turētā nodrošinājuma kvalitāti un daudzumu, kā arī tā atveseļošanās iespējamību, t.i., ka aizņēmējs 

atmaksās visas nesamaksātās saistības par kredītu un atsāks veikt maksājumus saskaņā ar līgumu. Koncerns izmanto 

esošos LGD modeļus, kas koriģēti, lai tie atbilstu 9. SFPS prasībām. 

 
Nosakot PKZ, Koncerns ņem vērā maksimālo līguma termiņu, kurā Koncerns ir pakļauts riskam. Nosakot maksimālo 

termiņu, ņem vērā visus līguma noteikumus, tostarp pirmstermiņa atmaksas iespējas, kā arī līguma termiņa pagarināšanas 

un atjaunošanas iespējas. Attiecībā uz tādiem atjaunojamiem kredītiem kā, piemēram, kredītkartēm, un 

mazumtirdzniecības hipotēku kredītiem, paredzamo termiņu modelē, pamatojoties uz vēsturisko informāciju. Atlikušais 
praktiskais šādu kredītu dzīves cikls (termiņš) balstās uz vēsturiski novēroto izdzīvošanas (survival) līkni, turklāt to 

ietekmē tas, cik liels laikposms ir pagājis no darījuma sākuma brīža. 
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1.8.1.5. Nākotnes prognozes 

 
Izstrādājot nākotnes prognozes, kuras ietver PKZ novērtēšanā, SEB Koncerns izmanto iekšēji izstrādātās 

makroekonomiskās prognozes. Lai noteiktu objektīvas kredītzaudējumu aplēses atbilstoši 9. SFPS, izmanto vismaz trīs 

scenārijus. Viens no tiem ir bāzes scenārijs, kas atspoguļo visticamāko iznākumu un kuru izmanto arī  

finanšu plānošanas un budžeta sagatavošanas procesā, savukārt, pārējie scenāriji atspoguļo pozitīvāku vai negatīvāku 
rezultātu. 

 

Nākotnes prognožu scenārijus sagatavo SEB Koncerna Ekonomisko pētījumu pārvalde. Tos apstiprina SEB Koncerna Risku 

komiteja. 
 

Scenārijs ietver makroekonomiskās attīstības kvalitatīvo un kvantitatīvo daļu, prognozes attiecībā uz galvenajiem 

makroekonomikas mainīgajiem trīs turpmākajiem gadiem, kā arī to rašanās iespējamību (scenārija iespējamību). 

Scenārijus pārskata reizi ceturksnī. Notiekot būtiskām izmaiņām makroekonomiskajā vidē un prognozēs, scenārijus 
atjaunina biežāk. Bāzes scenārijā mainīgos iegūst no dažādiem ārējiem līdzīgu nākotnes scenāriju avotiem, piemēram, 

scenārijos izmanto ESAO, SVF, ES Komisijas un valstu statistikas biroju datus. 

 

1.8.1.6. Ekspertu kredītvērtējumi 
 

Lai noteiktu PKZ apmēru, Koncerns izmanto gan modeļus, gan ekspertu kredītvērtējumu (EKV). PKZ aplēšanas process 

ietver ekspertu vērtējumu, kura apjomu ietekmē modeļa rezultāti, būtiskums un detalizētas informācijas pieejamība. 

Modelis sniedz vadlīnijas un pārredzamību par to, kā ekonomiskie notikumi varētu ietekmēt finanšu aktīvu vērtības 
samazināšanos. EKV var piemērot modelētajam iznākumam ar mērķi iekļaut modelī tādu faktoru aplēsto ietekmi, kuri 

modelī nav ņemti vērā. Šādu vērtējuma korekciju PKZ, kuri noteikti saskaņā ar modeli, var piemērot būtiskiem riska 

darījumiem darījumu partnera līmenī. Par korekcijām lemj attiecīgā kredītkomiteja, izmantojot modeļa PKZ kā vadlīnijas. 

Papildus var būt nepieciešamas korekcijas portfeļa līmenī, par kurām lēmumu pieņem SEB Koncerna Risku komiteja. 
 

1.8.2. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās grāmatvedības uzskaites principi, kas bija piemērojami līdz 2018. gada 

1. janvārim (attiecas uz salīdzinošajiem rādītājiem par 2017. gadu)  

 
Visus finanšu aktīvus, izņemot tos, kas klasificēti atbilstoši patiesajai vērtībai ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, 

pārbauda attiecībā uz to vērtības samazināšanos. 

 

Katrā bilances datumā Koncerns novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ir samazinājusies finanšu 
aktīvu, kurus nenovērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, bilances vērtība. Finanšu aktīva vai 

finanšu aktīvu grupas vērtība ir samazinājusies, un ir radušies vērtības samazināšanās zaudējumi, ja ir objektīvi 

pierādījumi tam, ka attiecīgā vērtība ir samazinājusies viena vai vairāku notikumu dēļ, kuri notikuši pēc attiecīgā aktīva 

sākotnējās atzīšanas, un ja minēto zaudējumu rašanās ir ietekmējusi aplēstās nākotnes naudas plūsmas no attiecīgā 
finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas, un minētos zaudējumus ir iespējams ticami novērtēt. 

 

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

 emitents vai obligāciju emitents ir nonācis būtiskās finanšu grūtībās, 

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

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

 aizņēmēja bankrotēšanas vai citādas finanšu reorganizācijas iespēja, 

 nodrošinājuma vērtības samazināšanās un 

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

Zaudējumus no vērtības samazināšanās uzrāda kā izmaksu norakstīšanu, ja uzskata, ka nesamaksātās līgumā noteiktās 

summas nav iespējams atgūt un/vai ka tās netiks samaksātas, vai, ja uzskata, ka, pārdodot iesniegto nodrošinājumu, 
netiks atgūtas iegādes izmaksas. Pārējos gadījumos uzkrājumu kontā izveido speciālo uzkrājumu. Tiklīdz neatgūstamās 

summas apmēru ir iespējams noteikt un aktīvs tiek norakstīts, uzkrājumu kontā izveidoto uzkrājumu dzēš. Līdzīgā veidā 

uzkrājumu kontā izveidoto uzkrājumu atceļ, ja aplēstā atgūstamā vērtība pārsniedz bilances vērtību. 

 
 

 



AS „SEB banka” 2018. gada pārskats 

 

 

 21 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.8.  Paredzamie kredītzaudējumi (turpinājums) 

 

1.8.2.1. Vērtības samazināšanās apmēra novērtēšana 

 
1.8.2.1.1. Zaudējumu apmēra noteikšana individuālā līmenī 

Zaudējumu notikumi, kas norāda uz objektīviem pierādījumiem par individuālā līmenī novērtēto aktīvu vērtības 

samazināšanos: regulārais maksāšanas termiņš tiek kavēts vairāk nekā 90 dienas; ir sagaidāms, ka darījuma partneris 

neievēros līguma noteikumus; cits notikumu virknējums, kuru uzskata par tik nelabvēlīgu, ka tuvākajā nākotnē varētu 
sagaidīt maksāšanas termiņu neievērošanu. Parāda instrumenta vērtība ir samazinājusies, ja naudas plūsmas, tostarp 

no tā nodrošinājuma nenosedz nesamaksāto parādu. 

 

1.8.2.1.2. Zaudējumu apmēra noteikšana portfeļa līmenī gadījumos, kad atsevišķo aktīvu vērtība nav samazinājusies 
Aktīvu vērtības samazināšanos izvērtē individuālā līmenī; ja vērtības samazināšanās nav konstatēta, tos novērtē portfeļa 

līmenī attiecībā uz zaudējumiem, kas ir radušies, taču nav neidentificēti. Radušos, taču neidentificēto kredītzaudējumu 

novērtēšana balstās uz SEB darījumu partneru novērtēšanas principiem. 

 
1.8.2.1.3. Portfeļa līmenī novērtētie kredīti 

Kredītu ar nelielu vērtību un līdzīgu risku, jeb homogēno grupu, vērtības samazināšanos novērtē portfeļa līmenī. Lai 

novērtētu vērtības samazināšanos portfeļa līmenī, Koncerns izmanto statistiskos modeļus, kuri balstās uz 

saistību nepildīšanas iespējamību un radušos zaudējumu apmēru, ņemot vērā nodrošinājumus un atgūšanas statistiku. 
Iegūto rezultātu koriģē atbilstoši vadības spriedumam par to, vai, ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos un kredītu 

izsniegšanas nosacījumus, faktisko zaudējumu apmēri visticamāk pārsniegs/ būs mazāks nekā attiecīgo modeļu 

noteiktais zaudējumu apmērs. Saistību nepildīšanas un zaudējumu gūšanas gadījumu skaitu regulāri salīdzina ar 

faktiskajiem rezultātiem, lai nodrošinātu to atbilstību. 
 

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

atzīšana 

 
Individuālajā līmenī novērtēta finanšu aktīva, kas ietilpst kategorijā kredīti un debitoru parādi, kurus uzskaita saskaņā ar 

amortizētās vērtības uzskaites principu, vērtības samazināšanās apmēru aprēķina, izmantojot attiecīgā finanšu 

instrumenta sākotnējo efektīvo procentu likmi. Vērtības samazināšanās apmēru nosaka kā starpību starp attiecīgā aktīva 

bilances vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmu (atgūstamo summu) pašreizējo vērtību. Ja attiecīgā aktīva 
noteikumi tiek mainīti vai citādi grozīti par labu aizņēmējam vai emitentam, ņemot vērā finanšu grūtības, vērtības 

samazināšanās apmēru novērtē, izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi pirms noteikumu izmaiņām. Ar īstermiņa 

debitoriem saistītās naudas plūsmas nediskontē, ja diskontēšanas sekas nav būtiskas. Visu katra aizdevuma 

neatmaksāto summu, kurai ir izveidoti speciālie uzkrājumi, iekļauj kredītu, kuriem samazinājusies vērtība, sastāvā, t.i., 
tostarp nodrošināto kredīta daļu. 

 

1.8.2.3. Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu atzīšana 

 
Samazinoties patiesajai vērtībai, kā arī tad, ja ir objektīvi pierādījumi par pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu 

vērtības samazināšanos, uzkrāto zaudējumu apmēru pārklasificē no pašu kapitāla uz peļņu vai zaudējumiem. Uzskata, 

ka pašu kapitāla instrumentu vērtība ir samazinājusies, ja patiesās vērtības samazinājums ir būtisks vai ilgstošs. Uzkrāto 

zaudējumu apmērs, ko pārgrāmato no pašu kapitāla un atzīst peļņā vai zaudējumos, ir vienāds ar starpību starp iegādes 
cenu un pašreizējo patieso vērtību, atskaitot jebkādus attiecīgā aktīva vērtības samazināšanās zaudējumus, kas iepriekš 

bijuši atzīti peļņā vai zaudējumos. 

 

Nekotētu vērtspapīru, kas novērtēti iegādes izmaksās, vērtības samazinājuma apmēru aprēķina kā starpību starp aplēsto 
nākotnes naudas plūsmu bilances vērtību un pašreizējo vērtību, izmantojot pašreizējo tirgus līmeņa diskonta likmi 

līdzīgiem vērtspapīriem. 

 

Obligāciju vai citu procentus pelnošu instrumentu, kurus klasificē kā pārdošanai pieejamus, vērtības samazināšanās 
zaudējumus atceļ caur peļņu vai zaudējumiem, ja ir iespējams objektīvi sasaistīt patiesās vērtības pieaugumu ar kādu 

notikumu pēc vērtības norakstīšanas. Pašu kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā pārdošanai pieejamus, vērtības 

samazināšanās apmēru neatceļ caur peļņu vai zaudējumiem pēc to patiesās vērtības palielināšanās, bet gan atzīst 

pārējos apvienotajos ienākumos. 
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1.9. Finanšu saistības  

 

1.9.1. Finanšu saistību grāmatvedības uzskaites principi, kas piemērojami no 2018. gada 1. janvāra. 
 

Finanšu saistības novērtē patiesajā vērtībā to sākotnējās atzīšanas brīdī. Finanšu saistību, kuras novērtē patiesajā vērtībā 

ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, darījuma izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz attiecīgo finanšu saistību iegādi 

vai izsniegšanu, atzīst peļņā vai zaudējumos. Pārējām finanšu saistībām tiešās darījumu izmaksas atzīst, samazinot 
attiecīgo finanšu saistību patieso vērtību. 

 

Finanšu saistības izslēdz no bilances, kad tās izbeidzas, t.i., kad attiecīgās saistības ir izpildītas, dzēstas vai to termiņš ir 

izbeidzies. 
 

Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos 

Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos klasificē kā tirdzniecības nolūkā turētas finanšu 

saistības. Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības ir atvasināti finanšu instrumenti, kas nav paredzēti riska 
ierobežošanai.  

 

Pārējās finanšu saistības 

Pārējo finanšu saistību kategorijā ietver, galvenokārt, Koncerna īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus. Pēc sākotnējās 
atzīšanas pārējās finanšu saistības novērtē to amortizētajās iegādes izmaksās, izmantojot efektīvās procentu likmes 

metodi. Šajā kategorijā iekļauj bilances posteņus „Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi”, „Klientu noguldījumi un 

aizņēmumi no klientiem”, kā arī  “Pārējās finanšu saistības”. 

 
1.9.2. Finanšu saistību grāmatvedības uzskaites principi, kas bija piemērojami līdz 2018. gada 1. janvārim (attiecas uz 

salīdzinošajiem rādītājiem par 2017. gadu)  
 

Finanšu saistības novērtē patiesajā vērtībā to sākotnējās atzīšanas brīdī. Ja finanšu saistības novērtē patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, tās darījuma izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz attiecīgo finanšu saistību iegādi 

vai izsniegšanu, atzīst peļņā vai zaudējumos. Pārējām finanšu saistībām tiešās darījumu izmaksas atzīst, samazinot 

attiecīgo finanšu saistību patieso vērtību. 

 

Finanšu saistības izslēdz no bilances, tām izbeidzoties, t.i., kad attiecīgās saistības ir izpildītas, dzēstas vai to termiņš ir 

izbeidzies. 

 

Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos 

Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos klasificē kā tirdzniecības nolūkā turētas finanšu 

saistības vai kā finanšu saistības, kuras novērtētas patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, veicot 

sākotnējo atzīšanu (novērtēšanas patiesajā vērtībā iespēja). Finanšu saistību klasifikācijas kritēriji, novērtējot tās 

patiesajā vērtībā, ir tādi paši kā finanšu aktīviem. Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības ir galvenokārt atvasināti 
finanšu instrumenti, kas nav paredzēti riska ierobežošanai.  

 

Pārējās finanšu saistības 

Pārējo finanšu saistību kategorija ietver, galvenokārt, Koncerna īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus. Sākotnējās atzīšanas 
brīdī pārējās finanšu saistības tika novērtētas to amortizētajās iegādes izmaksās, izmantojot efektīvās procentu likmes 

metodi. Šajā kategorijā ietvēra bilances posteņus „Saistības pret bankām un klientiem”, kā arī „Pārējās saistībās”. 

 
1.10. Novērtēšana patiesajā vērtībā 

 

Novērtēšanas patiesajā vērtībā mērķis ir noteikt cenu, par kuru tirgus dalībnieki veiktu parastu darījumu novērtēšanas 

dienā pašreizējos tirgus apstākļos. Vislabākais patiesās vērtības pierādījums instrumentam, kuru tirgo aktīvā tirgū, ir tā 
kotētā cena. Aktīvā tirgū nekotētu finanšu instrumentu patieso vērtību nosaka, piemērojot atbilstošu novērtēšanas metodi. 

Šīs novērtēšanas metodes ietver zināmu daļu aplēšu, kuru apmērs ir atkarīgs no instrumenta sarežģītības un tirgus datu 

pieejamības. Novērtējot finanšu saistības patiesajā vērtībā, ņem vērā pašu kredītspēju. Ņemot vērā finanšu instrumentu 

novērtēšanai to patiesajā vērtībā raksturīgo nenoteiktību un subjektivitāti, ir iespējams, ka nākamajā finanšu gadā 
attiecīgie rezultāti varētu atšķirties no izmantotajiem pieņēmumiem. 
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1.10.  Novērtēšana patiesajā vērtībā (turpinājums) 

 

Dažiem no Koncerna finanšu aktīviem un saistībām, jo īpaši dažiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kotētās cenas 

nav pieejamas, tāpēc to patiesās vērtības noteikšanai izmanto novērtēšanas modeļus. Veicot novērtēšanu patiesajā 
vērtībā, koriģē atvasināto finanšu instrumentu patieso vērtību, lai ietvertu darījumu partnera un pašu kredītrisku. Vērtības 

korekciju aplēšu noteikšanas metodes tiek pastāvīgi pārskatītas, mainoties tirgus praksei, ko nosaka gan normatīvo aktu 

grozījumi, gan grāmatvedības uzskaites principu maiņa, kā arī vispārējā tirgus dinamika. 

 
1.11. Finanšu darījumu ieskaits 

 

Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita, un bilancē uzrāda to neto starpību, ja darījumu ieskaitu atļauj likums un ja 

ir nodoms samaksāt neto saistības vai nodoms vienlaicīgi atsavināt aktīvu un nokārtot saistības. 
 

1.12. Pārņemts nodrošinājums 

 

Pārņemti nodrošinājumi ir aktīvi, kurus pārņem, lai aizsargātu prasījumu. Koncerns var atteikties no prasījuma tiesībām uz 
kredītu un tā vietā pārņemt aktīvu, kas kalpoja kā attiecīgā kredīta nodrošinājums. Pārņemtie aktīvi ietver nekustamo 

īpašumu un citus pamatlīdzekļus. Pārņemtos aktīvus novērtē pēc zemākās no 1) iegādes izmaksām vai 2) neto realizācijas 

vērtības un uzrāda postenī „Pārējie nefinanšu aktīvi”. 

 
1.13. Pamatlīdzekļi 

 

Pamatlīdzekļus sākotnēji atzīst atbilstoši to iegādes izmaksām, kura ietver iegādes cenu, neatmaksājamus nodokļus un 

citas tiešās izmaksas, kas saistītas ar aktīva sagatavošanu ekspluatācijai. Turpmāk pamatlīdzekļus uzskaita iegādes 
vērtībā, atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgā aktīva lietderīgās kalpošanas laikā. Ēkas 

nolieto termiņā līdz 50 gadiem, citus pamatlīdzekļus nolieto termiņā no 2 līdz 10 gadiem. Turpmākās izmaksas iekļauj 

aktīva bilances vērtībā vai atzīst kā atsevišķu aktīvu, vadoties pēc apstākļiem, tikai tad, ja ir ticams, ka nākotnē Koncerns 

saņems ar attiecīgo aktīvu saistītos ekonomiskos labumus, kuri ir saistīti ar attiecīgo aktīvu un kuru vērtību ir iespējams 
ticami novērtēt. Visas citas remontu un uzturēšanas izmaksas noraksta peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata periodā, 

kurā tās radušās. Pamatlīdzekļu atsavināšanas peļņu vai zaudējumus nosaka, salīdzinot ieņēmumus ar pamatlīdzekļa 

bilances vērtību, un to(s) iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu pārbauda ikreiz, kad ir norādes par vērtības samazināšanos. 

 

1.14. Nemateriālie aktīvi 

 
Nemateriālie aktīvi ir identificējami nemonetārie aktīvi, kuriem nav materiālas formas. Lai atzītu nemateriālu aktīvu, 

uzņēmumam ir jāspēj pamatot, ka tas kontrolē attiecīgo nemateriālo aktīvu un ka uzņēmums turpmāk spēs nodrošināt sev 

ekonomisko labumu plūsmu no šā resursa. Nemateriālos aktīvus, izņemot nemateriālo vērtību, atzīst bilancē, ja ir ticams, 

ka nākotnē Koncerns gūs ekonomiskus labumus no tiem un ja aktīva iegādes izmaksas ir iespējams ticami novērtēt. 
 

Sākotnēji nemateriālos aktīvus novērtē atbilstoši iegādes izmaksām; turpmāk no iegādes izmaksām atskaita uzkrāto 

amortizāciju un uzkrātos vērtības samazināšanās zaudējumus. 

 
Nemateriālos aktīvus, kuru lietderīgās kalpošanas laiks ir ierobežots, t.i., visus nemateriālos aktīvus, izņemot nemateriālo 

vērtību, amortizē to lietderīgās kalpošanas laikā (3 gados), izmantojot lineāro metodi. Nemateriālo aktīvu samazināšanās 

pārbaudi veic ik gadu vai ikreiz, kad notikumi vai izmaiņas apstākļos norāda uz to, ka uzskaites vērtību varētu nebūt 

iespējams atgūt. Iekšēji izveidotos nemateriālos aktīvus, piemēram, izstrādāto programmnodrošinājumu amortizē 8 gadu 
laikā. 

 

Nemateriālā aktīva atgūstamo vērtību nosaka gadījumos, kad ir norādes, ka attiecīgā aktīva vērtība ir samazinājusies. 

Vērtības samazināšanās zaudējumus atzīst, ja attiecīgā aktīva uzskaites vērtība pārsniedz atgūstamo summu. 
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1.15. Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās 
 

Nolietojamo aktīvu iespējamo vērtības samazināšanos izvērtē gadījumos, kad notikumi vai izmaiņas apstākļos norāda uz 
to, ka uzskaites vērtība varētu nebūt iespējams atgūt. Šādā gadījumā novērtē atgūstamo vērtību un salīdzina to ar tās 

uzskaites vērtību. Vērtības samazināšanās zaudējumus atzīst kā summu, kas ir vienāda ar attiecīgā aktīva uzskaites 

vērtības un atgūstamās summas starpību. Atgūstamā summa ir lielākā no turpmāk minētajām summām: 1) attiecīgā aktīva 

patiesā vērtība, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai 2) lietošanas vērtība. Vērtības samazinājuma noteikšanas 
mērķiem aktīvus grupē zemākajos līmeņos, kuriem ir iespējams atsevišķi identificēt naudas plūsmas. Katrā pārskata 

datumā pārskata nefinanšu aktīvus, izņemot nemateriālo vērtību, kuru vērtība ir samazinājusies pārskata, lai noteiktu, vai 

nav nepieciešama vērtības samazināšanās zaudējumu atgrāmatošana katrā pārskata datumā. 
 

1.16. Noma 
 

Finanšu noma ir noma, kuras ietvaros iznomātājs nodod nomniekam pēc būtības visus ar īpašumtiesībām saistītos riskus 

un ieguvumus. Pārējās nomas ir nomas bez izpirkuma tiesībām. 
 

1.16.1. Koncerns kā iznomātājs 
 

Debitoru parādus no finanšu nomas līgumiem atzīst atbilstoši minimālo nomas maksājumu neto pašreizējai vērtībai, no 

kuras ir atskaitīti saņemtie pamatsummas maksājumi un pieskaitīta negarantētā atlikusī vērtība līguma termiņa beigās. 
Saņemtos nomas maksājumus sadala starp pamatsummas atmaksu un finanšu ieņēmumiem. Finanšu ieņēmumus atzīst 

nomas periodā, atspoguļojot pastāvīgu, periodisku atdevi no iznomātāja neto ieguldījumiem finanšu nomā. Sākotnējās 

pakalpojumu maksas, kuras iekasē, slēdzot nomas līgumu, ņem vērā, aprēķinot efektīvo procentu likmi un iznomātāja neto 

ieguldījumu. Iznomātāja tiešie izdevumi, kas saistīti ar līgumu, ir ietverti efektīvajā procentu likmē, un tos iegrāmato kā 
nomas ieņēmumu samazinājumu nomas līguma darbības termiņā.  
 

Uzkrājumus nomas debitoru parādiem atspoguļo attiecīgajā bilances rindā kā negatīvu skaitli. No klientiem saņemamās 

nomas maksas atzīst bilancē brīdī, kad attiecīgie aktīvi, kas ir līguma ar klientu priekšmets, tiek nodoti klientam. Ja darījuma 

līgumā paredzēts garš piegādes termiņš un aktīvi – līguma priekšmets – vēl nav piegādāti klientam, nomnieku 

maksājumus, kas saņemti saskaņā ar šiem līgumiem atzīst kā pircēju priekšapmaksas bilances rindā „Pārējie finanšu 
aktīvi”. Līzinga sabiedrības maksājumus saskaņā ar nomas līgumu par aktīviem, kuri vēl nav piegādāti, atzīst kā 

priekšapmaksas piegādātājiem bilances rindā „Pārējie nefinanšu aktīvi”. 
 

Aktīvus, kurus Koncerns kā iznomātājs iznomā nomas bez izpirkuma tiesībām ietvaros, atzīst kā pamatlīdzekļus. Aktīvus, 

kurus iznomā nomu bez izpirkuma tiesībām ietvaros, uzskaita to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iznomāto 

aktīvu nolietojamu aprēķina kā starpību starp aktīvu sākotnējo iegādes vērtību un aplēsto atlikušo vērtību tā lietderīgās 

kalpošanas termiņa beigās. Nolietojumu aprēķina visā pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro 
metodi, un izmaiņas iekļauj postenī „Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības amortizācija, nolietojums un 

norakstīšana”. 
 

Saņemamos ieņēmumus par nomu bez izpirkuma tiesībām iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā visā nomas līguma 

darbības laikā, izmantojot lineāro metodi, postenī „Citi pamatdarbības ieņēmumi”. 
 

1.16.2. Koncerns kā nomnieks 
 

Maksājumus saskaņā ar nomu bez izpirkuma tiesībām atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas nomas periodā, 

izmantojot lineāro metodi. Nomas bez izpirkuma tiesībām izdevumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Citi 

izdevumi”. 
 

1.17. Uzkrājumi 
 

Uzkrājumus atzīst pašreizējām saistībām, kas radušās pagātnes notikumu dēļ, gadījumos, kad attiecīgo saistību izpildei, 
visticamāk, būs nepieciešama ekonomisko labumu aizplūšana, kuru apmēru ir iespējams ticami aplēst. 
 

Uzkrājumu apmēru nosaka, diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kura 
atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo tirgus vērtību un, ja atbilstoši, arī attiecīgajām saistībām raksturīgos riskus. 
 

Uzkrājumus veido neizpildītām ārpusbilances kredītsaistībām un tamlīdzīgam finansējumam, ja ir ticams, ka tas būs 

jāizmaksā finanšu grūtībās nonākušam debitoram. 
 

Uzkrājumus izvērtē katrā bilances datumā un nepieciešamības gadījumā tos koriģē. 
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1.18. Pamatdarbības ieņēmumi 

 

1.18.1. Procentu ieņēmumi un procentu izdevumi 

 
Procentu ieņēmumu un procentu izdevumu atzīšanai peļņā vai zaudējumos saistībā ar finanšu aktīviem un finanšu 

saistībām, kas novērtēti amortizētajās iegādes izmaksās, izmanto efektīvo procentu likmes metodi. 

 

Efektīvās procentu likmes metode ir metode, kuru izmanto finanšu aktīva vai finanšu saistību amortizēto iegādes izmaksu 
aprēķināšanai un procentu ieņēmumu un procentu izdevumu sadalīšanai. Efektīvā procentu likme ir diskonta likme, 

kuru piemēro, lai diskontētu aplēstos nākotnes maksājumus vai ieņēmumus naudā aplēstajā finanšu instrumenta termiņā 

līdz attiecīgā finanšu instrumenta neto bilances vērtībai. Aprēķinot turpmākos maksājumus, ņem vērā visus līgumā 

paredzētos maksājumus, piemēram, avansa maksājumus. Efektīvās procentu likmes aprēķinā ietver maksas un punktus, 
kuri ir jāsaņem vai jāmaksā un kurus ietver efektīvajā procentu likmē. Tomēr paredzamos kredītzaudējumus neņem vērā. 

 

Ja turpmāk finanšu aktīva kredītvērtība būs samazinājusies, procentu ieņēmumus atzīst, piemērojot efektīvo procentu 

likmi amortizētajām iegādes izmaksām, t.i., bruto aplēstajās naudas plūsmas, kuras ņem vērā, aprēķinot koriģēto efektīvo 
procentu likmi, uzskaites vērtībai, no kuras atskaitīti uzkrājumi zaudējumiem. Ja aktīva kredītvērtība kopš tā sākotnējās 

atzīšanas ir samazinājusies, paredzamos kredītzaudējumus iekļauj kuru pēc tam izmanto procentu ieņēmumu atzīšanai. 

 

1.18.2. Komisijas naudas ieņēmumi  
 

Ieņēmumus no līgumiem ar klientiem atzīst kā komisijas naudas ieņēmumus. Minētais neattiecas uz ieņēmumiem no nomas 

līgumiem vai finanšu instrumentiem un citām līgumsaistībām, kurām piemēro 9. SFPS „Finanšu instrumenti” noteikumus. 

 
Maksas, kuras ņem vērā, lai aprēķinātu finanšu instrumenta, kuru novērtē amortizētajās iegādes izmaksās, efektīvo 

procentu likmi, piemēram, kredītu izsniegšanas maksas, sadala proporcionāli attiecīgā instrumenta paredzamajam 

termiņam, piemērojot efektīvo procentu metodi, un uzrāda postenī „Procentu ieņēmumi”. 

 
Komisijas naudas ieņēmumus atzīst, lai atspoguļotu apsolīto pakalpojumu nodošanu klientiem par summu, kura atbilst 

atlīdzībai, kuru SEB plāno saņemt apmaiņā pret attiecīgo pakalpojumu. Turpmāk ir aprakstīti galvenie maksu veidi. 

 

Komisijas ieņēmumi par maksājumu kartēm, norēķinu kontu pakalpojumiem, maksājumu pakalpojumiem tiek atzīti kā 
ieņēmumi pakalpojuma sniegšanas brīdī vai periodā, kurā tiek sniegti pakalpojumi, atkarībā no klientam sniegtajiem 

pakalpojumiem. Darījuma cenā nav iekļauta ne būtiska mainīgā atlīdzība, kas nākotnē varētu tikt mainīta, ne atsevišķas 

izpildes saistības, kas būtu jānodala. 

 
Komisijas naudas ieņēmumus par aktīvu glabāšanu un aktīvu pārvaldīšanu klientu labā atzīst kā ieņēmumus tajā pārskata 

periodā, kurā pakalpojumi tiek sniegti. No snieguma (rezultātiem) atkarīgas maksas atzīst, ja ir ļoti ticams, ka atzītie 

iegrāmatotie ieņēmumi nebūs jāatceļ, t.i., ka snieguma kritēriji tiks izpildīti. 

Komisijas naudas ieņēmumus no kredītu sindikācijas, kurās SEB rīkojas kā organizētājs, atzīst kā ieņēmumus sindikācijas 
pabeigšanas brīdī, ja vien Koncerns nav paturējis kredītu vai tā daļu par tādu pašu efektīvo procentu likmi kā pārējie 

dalībnieki. Starpniecības maksas un komisijas naudas par darījuma sarunām trešās puses labā (uzņēmuma 

iegādes/pirkuma/pārdošanas darījuma organizēšanu atzīst darījuma pabeigšanas brīdī. 

 
Izdevumus, kuri ir tieši saistīti ar komisijas naudas ieņēmumu gūšanu, atzīst kā komisijas naudas izdevumus. 

 

1.18.3. Neto finanšu ieņēmumi 

 
Peļņu vai zaudējumus no patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos novērtētiem finanšu aktīviem un 

saistībām uzrāda postenī „Neto finanšu ieņēmumi”. 

 

1.18.4. Dividenžu ienākumi 
 

Dividendes atzīst brīdī, kad uzņēmumam ir radušās tiesības saņemt maksājumu. 
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1.19. Darbinieku materiālie labumi 

 

1.19.1. Īstermiņa materiālie labumi 

 
Saistības par darba samaksu un algām, tostarp nemonetārajiem labumiem, ikgadējo atvaļinājumu un uzkrātajām slimības 

naudām, kuru izpilde sagaidāma 12 mēnešu laikā pēc tā perioda beigām, kurā darbinieki bijuši nodarbināti, atzīst attiecībā 

uz darbinieku darba tiesiskajām attiecībām līdz attiecīgā pārskata perioda beigām, tādā apmērā, kuru paredzams maksāt, 

izpildot attiecīgās saistības. Minētās saistības uzrāda bilances postenī „Pārējās nefinanšu saistības”. 
 

1.19.2. Pabalsti darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā 

 

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pabalstus izmaksā gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeidz 
pirms parastā pensionēšanās termiņa vai gadījumos, kad darbinieks piekrīt izbeigt darba tiesiskās attiecības brīvprātīgi 

apmaiņā pret minētajiem pabalstiem. Koncerns atzīst darba tiesisko attiecību izbeigšanas pabalstus gadījumos, kad tas ir 

skaidri apņēmies izbeigt darba attiecības ar esošajiem darbiniekiem saskaņā ar detalizētu formālu plānu bez atsaukšanas 

iespējām vai izmaksāt darba attiecību izbeigšanas pabalstus gadījumos, kad tas aicinājis izbeigt darba attiecības 
brīvprātīgi. 

 

1.19.3. Definēto iemaksu plāni vai apdrošināšanas līgumi 

 
Koncerns veic iemaksas definēto iemaksu plānos vai veic maksājumus saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumiem savu 

darbinieku labā. Definēto iemaksu plāns ir pensiju plāns, kurā Koncerns veic iemaksas, t.i., AS „SEB atklātais pensiju fonds”, 

neuzņemoties nekādas papildu saistības pēc iemaksu veikšanas. Definēto iemaksu pensiju plānu pensiju izmaksas un 

dzīvības apdrošināšanas prēmijas atzīst kā izdevumus periodā, kurā darbiniekiem ir darba tiesiskās attiecības, ar kurām 
minētais maksājums ir saistīts. 

 

1.20. Maksājumi ar akcijām 

 
Koncerns ir ieviesis vairākas uz akcijām balstītas darbinieku motivācijas programmas, kuru nolūkam izmanto 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) akcijas un saskaņā ar kurām darbiniekiem piešķir SEB pašu kapitāla instrumentus. 

Minētajās programmās var piedalīties tikai vadošie darbinieki. Iepriekš minētās programmas ir Akciju atlikšanas 

programma (Share Deferral Programme jeb SDP) un Akciju pielīdzināšanas programma (Share Matching Programme jeb 
SMP). Uz akcijām balstītas motivācijas programmas, kuru ietvaros norēķinus veic ar akcijām, dod tiesības darbiniekiem 

saņemt SEB kapitāla instrumentus. Savukārt, saskaņā ar darbinieku motivācijas programmu noteikumiem, par kurām 

norēķinās naudā, darbiniekiem ir tiesības saņemt SEB pašu kapitāla instrumentu cenu vai vērtību naudā. Minēto tiesību 

patieso vērtību nosaka, izmantojot atbilstošus novērtēšanas modeļus, ņemot vērā tiesību piešķiršanas noteikumus un 
Koncerna aplēses par tiesību skaitu, kuras galu galā tiks garantētas un kuras pārskata katra pārskata gada beigās. Ja 

atbilstoši, garantēto tiesību rašanās periodā iegrāmato sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuru apmēru pārskata katra 

pārskata gada beigās, lai nodrošinātu, ka pārskata datumā uzkrāto izmaksu apmērs atbilst tiesību patiesajai vērtībai. 

Izmaksas grāmato līdz brīdim, kad beidzas termiņš, pēc kura darbinieks ir kvalificējies attiecīgajām programmām. 
 

Darbinieku motivācijas programmu, par kurām norēķinās ar pašu kapitāla instrumentiem, izmaksas novērtē atbilstoši 

kapitāla instrumentu patiesajai vērtībai to piešķiršanas datumā, un tās atzīst kā izdevumus, izmantojot lineāro metodi, 

garantēto tiesību rašanās termiņā ar atbilstošu palielinājumu pašu kapitālā. Garantēto tiesību rašanās periods ir periods, 
kurā darbiniekiem ir jāsaglabā darba tiesiskās attiecības ar SEB, lai viņu tiesības kļūtu garantētas. Attiecībā uz darbinieku 

motivācijas programmām, par kurām norēķinās naudā, iegādātos pakalpojumus un radušās saistības novērtē attiecīgo 

saistību patiesajā vērtībā un atzīst kā izdevumus garantēto tiesību rašanās periodā, kurā darbiniekiem ir darba tiesiskās 

attiecības. Līdz norēķināšanās brīdim šo saistību patieso vērtību atkārtoti pārskata, un patiesās vērtības izmaiņas atzīst 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

1.21.  Nodokļi 

 
Koncerna nodokļi pārskata periodā sastāv no uzņēmumu ienākuma nodokļa un atliktā nodokļa. Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa aktīvu un saistību par pašreizējo periodu un iepriekšējiem periodiem apmēru novērtē atbilstoši summai, kas 

maksājama nodokļu administrācijai vai saņemama no tās, atbilstoši nodokļu likmēm un saskaņā ar bilances datumā spēkā 

esošajiem vai turpmāk pieņemtajiem nodokļu likumiem. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina no apliekamā ienākuma, 
kas aprēķināts par attiecīgo periodu. Konsolidētajos finanšu pārskatos atspoguļotais atliktais nodoklis veidojas no 

meitasuzņēmumu nesadalītās peļņas. 

 



AS „SEB banka” 2018. gada pārskats 

 

 

 27 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.21.  Nodokļi (turpinājums) 

 
Parasti uzņēmumu ienākuma nodokli un atlikto nodokli atzīst peļņā vai zaudējumos. Savukārt, nodokli, kas attiecas uz 

posteņiem, kuri ir atzīti pārējos apvienotajos ienākumos, atspoguļo tieši pārējos apvienotajos ienākumos.  
 

2017. gada 28. jūlijā tika pieņemts jauns „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”, saskaņā ar kuru no 2018. gada 1. janvāra 

ar uzņēmumu nodokli apliek peļņu, kas radusies pēc 2017. gada, ja tā tiek sadalīta. Līdz ar likuma stāšanos spēkā vairs 

nebija pamata atliktā nodokļa aktīva vai saistību esamībai, un 2017. gadā Koncerns izslēdza no bilances iepriekš atzītās 
atliktā nodokļa saistības un aktīvus, norakstot attiecīgo saistību un aktīvu samazinājumu peļņas un zaudējumu aprēķinā 

par 2017. gadu. Saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumiem nākamo 5 taksācijas gadu laikā nodokļa maksātājiem būs 

tiesības izmantot nodokļu zaudējumus, kuri uzkrāti līdz 2017. gada 31. decembrim, lai samazinātu nodokli, kas maksājamo 

nodokli par sadalīto peļņu, taču ne vairāk kā par 50% gadā, kā arī samazināt apliekamo peļņu par uzkrājumiem, kas tika 
izveidoti līdz 2017. gada 31. decembrim, par kuriem attiecīgajos taksācijas periodos bija  

palielināts apliekamais ienākums – samazinājuma summas apmērā.  

 

Sākot ar 2018. taksācija gadu, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina par sadalīto peļņu (20/80 no akcionāriem 
izmaksājamās neto summas). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto pelņu tiks atzīts brīdī, kad Bankas akcionārs pieņems 

lēmumu par peļņas sadali. 

 

Koncerns aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no aprēķinātā apliekamā 
ienākuma), t.i., par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteiktajiem nodokļa objektiem, piemēram, ar saimniecisko 

darbību nesaistītajiem izdevumiem, šaubīgajiem debitoru parādiem un kredītiem saistītajām pusēm, ja tie atbilst minētajā 

likumā noteiktajiem kritērijiem, kā arī citiem izdevumiem, kuri saskaņā ar likumu nav atskaitāmi. Uzņēmumu ienākuma 

nodokli par nosacīti sadalīto peļņu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā gadā, par kuru tas ir aprēķināts. Uzņēmumu 
ienākuma nodokli par sadalīto peļņu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Uzņēmumu ienākuma nodoklis”, 

savukārt, uzņēmumu ienākuma nodokli par nosacīti sadalīto peļņu ietver postenī „Citi izdevumi”. 
 

1.22. Pilnvarnieka darbības 
 

Koncerns sniedz aktīvu pārvaldības pakalpojumus, kā arī piedāvā fondu pārvaldības pakalpojumus. Trešajām personām 

piederoši aktīvi, kurus pārvalda Koncerns, kā arī ieņēmumi no tiem, nav ietverti šajos finanšu pārskatos, jo tie nav Koncerna 

aktīvi. Par pilnvarnieka darbībām saņemtās komisijas uzrāda komisijas naudas ieņēmumos. 
 

1.23. Pamatkapitāls un dividendes 
 

Parastās akcijas klasificē kā pašu kapitālu. Papildu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz jaunu akciju emisiju, uzrāda pašu 

kapitālā kā ieņēmumu samazinājumu, atskaitot nodokli. Saņemtās atlīdzības patiesās vērtības pārsniegumu pār emitēto 
akciju nominālvērtību uzrāda postenī „Akciju emisijas uzcenojums”. 
 

Dividendes iegrāmato pašu kapitālā periodā, kurā notiek to deklarēšana. Pielikumā par notikumiem pēc bilances datuma 
sniedz informāciju par dividendēm, kas deklarētas pēc pārskata perioda beigām, bet līdz finanšu pārskatu apstiprināšanas 

publicēšanas datumam. 
 

1.24. Grāmatvedības uzskaites principu izmaiņas 2018. gadā 
 

Jauno standartu ieviešanas ietekme 
 

Koncerns piemēro 9. SFPS „Finanšu instrumenti” ar pārejas datumu – 2018. gada 1. janvāris. Standarts aptver trīs jomas: 

klasifikāciju un novērtēšanu, vērtības samazināšanos un riska ierobežošanas uzskaiti. Pārejas nolūkam kvantitatīvais 

rādītājs, kuru izmanto, lai vērtības samazināšanās noteikšanas mērķiem novērtētu kredītrisks būtisku pieaugumu, balstās 

uz riska klasi vai ekvivalentu principu. Kā to pieļauj 9. SFPS Pārejas noteikumi, Koncerns ir izvēlējies nepārrēķināt 
salīdzinošos rādītājus. Finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību pārrēķināšana pārejas datumā ir atzīta bilancē 

nesadalītās peļņas un pārējo rezervju sākuma atlikumā 2018. gada 1. janvārī.  
 

Koncerns piemēro 15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” ar pārejas datumu 2018. gada 1. janvārī. Koncerns ir 

izvēlējies piemērot standartu retrospektīvi. Izvērtējot 15. SFPS prasību ietekmi, tika konstatēts, ka pāreja nav ietekmējusi 

Koncerna finanšu pārskatus. 
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1.24. Grāmatvedības uzskaites principu izmaiņas 2018. gadā (turpinājums) 

 

Turpmāk ietvertās pārejas tabulas atspoguļo izmaiņas Koncerna finanšu pārskatos 2018. gada 1. janvārī, galvenokārt, 

divos aspektos: (1) informācijas atspoguļošanas veida (formāta) izmaiņas Koncerna bilancē ar mērķi labāk atspoguļot 
jaunās prasības saskaņā ar 9. SFPS „Finanšu instrumenti” un (2) pāreja no 39. SGS uz 9. SFPS 2018. gada 1. janvārī.  

 

No 2018. gada 1. janvāra 9. SFPS ievieš jaunas prasības klasifikācijas un novērtēšanas, vērtības samazināšanās un riska 

ierobežošanas uzskaites jomā. Koncerna bilance tika koriģēta, lai labāk atspoguļotu novērtējumu kategorijas un 
grāmatvedības uzskaites principus atbilstoši 9. SFPS. Jauno bilances formātu izmanto no 2018. gada 1. janvāra. 
 

Jaunās prasības ieviesa pārmaiņas finanšu aktīvu un saistību klasifikācijā un novērtēšanā, kā rezultātā 2018. gada 

nesadalītās peļņas sākuma atlikums palielinājās par 5 miljoniem EUR. Kategorija „pārdošanai pieejamie”, kurai saskaņā ar 

39. SGS patiesās vērtības izmaiņas bija jāuzrāda Citos apvienotajos ienākumos, vairs nepastāv, un novērtējumi patiesajā 

vērtībā jāuzrāda postenī „Neto finanšu ieņēmumi”. Attiecīgi no bilances tika izslēgta pozitīvā patiesā vērtība 
0,6 miljonu EUR apmērā. Apkopoto pārskatu par pārejas uz 9. SFPS atšķirīgās klasifikācijas un novērtēšanas sekām, 

tostarp detalizētu katra portfeļa aprakstu sk. 29-32. lappusē. 
 

Ir mainīts vērtības samazināšanās modelis kredītzaudējumiem: radušos zaudējumu modelis ir aizstāts ar paredzamo 

zaudējumu modeli, kā rezultātā uzkrājumi samazinājās līdz 6,4 miljoniem EUR. Neto pēcnodokļu efekts ir nesadalītās 

peļņas palielinājums par 5,0 miljoniem EUR. Uzkrājumu samazinājumu noteica trīs galvenie faktori: pirmkārt, visiem 
attiecīgajiem posteņiem veido uzkrājumus, otrkārt, pieauga uzkrājumi ārpusbilances saistībām, treškārt, aprēķinot 

paredzamos kredītzaudējumus, ņem vērā nākotnes prognozes. Pastāv trīs atšķirīgi scenāriji, kuri atspoguļo SEB viedokli 

par makroekonomisko attīstību. Sīkāka informācija par paredzētajiem kredītzaudējumiem un bruto uzskaites vērtībām ir 

sniegta 33. lappusē.   
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Sākot ar 2018. gada 1. janvāri Koncerns ir mainījis informācijas atspoguļošanas bilancē veidu, lai atspoguļotu novērtējumu 

kategorijas un grāmatvedības uzskaites principus atbilstoši 9. SFPS. Tabulā ir redzamas izmaiņas Koncerna bilances 
formātā, lai uzskatāmāk parādītu slēguma atlikumu, kas atspoguļoti saskaņā ar 39. SGS, un sākuma atlikumus, kas 

atspoguļoti saskaņā ar 9. SFPS, salīdzinājumu. Tabulā sniegta arī informācija par summām, kas tika pārvietotas starp 

bilances posteņiem - saskaņā ar iepriekšējo un jauno formātu. 

 
Koncerna pārejas no 39. SGS uz 9. SFPS tabulas 

 

Bilance – jaunais ierosinātais 

formāts 

Slēguma 

atlikums 

9. SFPS „Finanšu 

instrumenti”- 
izmaiņas 

uzkrājumos PKZ 

9. SFPS „Finanšu  

instrumenti”- 
klasifikācijas 

izmaiņas  

Sākuma atlikums 

miljonos EUR 31.12.2017.   01.01.2018. 

Aktīvi     
Kase un prasības pret Latvijas Banku 570,1 - - 570,1 

Prasības pret kredītiestādēm 126,9 - - 126,9 

Klientiem izsniegtie kredīti 2 637,3 6,4 - 2 643,7 

Parāda vērtspapīri 287,1 - 0.3 287,4 
Atvasinātie finanšu instrumenti 23,2 - - 23,2 

Kapitāla instrumenti 3,8 - -0.3 3,5 

Nemateriālie aktīvi 9,3 - - 9,3 

Pamatlīdzekļi 9,0 - - 9,0 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs - - - - 

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs - - - - 

Pārējie finanšu aktīvi 10,8 - - 10,8 

Pārējie nefinanšu aktīvi 10,6 - - 10,6 

Aktīvu kopsumma 3 688,1 6,4 - 3 694,5 
     

Saistības     

Centrālo banku un kredītiestāžu 

noguldījumi 836,8 - - 836,8 
Noguldījumi un aizņēmumi no 

klientiem 2 374,2 - - 2 374,2 

Atvasinātie finanšu instrumenti 23,1 - - 23,1 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
saistības 0,3 - - 0,3 

Atliktā ienākuma nodokļa saistības - - - - 

Uzkrājumi 2,3 1,4  3,7 

Pārējās finanšu saistības 38,7 - - 38,7 
Pārējās nefinanšu saistības 8,8 - - 8,8 

Saistību kopsumma 3 284,2 1,4 - 3 284,2 
     

Kapitāls un rezerves     

Kapitāls un rezerves, kas 
attiecināmas uz akcionāriem   

 
 

Pamatkapitāls 145,3 - - 145,3 

Akciju emisijas uzcenojums 5,1 - - 5,1 

Pārdošanai pieejamo ieguldījumu 
vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts  0,6 -0,6 - - 

Citas rezerves 0,6 - - 0,6 

Nesadalītā peļņa 252,3 5,6 - 257,9 

Kapitāla un rezervju kopsumma 403,9 5,0 - 408,9 
     

Saistību, kapitāla un rezervju 
kopsumma 3 688,1 6,4 - 3 694,5 

 
Tabulā atspoguļoti pārejas uz 9. SFPS rezultāti Koncerna bilancē, ieviešot jaunās novērtējuma kategorijas un uzkrājumus 

PKZ jaunajā bilances formātā, kā arī paskaidrota pāreja no slēguma atlikumiem, kas uzrādīti saskaņā ar 39. SGS 

2017. gada 31. decembrī, uz sākuma atlikumiem, kas rādīti saskaņā ar 9. SFPS 2018. gada 1. janvārī.   
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.24. Grāmatvedības uzskaites principu izmaiņas 2018. gadā (turpinājums) 

 

Koncerna sniegtā informācija par pāreju – pārskats par novērtējuma kategorijām, pārejot uz 9.  SFPS 

 
Aktīvi 
miljonos EUR 

Slēguma atlikums 31.12.2017. saskaņā ar 39. SGS 
prasībām 

Sākuma atlikums 01.01.2018. saskaņā ar 
9. SFPS 

 TNT 

  
NPVI  PP  KuDP Citi  Kopā PVTNT PVPPZ

OK  

AII  Citi Kopā 

Kase un prasības pret 
Latvijas Banku - - - 570,1 - 570,1 - - 570,1 - 570,1 
Prasības pret 

kredītiestādēm - - - 126,9 - 126,9 - - 126,9 - 126,9 
Klientiem izsniegtie 
kredīti - - - 2 637,3 - 2 637,3 - - 2 643,7 - 2 643,7 

Parāda vērtspapīri - 287,1 - - - 287,1 - 287,4 - - 287,4 
Atvasinātie finanšu 
instrumenti 23,2 - - 

- 
- 23,2 23,2 - 

- 
- 23,2 

Kapitāla instrumenti - - 3,8 - - 3,8 - 3,5 - - 3,5 
Nemateriālie aktīvi - - - - 9,3 9,3 - - - 9,3 9,3 

Pamatlīdzekļi - - - 

 

- 9,0 9,0 - - 

 

- 9,0 9,0 
Pārējie finanšu aktīvi - - - 10,8 - 10,8 - - 10,8 - 10,8 
Pārējie nefinanšu aktīvi - - - - 10,6 10,6 - - - 10,6 10,6 

Aktīvu kopsumma 23,2 287,1 3,8 3 345,1 28,9 3 688,1 23,2 290,9 3 351,5 28,9 3 694,5 

            
 

Saistības, kapitāls 

un rezerves 
miljonos EUR 

TNT NPVI  PP AII  Citi  Kopā PVTNT PVPPZ

OK 

AII  Citi Kopā 

Centrālo banku un 
kredītiestāžu 

noguldījumi - - - 836,8 - 836,8 - - 836,8 - 836,8 

Klientu noguldījumi un 

aizņēmumi no klientiem - - - 2374,2 - 2374,2 

 
 

- 

 
 

- 2374,2 - 2374,2 
Atvasinātie finanšu 
instrumenti - - - - 23,1 23,1 

- - 
- 23,1 23,1 

Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa saistības - - - 

 
- 0,3 0,3 

 
- 

 
- 

 
- 0,3 0,3 

Atliktā ienākuma 

nodokļa saistības - - - 

 

- - - 

 

- 

 

- 

 

- - - 
Uzkrājumi - - - - 2,3 2,3 - - - 3,7 3,7 
Pārējās finanšu 

saistības - - - 

 

38,7 - 38,7 

 

- 

 

- 

 

38,7 - 38,7 
Pārējās nefinanšu 
saistības - - - 

 
- 8,8 8,8 

 
- 

 
- 

 
- 8,8 8,8 

Kapitāls un rezerves - - - - 403,9 403,9 - - - 403,9 403,9 

Saistības, kapitāls 

un rezerves kopā - - - 3 249,7 438,4 3 688,1 - - 3249,7 439,8 3 689,5 

 

Kategorija „Citi” attiecas uz nefinanšu aktīviem un saistībām un pašu kapitālu. 

 
Šajās tabulās sniegts pilnīgs pārskats par pāreju no novērtējumu kategorijām un grāmatvedības uzskaites saskaņā ar 39. 

SGS 2017. gada 31. decembrī uz novērtējumu kategorijām un uzskaiti saskaņā ar 9. SFPS 2018. gada 1. janvārī. Izmaiņas 

bilances vērtībā ir notikušas tāpēc, ka 9. SFPS ieviesa jaunas novērtēšanas kategorijas finanšu aktīviem un saistībām un 

uzkrājumus PKZ (paredzamajiem kredītzaudējumiem) tādiem finanšu aktīviem, kurus novērtē atbilstoši amortizētajām 
iegādes izmaksām, kā arī ārpusbilances riska darījumiem. Sīkāku informāciju par izmaiņām klasifikācijā un novērtēšanā sk. 

detalizētajās klasifikācijas un novērtēšanas tabulās turpmāk.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

 
1.24. Grāmatvedības uzskaites principu izmaiņas 2018. gadā(turpinājums) 

 

Saīsinājumi attiecībā uz 39. SGS: „Tirdzniecības nolūkā turētie (TNT), „Novērtēšanas patiesajā vērtībā iespēja (NPVI) - 

finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, 
„Pārdošanai pieejamie (PP), „Kredīti un debitoru parādi (KuDP), „Amortizētajās iegādes izmaksās (AII) un „Līdz dzēšanas 

termiņam turētie” (LDTT). 

 

Saīsinājumi attiecībā uz 9. SFPS: „Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un tirdzniecības 
nolūkā turēti (PVTNT), „Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos obligātā kārtā” (PVPPZOK), 

„Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos (PVPPZ), „Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu 

Citos apvienotajos ienākumos (PVPCAI)” un „Amortizētajās iegādes izmaksās” (AII). 

 
Koncerna sniegtā informācija par pāreju – detalizēta informācija par novērtējuma kategorijām, pārejot uz 9.  SFPS 

 

Turpmāk tabulās ir ietverts iepriekšējās klasifikācijas kategoriju atbilstoši 39. SGS 2017. gada 31. decembrī un 

klasifikācijas kategoriju atbilstoši 9. SFPS 2018. gada 1. janvārī salīdzinājums. 
 

39. SGS Klasifikācija un 
novērtēšana 

Uzkrājumi PKZ 9. SFRS 

Aktīvu klase Uzskaites 
vērtība 

31.12.2017. 

Izmaiņas Pārvērtēšana Vērtības 
izmaiņas 

Uzskaites 
vērtība 

01.01.2018. 

Klasifikācija 

Tirdzniecības nolūkā turētie 23,2 -23,2     
Pārklasificēti kā novērtēti 

patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos un tirdzniecības 

nolūkā turētie  23,2 - - 

 
 

23,2 

Novērtēti patiesajā 

vērtībā ar pārvērtēšanu 
peļņā vai zaudējumos un 
tirdzniecības nolūkā 

turētie  
Finanšu aktīvi, kas sākotnējās 
atzīšanas brīdī novērtēti 

patiesajā vērtībā, ar 
pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos (NPVI) 287,1 - 287.1    

 

Pārklasificēti kā novērtēti 
patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos obligātā kārtā  287,1 - - 

 
 

287,1 

Novērtēti patiesajā 
vērtībā ar pārvērtēšanu 
peļņā vai zaudējumos 

obligātā kārtā 
Pārdošanai pieejami 3,7 -3,7     
Pārklasificēti kā novērtēti 

patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai 
zaudējumos obligātā kārtā  3,7 - - 

 
 

3,7 

Novērtēti patiesajā 

vērtībā ar pārvērtēšanu 
peļņā vai zaudējumos 
obligātā kārtā 

Kredīti un debitoru parādi 3 345,1 - 3 345,1     
Pārklasificēti kā novērtēti 
amortizētajās iegādes izmaksās  3 345,1 - 6,4 

 
3 351,5 

Amortizētajās iegādes 
izmaksās 

 
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, daļai parāda instrumentu Koncerns vairs neizmanto novērtēšanas patiesajā vērtībā 

iespēju. Šos instrumentus pārvalda un novērtē atbilstoši to patiesajai vērtībai, t.i., tos vienmēr novērtē patiesajā vērtībā ar 

pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos saskaņā ar 9. SFPS. 

 
Koncerns saskaņā ar 9. SFPS izvēlējās novērtēt kapitāla instrumentus patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos. 2017. gada 31. decembrī Citos apvienotajos ienākumos (CAI) šiem pašu kapitāla instrumentiem bija 

0,6 miljoni EUR; 2018. gada 1. janvārī šī summa tika atzīta nesadalītajā peļņā.  
 

39. SGS Klasifikācija un novērtēšana Uzkrājumi PKZ 9. SFRS 

Saistību klase Uzskaites 
vērtība 

31.12.2017. 

Izmaiņas Pārvērtēšana Vērtības 
izmaiņas 

Uzskaites 
vērtība 

01.01.2018 

Klasifikācija 

Amortizētajās iegādes 
izmaksās 3 249,7 -3 249,7   

  

Pārklasificēti uz 
amortizētajām iegādes 
izmaksām  3 249,7 - - 

 
3 249,7 

Amortizētajās iegādes 
izmaksās 

  



AS „SEB banka” 2018. gada pārskats 

 

 

 32 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
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Informācija par pāreju – Koncerna vērtības samazināšanās zaudējumi saskaņā ar 39. SGS un 9. SFPS 

 
 

Finanšu aktīvi 

miljonos EUR 

Klasifikācija  Uzkrājumi 
saskaņā ar 

39. SGS 

 PKZ uzkrājumi saskaņā 
ar 9. SFPS 

 39. SGS 9. SFRS 31.12.2017

. 

Izmaiņas 

uzkrājumos 

01.01.2018 

      
Kase un prasības pret Latvijas Banku KuDP AII - - - 

Prasības pret kredītiestādēm KuDP AII - - - 
Klientiem izsniegtie kredīti KuDP AII 55,9 - 6,4 49,5 
Parāda vērtspapīri NPVI  PVPPZ - - - 

Atvasinātie finanšu instrumenti TNT 
PVTNT 

 - 
- - 

Kapitāla instrumenti PP  PVPPZOK - - - 

Pārējie finanšu aktīvi KuDP AII - - - 

 

Kredītu ārpusbilances saistības 

un finanšu garantijas 
miljonos EUR 

Klasifikācija  Uzkrājumi 
saskaņā ar 

39. SGS 

 PKZ uzkrājumi saskaņā 
ar 9. SFPS 

 39. SGS 9. SFRS 31.12.2017

. 

Izmaiņas 

uzkrājumos 

01.01.2018 

      
Kredītu ārpusbilances saistības un 

finanšu garantijas N/A N/A - 

 

1,4 

 

1,4 

 

Saīsinājumi attiecībā uz 39. SGS: „Tirdzniecības nolūkā turētie” (TNT), „Novērtēšanas patiesajā vērtībā iespēja” (NPVI) - 

finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī novērtē patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos, 
„Pārdošanai pieejamie” (PP), „Aizdevumi un debitoru parādi” (ADP), „Amortizētās iegādes izmaksās” (AII) un „Līdz 

dzēšanas termiņam turētie” (LDTT). 

 

Saīsinājumi attiecībā uz 9. SFPS: „Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un tirdzniecības 
nolūkā turēti”(PVTNT), un „Amortizētās iegādes izmaksas” (AII). 

 

Iepriekšējā tabulā atspoguļota pāreja no perioda beigu vērtības samazināšanās uzkrājumiem, kas noteikti, izmantojot 

radušos zaudējumu modeli atbilstoši 39. SGS, kā arī uzkrājumiem ārpusbilances kredītsaistībām un finanšu garantiju 
līgumiem, kas noteikti atbilstoši 37. SGS, uz jauno vērtības samazināšanās uzkrājumu, kuru nosaka atbilstoši 9. SFPS 

noteiktajam paredzamo zaudējumu modelim 2018. gada 1. janvārī. Katras aktīvu klases jauno novērtējuma kategoriju, kas 

noteikta atbilstoši 9. SFPS, salīdzina ar iepriekšējo novērtēšanas kategoriju, kas noteikta atbilstoši 39. SGS, atspoguļojot 

izmaiņas uzkrājumos gan saskaņā ar 39. SGS, gan saskaņā ar 9. SFPS. 
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Informācija par pāreju – Koncerna vērtības samazināšanās zaudējumi saskaņā ar 39.  SGS un 9. SFPS, uzkrājumi PKZ 

sadalījumā pa vērtības samazināšanās posmiem 01.01.2018. 
 

Grupa Bruto uzskaites 

vērtības/ 

Nominālās 
summas 

Uzkrājumi 

PKZ 

Uzskaites 

vērtība/ 

Neto 
summas 

PKZ seguma 

attiecība % 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR  

     

Pirmais posms (12 mēnešu PKZ)     
Kredīti kredītiestādēm un klientiem 1)  2 166,3     1,2     2 165,1     0,06    

Pārējie finanšu aktīvi 2)  7,9     -       7,9     -      

Finanšu aktīvi  2 174,2     1,2     2 173,0     0,06    

Finanšu garantijas un ārpusbilances 
kredītsaistības 

 582,2     0,3     581,9     0,05    

Kopā  2 756,4     1,5     2 754,9     0,05    

Uzkrājumu PKZ daļa, kas attiecas uz pirmo 

posmu 

 2,95%   

     
Otrais posms (dzīvescikla PKZ)     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem   557,6     5,1     552,5     0,91    

Pārējie finanšu aktīvi 2)  0,1     -       0,1     -      

Finanšu aktīvi  557,7     5,1     552,6     0,91    

Finanšu garantijas un ārpusbilances 
kredītsaistības 

 79,6     0,2     79,4     0,25    

Kopā  637,3     5,3     632,0     0,83    

Uzkrājumu PKZ daļa, kas attiecas uz otro 

posmu 

 10,41%   

     

Trešais posms (samazināta 

kredītvērtība/dzīvescikla PKZ)     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem  96,0     43,2     52,8     45,00    
Pārējie finanšu aktīvi 2)  -       -       -       

Finanšu aktīvi  96,0     43,2     52,8     45,00    

Finanšu garantijas un ārpusbilances 

kredītsaistības 

 3,4     0,9     2,5     26,47    

Kopā  99,4     44,1     55,3     44,37    

Uzkrājumu PKZ daļa, kas attiecas uz trešo 
posmu 

 86,64%   

     

Kopā     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem 1)  2 819,9     49,5     2 770,4     1,76    
Pārējie finanšu aktīvi 2) 8,0 - 8,0 - 

Finanšu aktīvi  2 827,9     49,5     2 778,4     1,75    

Finanšu garantijas un ārpusbilances 

kredītsaistības 

 665,2     1,4     663,8     0,21    

Kopā 3 493,1 50,9 3 442,2 1,46 
1) Ieskaitot pieprasījuma noguldījumus kredītiestādēs EUR 119,0m – kuriem PKZ apmērs ir nebūtisks 
2) Ieskaitot debitoru parādus 

 
Tabulā norādīta bruto uzskaites vērtība riska darījumiem, kuri atspoguļoti bilancē, un nominālās summas riska darījumiem, 

kuri atspoguļoti ārpusbilancē, sadalījumā pa posmiem (kā vidējais rādītājs), lai aplūkotu uzkrājumus PKZ kopējā riska 

līmeņa kontekstā. Lai aprēķinātu uzkrājumus debitoru parādu zaudējumiem, izmanto vienkāršotu pieeju, kas balstās uz 

informāciju par kavēto termiņu. 
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1.25. Turpmākās izmaiņas grāmatvedības uzskaites jomā  

 

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

Eiropas Savienība tos apstiprinās. 
 

16. SFPS „Noma” ir aizstājis 17. SGS „Noma” un saistītās interpretācijas. Standarts ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra, un 

to ir apstiprinājusi ES. Saskaņā ar jaunā standarta ieviestajām būtiskajām izmaiņām SEB kā nomniekam ir jāiegrāmato 

nomas savā grāmatvedības uzskaitē, t.i., standarts ievieš vienotu nomu uzskaites modeli, kas paredz nomas aktīvu 
(aktīva lietošanas tiesību) un atbilstošu nomas saistību atzīšanu bilancē. Nomas bez izpirkuma tiesībām izdevumi, kurus 

iepriekš atspoguļoja peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, ir aizstāti ar nomas aktīvu nolietojumu un 

procentu izdevumiem par nomas saistībām. Grāmatvedības uzskaites kārtība iznomātājiem praktiski nav mainījusies. 

 

Pārejot uz 16. SFPS piemērošanu, Koncerns nolēma piemērot modificētu retrospektīvo pieeju. Piemērojot modificēto 

retrospektīvo pieeju nomām, Koncerns izvēlējās novērtēt tiesības izmantot aktīvus apmērā, kas atbilst attiecīgo nomas 

saistību apmēram.  

 
Turklāt Koncerns nolēma izmantot praktisku pieeju - novērtējot nomas termiņu, izmantot iepriekšējo pieredzi, nevis atzīt 

aktīva tiesību izmantošanu vai nomas saistību tādām nomām, kuru termiņš beidzas 12 mēnešu laikā no sākotnējās 

piemērošas datuma, kā arī neiekļaut zemas vērtības aktīvus. 

 
Galvenā ietekme uz Koncerna finanšu pārskatiem rodas pamatlīdzekļu nomas grāmatvedības uzskaites rezultātā. 

Koncerns atzīs šādu ietekmi sakarā ar pāreju uz 16. SFPS 2019. gada 1. janvārī: 

 

miljonos EUR  

  

Aktīvu lietošanas tiesības 13,1 

Apakšnomas debitori 0,3 

  
Nomas saistības 13,8 

Uzkrājumi -0,2 

  

Ietekme uz kapitālu -0,2 
 

Starpība starp aktīvu izmantošanas tiesību vērtību un nomas saistībām tiks atzīta nesadalītajā peļņā. Uzkrājumi 

zaudējumus nesošiem nomas līgumiem 0,2 miljonu EUR apmērā, kurus bija jāveido saskaņā ar 17. SGS, tiks izslēgti no 

bilances. Tas būtiski neietekmēs peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kaut arī atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
mainās: citi izdevumi tiks aizstāti ar aktīvu lietošanas tiesību nolietojumu un procentu izdevumiem par nomas saistībām. 

Minētajam nav būtiskas ietekmes uz lielajiem riska darījumiem un kapitāla pietiekamību. 

 

Jaunais standarts ievieš arī prasības par jaunām aplēsēm un vērtējumiem attiecībā uz nomas saistībām. SEB novērtē 
nomas saistības to rašanās datumā, un tās var būt nepieciešams pārskatīt, piemēram, izvērtēt, vai ir pamats uzskatīt, ka 

iespēja tiks izmantota. Ņemot vērā, ka tas uzlabos finanšu pārskatu informācijas stabilitāti, Koncerns pastāvīgi pārskata 

un uzrauga šo aspektu.  

 
Ir izdots 23. SFPIK „Nenoteiktība par ienākuma nodokļa piemērošanu”; tas paskaidro, kā jāatspoguļo nenoteiktība, kuru 

rada uzņēmumu ienākuma nodokļa grāmatvedības uzskaite. Ir grozīts 28. SGS „Līdzdalība asociētajos uzņēmumos un 

kopuzņēmumos”, un uzņēmumiem ir jāpiemēro 9. SFPS „Finanšu instrumenti” noteikumi ilgtermiņa ieguldījumiem 

asociētajos uzņēmumos vai kopuzņēmumos, kas veido daļu no neto līdzdalības asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā. 
9. SFPS „Finanšu instrumenti” tika veikti grozījumi attiecībā uz priekšapmaksu aspektiem ar negatīvu kompensāciju. 

Ikgadējo uzlabojumu cikla 2015.-2017 ietvaros ir grozīti 23. SGS „Aizņēmumu izmaksas” un 12. SGS „Ienākuma nodokļi”, 

3. SFPS „Uzņēmumu apvienošana” un 11. SFPS „Kopīgas struktūras”. Minētie grozījumi un interpretācijas ir piemērojamas 

no 2019. gada 1. janvāra. Minētās izmaiņas būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus vai kapitāla pietiekamības un 
lielo riska darījumu rādītājus. 

 

Ir pārskatīts Finanšu pārskatu konceptuālais ietvars (Conceptual Framework for Financial Reporting), kurš ietver jaunu 

nodaļu par novērtēšanu, norādījumus par finanšu rezultātu atspoguļošanu un uzlabotas definīcijas un norādījumus. 
Grozījumi 1. SGS “Finanšu pārskatu atspoguļošana” un 8. SGS “Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu izmaiņas 

un kļūdas” precizē materialitātes definīciju. Informācija ir materiāla, ja to neatspoguļojot vai atspoguļojot nepatiesi vai 

neskaidri, varētu pamatoti sagaidīt, ka tas ietekmēs lēmumus, ko finanšu pārskati lietotāji veic, pamatojoties uz šiem 

finanšu pārskatiem. Minētie grozījumi un interpretācijas ir piemērojamas no 2020. gada 1. janvāra. Minētās izmaiņas 
būtiski neietekmēs Koncerna finanšu pārskatus.  
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2. Būtiski svarīgi vērtējumi, piemērojot grāmatvedības uzskaites principus  

 

Piemērojot Koncerna grāmatvedības uzskaites politikas, dažos gadījumos ir jāizmanto aplēses un pieņēmumi, kuri būtiski 

ietekmē finanšu pārskatos uzrādītās summas. Aplēses balstās uz ekspertu vērtējumiem un pieņēmumiem, kurus vadība 
uzskata par skaidriem un patiesiem. Vadība pastāvīgi izvērtē šos vērtējumus un aplēses. Nozīmīgākie pieņēmumi un 

aplēses attiecas uz turpmāk aprakstītājām jomām: 

 

Finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšana 
Novērtēšanas patiesajā vērtībā mērķis ir noteikt cenu, par kuru tirgus dalībnieki veiktu parastu darījumu novērtējuma 

dienā pašreizējos tirgus apstākļos. Vislabākais aktīvā tirgū tirgota instrumenta patiesās vērtības pierādījums ir tā kotētā 

cena. Aktīvā tirgū nekotētu finanšu instrumentu patieso vērtību nosaka, piemērojot atbilstošu novērtēšanas metodi. 

Minētās novērtēšanas metodes ietver zināmu daļu aplēšu, kuru apmērs ir atkarīgs no instrumenta sarežģītības un tirgus 
datu pieejamības. Novērtējot finanšu saistības patiesajā vērtībā, izvērtē pašu kredītspēju. Ņemot vērā nenoteiktību un 

subjektivitāti, kas raksturīga finanšu instrumentu novērtēšanai to patiesajā vērtībā, attiecīgie rezultāti nākamajā finanšu 

gadā varētu atšķirties no izmantotajiem pieņēmumiem.  

  
Dažiem no Koncerna finanšu aktīviem un saistībām, jo īpaši noteikta veida atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kotētās 

cenas nav pieejamas, tāpēc patiesās vērtības noteikšanas nolūkam izmanto novērtēšanas modeļus. Novērtēšanas 

patiesajā vērtībā ietvaros atvasināto finanšu instrumentu vērtības koriģē, lai ņemtu vērā darījumu partnera un pašu 

kredītrisku. Vērtības korekciju aplēšu noteikšanas metodes tiek pastāvīgi pārskatītas, ko nosaka izmaiņas tirgus praksē, 
kuru pamatā ir regulatīvās un grāmatvedības uzskaites politiku izmaiņas, kā arī vispārīgā tirgus attīstība. 

 

Koncerns ir ieviesis kontroles vidi finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšanai, kas ietver neatkarīgu no 

uzņēmējdarbības vērtēšanas modeļu un cenu pārbaudi. Ja novērtēšanas principi nav ievēroti, par to informē finanšu 
direktoru. Izņēmumiem, kuriem ir būtiska un svarīga nozīme, ir nepieciešama Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Vērtēšanas komitejas un ARC (Grāmatvedības politikas un finanšu pārskatu komitejas) piekrišana. 

  

Informācijas sniegšanas mērķiem patiesās vērtības klasificē patiesās vērtības hierarhijā atkarībā no tā, vai tirgū ir 
novērojami dati, sk. 32. pielikumu „Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības”. 

 

Paredzamo kredītzaudējumu modelis 

Aprēķinot paredzamos kredītzaudējumus (PKZ), vairākiem svarīgiem aspektiem ir nepieciešams vispārīgs vērtējums. Pēc 
savas būtības paredzamo kredītzaudējumu aplēšana ir saistīta ar nenoteiktību, un šo aplēšu precizitāti ietekmē daudzi 

faktori, piemēram, makroekonomiskās prognozes, turklāt tā ietver sarežģītu modelēšanu un vērtējumus. Novērtējums 

attiecībā uz kredītriska būtisku pieaugumu ir jauns jēdziens, ko ieviesa 9. SFPS „Finanšu instrumenti” un kura noteikšanu 

būtiski ietekmē vērtējums. Katra pārskata perioda beigās Koncerns izvērtē, vai kredītrisks nav būtiski pieaudzis kopš 
sākotnējās atzīšanas, ņemot vērā izmaiņas saistību nepildīšanas risku finanšu instrumenta atlikušajā kalpošanas laikā, 

izmantojot galvenos riska rādītājus, kurus izmanto Koncerna ieviestajos riska pārvaldības procesos. Vēl viena joma, kas 

būtiski balstās uz vērtējumiem, ir nākotnes prognožu un makroekonomisko scenāriju iekļaušana. 9. SFPS paredz objektīvas 

un uz iespējamību balstītas kredītzaudējumu aplēses izmantošanu, novērtējot vairākus iespējamo iznākumus, kas ietver 
nākotnes prognozes par ekonomiskajiem apstākļiem. SEB Koncerns izmanto iekšēji izstrādātās makroekonomiskās 

prognozes nākotnes prognožu sagatavošanai, kuras iekļauj PKZ novērtējumā. Lai noteiktu PKZ, Koncerns izmanto gan 

modeļus, gan ekspertu kredītvērtējumu (EKV). EKV pielieto ar mērķi ietvert tādu faktoru aplēsto ietekmi, kuri nav ietverti 

modelētajos PKZ. Vērtējumu apjoms, kas nepieciešams PKZ aplēšanai, ir atkarīgs no aprēķinu rezultātiem, būtiskuma un 
detalizētas informācijas pieejamības. Modeļus, novērtējumu un pieņēmumus regulāri pārskata SEB Koncerna riska 

pārvalde, un tos apstiprina SEB Koncerna Risku komiteja. 
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3. Finanšu risku pārvaldība 

 

3.1. Kredītrisks 

 

Koncerna darbību ietekmē kredītrisks – risks, ka noteiktajos termiņos Koncerna darījumu partneris nespēs pilnībā 

norēķināties ar Koncernu par savām saistībām. Kredītrisks rodas ne tikai saistībā ar kredītiem uzņēmumiem un 
mājsaimniecībām, bet arī saistībā ar prasībām pret kredītiestādēm, izsniegtajām garantijām un citiem finanšu 

instrumentiem. Kredītrisku saistībā ar vērtspapīriem un atvasinātajiem finanšu instrumentiem izvērtē kā darījumu 

partnera risku. Koncerns iedala kredītrisku līmeņos, nosakot pieņemamā riska robežu katram aizņēmējam, saistītu 

aizņēmēju grupām, kā arī nozaru segmentiem. Minētie riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un novērtēti mēneša, ceturkšņa un 

gada novērtējuma ietvaros. Ir noteikti kredītriska ierobežojumi atkarībā no produktu veida. 

 

Katras biznesa struktūrvienības risku menedžeris ir atbildīgs par kredītriska pārvaldību. Risku pārvalde ir atbildīga par 

kredītriska kontroli. Koncerna principi kredītriska novērtēšanā, uzraudzībā un pieņemšanā ir izklāstīti un apstiprināti AS 

„SEB banka” vispārīgajā Kreditēšanas politikā, kura atspoguļo gan SEB Koncerna norādījumus attiecībā uz 

kredītzaudējumiem, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus. Minētā politika attiecas uz visiem Koncerna, kas 
saistīti ar kredītrisku. Visus kredītu apstiprinājumus un jebkādas izmaiņas esošajos kredītlīgumos apstiprina attiecīgais 

vadības līmenis saskaņā ar Kreditēšanas politikā noteikto pilnvarojumu.  

 

Šīs politikas galvenie pamatprincipi: 

 visus kredītus piešķir saskaņā ar Kreditēšanas politiku; 

 visiem kredītu apstiprinājumiem jābalstās uz analīzi; 

 kreditēšanas pamatā ir uzticēšanās; 

 kredīta mērķis būtu jāizprot pilnībā; 

 kredīta pamatsummai jāatbilst klienta spējai atmaksāt to; 

 aizņēmējam būtu jābūt identificējamam ienākumu avotam un kredīta atmaksas rezerves variantam; 

 aizņēmēja paša ieguldījumam jāveido būtisks kredīta īpatsvars; 

 kredītu novērtējot, jāņem vērā iespējamā negatīva biznesa cikla ietekme; 

 kreditēšanas darbībā jāievēro Koncerna izvirzītie mērķi attiecībā uz ienesīgumu.  

 

Kredītrisks tiek uzraudzīts, regulāri novērtējot aizņēmēju spēju atmaksāt kredītu pamatsummu un procentus; 
nepieciešamības gadījumā noteiktie limiti tiek grozīti. Kredītrisks tiek uzraudzīts un mazināts, iegūstot nodrošinājumu un 

garantijas attiecīgajam kredītam. Šo garantiju un nodrošinājumu patiesās vērtības tiek regulāri pārskatītas.  

 

SEB Bankas Koncerna kredītpolitika balstās uz principu, ka visai kreditēšanai jābalstās uz kredītu analīzi un ka tai jāatbilst 

aizņēmēja iespējām atmaksāt kredītu. Koncernam ir jāpazīst aizņēmējs, lai izvērtētu tā iespējas atmaksāt kredītu un tā 

veidu. Atkarībā no klienta kredītspējas, darījuma veida un sarežģītības, tiek izmantoti nodrošinājuma un prasījumu ieskaita 

līgumi. Galvenie kredītu un avansu nodrošinājuma veidi ir mājokļu hipotēkas, saimnieciskās darbības aktīvu ķīla, piemēram, 

telpas, krājumi un debitoru parādi. 

 

Klientu riska novērtēšanai, bet no 2008. gada sākuma – kredītriska nosegšanai nepieciešamās kapitāla summas 

aprēķināšanai SEB banka izmanto iekšējo reitinga sistēmu. Visiem darījumu partneriem, ar kuriem Koncernam ir kredītriska 

darījumi, nosaka iekšējo riska klasi, kura atspoguļo maksājumu saistību neizpildes risku. Riska klasifikācijas skala 

korporatīvajiem klientiem ar kredītlimitu 500 tūkst. EUR un vairāk ietver 16 klases, kur 1. klase nozīmē viszemāko 
iespējamo risku, bet 16. klase - saistību nepildīšanas risku. 1.-7. riska klasi uzskata par „investīciju reitinga” klasēm, 

savukārt 13.-16. riska klasi uzskata par „kontrolsarakstu”. AS „SEB banka” izmanto riska klases, lemjot par kredītlimitiem, 

kā arī par kredītportfeļa pārraudzīšanu un pārvaldīšanu. 

 

Lai pārvaldītu katra individuālā klienta vai klientu grupas kredītrisku, pieņem lēmumu par kopējā limita apmēru. 

Ierobežojums atspoguļo maksimālo risku, kuru uzņemas, ņemot vērā klienta finanšu stāvokli un esošās darījumu attiecības.  

 

Limitus nosaka arī kopējam riskam dažādās valstīs un norēķinu riskiem tirdzniecības darījumos. 

 

Vismaz reizi gadā kredītu apstiprināšanas iestāde pārskata visus kopējos limitus un riska klases. Augsta riska darījumus 

(13.-16. riska klase) pārskata biežāk, lai iespējamās problēmas tiktu identificētas jau agrīnā stadijā, tādējādi vairojot 

iespējas rast konstruktīvus risinājumus. 
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3.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

 

3.1.  Kredītrisks (turpinājums) 

 

Turpmāk tabulā atspoguļoti kredīti un avansi komercsabiedrībām un finanšu iestādēm sadalījumā pa riska klasēm, izņemot 

maza riska darījumus:  

   31.12.18.  31.12.17. 

Pakāpes Riska klases  Grupa  Grupa 

   %  % 

Ieguldījumu 
kategorijas 

1.-4.  
1 

 
1 

  5.-7.  32  28 
      

Ierastā 
uzņēmējdarbība 

8.-10.  
55 

 
58 

  11.-12.  8  8 
      

Kontrolsaraksts 13.-16.  1  5 
 

Lai klasificētu privātpersonu un mazo uzņēmumu klientus ar kredītlimitu līdz 500 tūkst. EUR risku, izmanto punktu 

sistēmas novērtēšanas modeļus, kuri ļauj izvērtēt kredītriska līmeni gan izsniedzot kredītu, gan apkalpojot to (vismaz reizi 

ceturksnī). SEB banka izmantotās riska grupas: A, B un C kategorijas nozīmē standarta biznesu, bet D un E kategorijas 
iekļauj kontrolsarakstā. Tādējādi kredītriska pārvaldīšanai izmanto iedalīšanu riska kategorijās, kas ietver paredzamo 

zaudējumu, nepieciešamo uzkrājumu apmēra un kredītriska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra analīzi. 

 

Galvenie pieņēmumi attiecībā uz makroekonomiskajiem mainīgajiem uzkrājumu PKZ aprēķināšanai 
 

Nākotnes prognozes, kas tiek ietvertas PKZ novērtējumā, balstās uz SEB Koncerns iekšēji sagatavotajām 

makroekonomiskajām prognozēm. Lai noteiktu objektīvu kredītzaudējumu aplēsi atbilstoši 9. SFPF, izmanto vismaz trīs 

scenārijus. Viens no tiem ir bāzes scenārijs, kas atspoguļo visticamāko iznākumu, kuru izmanto arī finanšu plānošanas un 
budžeta sagatavošanas procesā, savukārt, pārējie scenāriji atspoguļo gan pozitīvākus, gan negatīvākus iznākumus. Katra 

scenārija iespējamību nosaka, pamatojoties gan uz statistisko analīzi, gan ekspertu vērtējumu. Šos scenārijus pārskata 

četras reizes gadā vai biežāk, ja šādu nepieciešamību nosaka straujas apstākļu pārmaiņas. Turpmāk tekstā ir izklāstīti 

svarīgākie bāzes scenārija (2018. gada 31. decembrī) pieņēmumi par makroekonomiskajiem mainīgajiem. SEB valstu 
tirgiem izmanto individuālos scenārijus. 
 

  2018. 2019. 2020. 2021. 

Valsts IKP pieaugums 4,3% 3,5% 3,2% 3,0% 

Nekustamā īpašuma cenu pieaugums 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Bezdarba līmenis 7,7% 7,0% 6,5% 6,5% 

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu pieaugums 4,8% 3,7% 3,0% 3,0% 

Dzīvojamā nekustamā īpašuma cenu pieaugums 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 

 
Svarīgākie pieņēmumi, kuri ietekmē uzkrājumus PKZ attiecīgi nemazumtirdzniecības un mazumtirdzniecības porfeļiem: 

 

Nemazumtirdzniecības portfeļi    

(i) IKP  Ietekme uz uzņēmumu finanšu rezultātiem  

(ii) Nekustamā īpašuma cenu pieaugums Ietekme uz nodrošinājuma novērtējumu 
    

Mazumtirdzniecības portfeļi:   
(i) Bezdarba līmenis Ietekme uz aizņēmēja spēju pildīt savas līgumiskās saistības 

(ii) Mājsaimniecību patēriņa izdevumu 

pieaugums 

Ietekme uz aizņēmēja spēju pildīt savas līgumiskās saistības 

(iii) Dzīvojamā nekustamā īpašuma cenu 

pieaugums 

Ietekme uz hipotēkas nodrošinājumu vērtības 

 

2018. gada 31. decembrī negatīva scenārija iespējamība tika lēsta 20-25 procentu apmērā, bet pozitīva scenārija 

iespējamība – 15 procentu apmērā.  
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3.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

 

3.1.  Kredītrisks (turpinājums) 
 

Makroekonomisko pieņēmumu jutīguma analīze  

Kopumā vērtējot, pasliktinoties prognozēm par katram scenārijam prognozētajiem makroenomiskajiem mainīgajiem vai 

palielinoties nelabvēlīga scenārija  iestāšanās varbūtība, palielināsies to kredītu skaits, kuri tiks pārvietoti no pirmā posma 
otrajā posmā, kā arī aplēstie uzkrājumi PKZ. Turpretī, uzlabojumi prognozētajos makroekonomiskajos mainīgajos vai 

lielāka pozitīvā scenārija iestāšanās varbūtība radīs pretēju - pozitīvu ietekmi. 

 

Ja pozitīvajam vai negatīvajam scenārijam tiks noteikta 100% iestāšanās varbūtība, modeļa aprēķinātie uzkrājumi PKZ 
varētu palielināties par 5 procentiem un samazināties par 3 procentiem attiecībā pret iespējamo scenāriju. 

 

 Uzkrājumi PKZ pie attiecīgā 

scenārija 

Starpība ar uzkrājumiem PKZ, kas 

noteikti, ņemot vērā iespējamību 

Negatīvais scenārijs 43.2 5% 

Pozitīvais scenārijs 39.9 -3% 

 

Galvenie pieņēmumi par faktoriem, kuri rada kredītriska būtisku pieaugumu (KRBP)  

Darījumiem, kuri sākti 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, galvenais rādītājs ir izmaiņas dzīvescikla saistību nepildīšanas 

iespējamība (PD), salīdzinot scenāriju, kas paredz gadam noteikto dzīvescikla PD pārskata datumā, ar scenāriju, kas 
paredz gadam noteikto PD sākotnējās atzīšanas brīdī. Darījumiem, kuri bija sākti pirms 2018. gada 1. janvāra, kā galveno 

rādītāju izmanto izmaiņas SEB iekšējā riska klasifikācijā kopš sākotnējās atzīšanas. 

 

Kvantitatīvie rādītāji, kuri norāda uz kredītriska būtisku pieaugumu (KRBP) 
 Darījumiem līdz 2018. gada 

1. janvārim 

Darījumiem, kas veikti 2018. gada 

1. janvārī un vēlāk 

Kontrolsaraksts * * 

Ieguldījumu reitings 2. – 7. klase 

Gadam noteiktais dzīvescikla PD 

pieaugums par 200 % un ≥ 50 bāzes 
punktiem 

Standarta uzraudzība 1. – 2. klase 
Gadam noteiktais dzīvescikla PD 
pieaugums par 200 % un ≥ 50 bāzes 

punktiem 

* Finanšu aktīva iekļaušana kontrolsarakstā automātiski padara to par aktīvu ar būtisku kredītriska pieaugumu, t.i., otrā 

posma aktīvu. 
 

Neatkarīgi no kvantitatīvā rādītāja, par būtisku kredītriska pieaugumu liecina šādi iepriekšēja brīdinājuma (back-stop) 

rādītāji:  

- maksājumi ir kavēti vairāk nekā 30 dienas, taču mazāk nekā 90 dienas, vai 
- finanšu aktīvs ir pārskatīts aktīvs (klienta finanšu grūtību dēļ kredīta līguma noteikumi ir pārskatīti, un ir piešķirti 

atvieglojumi). 

 

Parasti iepriekšēja brīdinājuma rādītāji pārklājas ar kredītriska būtiska pieauguma kvantitatīvajiem rādītājiem. 
 

Pieņēmumi par faktoriem, kuri rada kredītriska būtisku pieaugumu (KRBP) jutīguma analīze 

Regulāri tiek analizēts PKZ jutīgums pret kvantitatīvo rādītāju, kuri ietekmē kredītriska apmēru, izmaiņām, ieskaitot šādus 

alternatīvos faktorus: 
- Atzīt 2. posmā ar KRBP visus prasījumus, kuru riska klase ir samazinājusies par vienu vai vairāk klasēm; 

- 2. posma KRBP atzīšanas sliekšņa samazinājumu līdz 30  bāzes punktiem no gadam noteiktās dzīvescikla PD, kā tas 

ir noteikts Eiropas Banku Iestādes stresa testu metodoloģijā. 

Kopējais PKZ pieaugums uz 2018, gada 31. decembri, kas izriet no iepriekš minētajiem testiem ir 1.5% no kopējiem PKZ. 
Nelielās izmaiņas ir pamatojamas ar to, ka iepriekšējā brīdinājuma rādītāji, lielu daļu kredītriska klasificē 2. Posmā 

neskatoties uz izmaiņām kvantitatīvajos rādītājos. 

 

3.2. Operacionālais risks 

 

Operacionālais risks ir zaudējumu rašanās risks neatbilstošu vai kļūdainu iekšējo procesu un sistēmu, cilvēcisko kļūdu 

(piemēram, bojājumi vai kļūdas IT sistēmās, krāpšana, citas iekšējās kontroles neatbilstības) vai ārējo notikumu 
(piemēram, dabas katastrofu, ārējās noziedzības u.tml.) dēļ. Operacionālā riska, drošības un darbības atbilstības jautājumu  
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3.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

 

3.2. Operacionālais risks (turpinājums) 
 

pārvaldīšanai Koncerns izmanto uz IT balstītu infrastruktūru - operacionālā riska vadības informācijas sistēmu. Visiem 

darbiniekiem ir pienākums reģistrēt ar risku saistītus incidentus ar mērķi pienācīgi identificēt, izvērtēt, pārraudzīt un 

mazināt riskus. 
 

Visas pamatdarbības un atbalsta struktūrvienības regulāri veic pašnovērtējumu saskaņā ar iekšējo metodoloģiju, lai 

noteiktu un mazinātu būtiskos riskus, kuri piemīt organizācijas daudzajiem pamatdarbības un atbalsta procesiem. 

 
Izmantojot Jaunu produktu apstiprināšanas procesa (New Product Approval Process jeb NPAP) attiecībā uz visiem 

jaunajiem produktiem, procesiem un/vai sistēmām, kā arī attiecībā uz izmaiņām tajos, tiek identificēti un novērsti 

operacionālie riski, lai aizsargātu Koncernu no neparedzētu risku uzņemšanās, kuru organizācija nevar pārvaldīt 

nekavējoties. 
 

Darbiniekiem nodrošina regulāras mācības galvenajās operacionālā riska jomās. 

 

Risku pārvalde ir atbildīga par Koncerna operacionālā riska līmeņa novērtēšanu un ziņošanu par to. Riska līmeņa analīzi 
veic ik ceturksni, par tās rezultātiem informē valdi un padomes Risku komiteju. 

 

Koncerns ir saņēmis Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas atļauju izmantot attīstīto riska mērīšanas pieeju (Advanced 

Measurement Approach jeb AMA), lai aprēķinātu operacionālā riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru. Minētā 
atļauja apliecina, ka Koncernam ir pieredze operacionālā riska pārvaldībā, kas tiek veikts strukturētā un kvalitatīvā veidā.  

 

3.3. Tirgus risks 
 

Koncernu ietekmē tirgus risks. Tirgus risks ir nākotnes neto ieņēmumu zaudēšanas vai samazināšanās risks, kas rodas 
mainoties procentu likmēm, valūtu maiņas kursiem, kredītriska uzcenojumam, preču un kapitāla cenām, tostarp cenu risks 

saistībā ar aktīvu pārdošanu vai pozīciju slēgšanu. Skaidri nodala tirgus riskus, kuri saistīti ar tirdzniecības darbību, t. i., 

tirdzniecības portfeļa riskus, un strukturālos tirgus un neto procentu ieņēmumu riskus, t. i., ne-tirdzniecības portfeļa riskus. 
Tirdzniecības portfeļa finanšu instrumentus uzskaita atbilstoši to katras dienas tirgus vērtībai, savukārt, ne-tirdzniecības 

portfeļa posteņus parasti uzskaita to amortizētajās iegādes izmaksās.  

 

Ņemot vērā, ka Finanšu tirgus pārvaldes uzmanības centrā ir pārdošanas aktivitātes un visus būtiska riska darījumus ir 

paredzēts ierobežot ar atbilstošiem riska ierobežošanas darījumiem, tirdzniecības portfeļa tirgus risks ir neliels un 
ierobežots. Resursu pārvaldības pārvalde ir atbildīga par likviditātes portfeli, kas sastāv no ieķīlājamām un ļoti likvīdām 

obligācijām. Ne-tirdzniecības portfeļa tirgus risks rodas valūtu, procentu nosacījumu un procentu likmju periodu 

nesakritības bilancē dēļ. Par šo risku pārvaldīšanu kopumā ir atbildīga Resursu pārvaldības pārvalde. 

 

Koncerna padome nosaka pieņemamā tirgus riska apjomu, nosakot kopējo tirgus riska tolerances robežu, riska limitus un 

vispārīgus norādījumus. Tirgus riska tolerances robežu un limitus nosaka gan tirdzniecības, gan ne-tirdzniecības portfelim. 
Riska pārvaldības pārvalde izvērtē, kontrolē un ziņo par tirgus risku katru darba dienu. Par tirgus risku regulāri tiek ziņots 

valdei un padomes Risku komitejai. Tirdzniecības portfeļa risku pārvalda, izmantojot tādus limitus kā riskam pakļautās 

vērtības (Value-at-Risk jeb VaR), jutīgumu, zaudējumu ierobežošanu un stresa testus.  

 

Lai noteiktu tirgus riska apjomu, Koncerns veic pasākumus ar mērķi mazināt zaudējumus normālos tirgus apstākļos, kā arī 
pasākumus, kas vērsti uz ekstrēmiem tirgus apstākļiem. Tirgus risku normālos tirgus apstākļos novērtē, izmantojot VaR, 

kā arī veicot konkrētus pasākumus, kuri atbilst dažādiem riska veidiem. Minētos pasākumus papildina ar stresa testiem un 

scenāriju analīzēm, kas palīdz aplēst iespējamos zaudējumus ekstremālos tirgus apstākļos. VaR parāda maksimālos 

iespējamos zaudējumus, kuri var rasties konkrētā laikposmā ar konkrētu ticamības iespējamību. Koncerns izmanto 
vēsturisku simulāciju VaR modeli 10 dienu griezumā ar 99% ticamības intervālu, lai novērtētu un kontrolētu VaR un ziņotu 

par to. Modelis apvieno tirgus risku attiecībā uz visiem risku veidiem un nosedz plašu riska faktoru loku visās aktīvu 

kategorijās. 

 

VaR rezultātu tabulās ir atspoguļoti tirdzniecības un ne-tirdzniecības portfeļu tirgus riski sadalījumā pa to elementiem: 
procentu likmju risks, valūtu risks, kapitāla risks un kredītriska uzcenojums (diversifikācijas vērtība, parāda risku 

samazināšanās sekas). Lai parādītu augstāko un zemāko tirgus riska apjomu un to sadalījumu pārskata periodā, tabulās  
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3.  Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 
 

3.3.  Tirgus risks (turpinājums) 

 

norādītas minimālās/maksimālās riska vērtības gada laikā (šīs vērtības iegūst šādi: vispirms nosaka minimālo/maksimālo 

tirgus riska vērtību, kas šajā gadījumā ir VaR vērtība, un tad VaR vērtību sadala detalizētākos tirgus riska elementos).  

 

Turpmāk tabulā atspoguļots Koncerna 10 dienu tirdzniecības portfeļa VaR (minimālās/maksimālās riska summas gada 

laikā): 

 

 Min. Maks. 31.12.18.  31.12.17. 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

Procentu risks 0,7 3,7 3,7  2,0 

Valūtu risks 1,7 115,2 7,4  111,0 

Kapitāla risks - - -  - 

Kredītriska 

uzcenojums 
- - -  - 

Diversifikācija - - (3,9)  (2,0) 

Kopā 2,4 118,9 7,2  111,0 

 

Turpmāk tabulā atspoguļots Koncerna 10 dienu ne-tirdzniecības portfeļa VaR (minimālās/maksimālās riska summas 

gada laikā): 
 

 Min. Maks. 31.12.18.  31.12.17. 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

Procentu risks 72,5 388,6 107,2  301,0 

Valūtu risks - - -  - 

Kapitāla risks 243,6 835,8 780,2  253,0 
Kredītriska 

uzcenojums 
2,5 8,5 5,9  3,0 

Diversifikācija - - (113,4)  (155,0) 

Kopā 318,6 1 232,9 779,9  402,0 

 

VaR un stresa testus papildina konkrēti riska mērījumi, tostarp Delta 1% - procentu likmju riskam, kā arī atsevišķu un 
apkopotu ārvalstu valūtu riskam. Turklāt risku, kas saistīts ar finanšu instrumentu tirgus vērtības izmaiņām, ierobežo ar 

zaudējumu ierobežošanas limitu. Zaudējumu ierobežošanas limits parāda maksimālo zaudējumu apmēru, kas var rasties, 

pirms risks tiek samazināts vai novērsts. 
 

Koncerna darbība ir pakļauta dominējošo valūtas pozīciju valūtu kursu maiņas riskam, kas ietekmē Koncerna finanšu 

rezultātu un naudas plūsmas. Koncerns cenšas saskaņot ārvalstu valūtās denominētus aktīvus un saistības, lai nepieļautu 
valūtu risku. Papildus iekšējiem limitiem ņem vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ka kredītiestādes ārvalstu 

valūtu atklātā pozīcija katrā atsevišķā valūtā nedrīkst pārsniegt 10% no kredītiestādes pašu kapitāla, bet kopējā ārvalstu 

valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla. 
 

2018. un 2017. gadā Koncerns nepārsniedza minētos limitus. (Sk. 27. pielikumu). 
 

Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Koncerna finanšu stāvokli. Ikdienā Koncerna darbība ir 

saistīta ar procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ieņēmumiem un izdevumiem saistīto  saistību atmaksas termiņi, 

apjomi un procentu likmju pārskatīšanas periodi. (Sk. 28. pielikumu.) 
 

Lai novērtētu procentu likmju svārstību ietekmi uz Koncerna pozīcijām, tiek izmantota „Delta 1%” pieeja. „Delta 1%” ir 
procentu likmes riska mērījums, kuru aprēķina visiem produktiem, kuri ietver procentu likmju risku, un to definē kā izmaiņas 

tirgus vērtībā, kuras rodas no negatīvas viena procentpunkta paralēlas nobīdes visās procentu likmēs un katrā atsevišķā 

valūtā.  
 

Bankas „Delta 1%” svārstību līmenis bija no EUR 5 022 tūkst. (EUR 4 986 tūkst.) līdz EUR 7,287 tūkst. (EUR 7 829 tūkst.), 

bet 2018. gada 31. decembrī tas bija EUR 5 081 tūkst. (EUR 5 911 tūkst.) (jeb 1,7% (1,9%) no pašu kapitāla).   
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3.4. Likviditātes risks 
 

Likviditātes risks ir risks, ka Koncerns nespēs refinansēt savus aktīvus vai nespēs apmierināt pieprasījumu pēc papildu 

likviditātes. Likviditātes risks ir saistīts arī ar risku, ka Koncerns būs spiests aizņemties uz nelabvēlīgiem noteikumiem vai 

ar zaudējumiem pārdot aktīvus, lai izpildītu savas maksājumu saistības. 
 

Padome ir ieviesusi vispusīgu regulējumu, kas paredz Koncerna likviditātes prasību pārvaldīšanu īstermiņā un ilgtermiņā. 

Likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt, lai Koncerna likviditātes riska stāvoklis tiktu pastāvīgi kontrolēts, 

nodrošinot pietiekamu likvīdo aktīvu apjomu visās būtiskajās valūtās, lai izpildītu savas likviditātes prasības visos 
paredzamajos apstākļos bez būtiskām izmaksām. Likviditātes risku pārvalda, izmantojot limitus. Resursu pārvaldības 

pārvalde kopumā atbild par likviditātes pārvaldību un finansēšanu. Risku pārvalde novērtē un uzrauga likviditātes risku 

ikdienā un regulāri iesniedz pārskatus valdei un padomes Risku komitejai par likviditātes prasību izpildi un likviditātes 

stresa testu rezultātiem. 
 

Likviditātes pārvaldības un bilances veidošanas no likviditātes viedokļa pamatā ir turpmāk minētie galvenie aspekti: 

strukturālās likviditātes princips, kas paredz stabila finansējuma saskaņošanu ar nelikvīdiem aktīviem un Koncerna 

izturības izvērtējumu smaga stresa scenārija gadījumā, kurā papildus finansējuma piesaistes tirgus nepieejamībai Banka 
piedzīvo ļoti būtisku noguldījumu aizplūšanu un ārpusbilances saistību izpildes pienākumu. Strukturālās likviditātes risku 

vērtē, izmantojot Core Gap rādītāju, kurš raksturo attiecību starp stabilu finansējumu (>1 gadu) un nelikvīdiem aktīviem (> 

1 gadu). Smagu stresu ir iespējams modelēt, papildinot pieņēmumus par starpbanku finansēšanas tirgus slēgšanu ar 

pieņēmumiem par noguldījumu aizplūšanu un ārpusbilances saistību izpildes pieprasījumiem utt. To novērtē, izmantojot 
dzīvildzes periodu stresa apstākļos (Stressed Survival Horizon). Turklāt Koncerns uzrauga un iesniedz pārskatus par 

citiem iekšējiem rādītājiem (piemēram, kredītu un noguldījumu attiecību un finansējuma koncentrāciju), gan likumā 

noteikto likviditātes seguma rādītāju (liquidity coverage ratio jeb LCR) un Neto stabilā finansējuma rādītāju (Net stable 

funding ratio jeb NSFR) (Sk. 29. pielikumu). 
 

3.5. Kapitāla pietiekamība un kapitāla pārvaldība 
 

Koncerna kapitāla pietiekamības mērķa apmērs, kapitāla iedalīšana un atdeve no iedalītā kapitāla ir pasākumi, kuri ir 

balstīti uz visu darbībā identificēto risku analīzi.  
 

Kapitāla pārvaldība balstās uz nākotnes prognozēm un ir saskaņota ar īstermiņa un ilgtermiņa biznesa plāniem un 

makroekonomisko vidi. Bankas vadība izmanto iekšējo modeli, lai aprēķinātu risku (t.s. ekonomiskā kapitāla) nosegšanai 

nepieciešamā kapitāla apjomu. Stresa testēšana ir svarīgs parametrs, novērtējot kapitāla pietiekamību un nospraužot 
kapitāla mērķa apmēru. To izvērtē ikgadējās iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas ietvaros (internal capital 

adequacy assessment process jeb ICAAP).  

 

Kapitāla plānošanas ietvaros Koncerns uztur atjaunošanas plānu, kas ietver iespējamos kapitāla ārkārtas pasākumus un 
sniedz vadlīnijas kapitāla stresa situācijās.  

  

Pateicoties kapitāla pārvaldībai, kapitālu izmanto mērķiem, kuri rada risku ziņā vislabāko atdevi. Bankas vadība lieto 

iekšējo kapitāla iedalīšanas sistēmu (biznesa kapitāls), kuras ietvaros nepieciešamais kapitāls tiek iedalīts, ņemot vērā 
riskus, kurus uzņemas uzņēmuma struktūrvienības. 

  

Kapitāla pietiekamība attiecas uz Koncerna kapitāla resursu pietiekamību, lai nosegtu kredītriskus, operacionālo un tirgus 

risku, kuri izriet no Koncerna  
aktīvu portfeļa, kā arī ar Koncerna ārpusbilances saistībām un iespējamām saistībām saistīto risku. 

 

Koncerna kapitāla pietiekamības rādītājus aprēķina atbilstoši Bāzele III (CRR 575/2013) prasībām. 

 
2018. gada 31. decembrī atbilstoši Bāzele III prasībām aprēķinātie Koncerna kapitāla pietiekamības rādītāji bija attiecīgi 

17,54% (20,27%) un 18,72% (22,49%), kas pārsniedza obligāto minimumu (pašu kapitāla attiecībai pret riska 

svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem jābūt vismaz 8%). (Sk. 30. un 40.6. pielikumu). 
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4. Korporatīvā pārvaldība 

 

Banka un tās meitasuzņēmumi ir daļa no Zviedrijā reģistrēta bankas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (turpmāk 

–  “SEB AB”) grupas. SEB AB kā mātes uzņēmums ir atbildīgs par grupas struktūras un korporatīvās pārvaldības sistēmas 
izveidi ar skaidri noteiktiem pienākumiem un atbildību un atbilstīgu meitas uzņēmumu uzraudzību. SEB AB organizē SEB 

Bankas Latvijā pārvaldību un uzraudzību, izmantojot Bankas padomi un Baltijas divīzijas vadības grupu. Baltijas divīzija ir 

viena no piecām SEB AB grupas divīzijām. 

 
Bankā darbojas juridiska korporatīvās pārvaldības struktūra, kas sastāv no valdes un padomes. Valde ir operatīvās 

vadības līmenis, savukārt Padome nosaka Bankas stratēģiju, mērķus un vispārīgo darbības virzienu, kā arī tā uzrauga un 

kontrolē valdes darbību. 

 
Baltijas divīzijas vadītājs ir arī Bankas padomes priekšsēdētājs. Padome ir izveidojusi sekojošas komitejas: 

 Atalgojuma un cilvēkresursu komiteju (sastāv no 3 locekļiem); 

 Revīzijas un atbilstības uzraudzības komiteju (sastāv no 4 locekļiem); 

 Riska komiteju (sastāv no 4 locekļiem). 

 
Bankas valdes locekļi ir pakļauti padomei un Baltijas divīzijas vadības grupai. Pildot savus pienākumus valdes locekļiem ir 

jāievēro pienācīga rūpība un jābūt lojāliem pret Banku. Banka kopā ar tās meitasuzņēmumiem ir atsevišķas juridiskas 

personas un veido atsevišķu finanšu grupu, kurai ir jāievēro vietējo normatīvo aktu prasības, un kuras kā atsevišķi 

uzņēmumi atrodas finanšu uzraudzības iestādes pārraudzībā. Bankas valdes un padomes locekļi, kā arī cita uzņēmumu 
augstākā vadība uzņemas un saglabā pilnu atbildību par vietējo uzņēmējdarbību, organizāciju un riska pārvaldību. 

 

Koncernā un tā sabiedrībās nav notikušas būtiskas izmaiņas korporatīvajā pārvaldības un darbības organizatoriskajā 

struktūrā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. 
 

Bankas valde sastāv no 4 valdes locekļiem, kuri šādā sastāvā pienākumu izpildi veic vairāk kā trīs gadus. 

 

AS ”SEB banka” padome sastāv no 6 padomes locekļiem, no kuriem viens padomes loceklis ir neatkarīgs. Viens no 
padomes locekļiem amata pienākumu izpildi veic jau 10 gadus, trīs padomes locekļi – 3 gadus, viens padomes loceklis – 1 

gadu un viens padomes loceklis mazāk par 1 gadu. Padomes sastāva dažādības aspekti: 

 Vecuma balanss – Padomē ir sekojoša vecuma dažādība: 1 padomes loceklis ir dzimis 1950. - 1960. gadā, 2 ir 
dzimuši 1960. - 1970. gadā un 3 ir dzimuši 1970. - 1980. gadā. 

 Ģeogrāfiskās atšķirības – Padomē ir dalībnieki ar Zviedrijas (2), Somijas (2) un Baltijas (2) izcelsmi. 

 Izglītība un profesionālā kvalifikācija – Padomē kopīgi ir ievērojamas zināšanas, prasmes un pieredze banku 
nozarē. 

 Neatkarība – 5 no 6 Padomes locekļiem ir saistīti ar SEB AB grupu. Divās komitejās (Riska komitejā un 
Atalgojuma un cilvēkresursu komitejā) darbojas neatkarīgais Padomes loceklis. 

 
Bankas meitas sabiedrību SIA ”SEB līzings”, IPAS “SEB Investment Management”,  un AS “SEB atklātais pensiju fonds” 

valdes sastāv no diviem valdes locekļiem, kuri konkrētā amata pienākumu izpildi veic jau trīs gadus. Visām meitas 

sabiedrībām, izņemot SIA ”SEB līzings” ir izveidotas Padomes. 

 
Interešu konflikta situāciju novēršanas politika 

Koncerna Ētikas kodeksā ir aprakstīts darba stils, tostarp ētikas jautājumi. Banka ir pieņēmusi interešu konflikta politiku 

(pieejama publiski https://www.seb.lv/uzkrajumi-ieguldijumi/mifid-markets-financial-instruments-directive) un saistītās 

instrukcijas (tādas kā Personīgie darījumi, Dāvanas un biznesa izklaide u.c.), lai pārvaldītu interešu konfliktus. Instrukcijas 
tiek regulāri atjauninātas. Šajos dokumentos ir noteiktas procedūras, kas darbiniekam jāievēro, identificējot apstākļus, kas 

rada vai var radīt interešu konfliktu, kas rada būtisku risku ietekmēt viena vai vairāku klientu, divīziju vai citu SEB AB grupas 

uzņēmumu intereses. 

 
Koncerns un citi saistītie uzņēmumi, kuri darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem ir neatraujama SEB AB grupas 

daļa un ir sagaidāms, ka tie vietēji ieviesīs un sekos visas atbilstošās SEB AB grupas politikas un instrukcijas. 
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Iekšējās kontroles sistēma 

Koncerns un citi saistītie uzņēmumi, kuri darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem ir neatraujama SEB AB grupas 
daļa un ir sagaidāms, ka tie vietēji ieviesīs un sekos visas atbilstošās SEB AB grupas politikas un instrukcijas. Saskaņā ar 

attiecīgajām prasībām ir ieviesta visaptveroša iekšējās kontroles sistēma. 

 

SEB AB Grupā ir izveidotas trīs atbilstošas aizsardzības līnijas 

 

Galvenā (primārā) atbildība par risku vadību ir biznesa vienībām un to vadībai. Tāpēc ir sagaidāms, ka biznesa vienību 

vadība īstenos atbilstošu organizāciju, procedūras un atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu pietiekamu iekšējās kontroles 

sistēmu. 

 

Otrā aizsardzības līnija tiek nodrošināta ar Riska kontroles un Darbības atbilstības funkcijām. Riska kontroles funkcija ir 

neatkarīga un funkcionāli nodalīta no biznesa risku radošajām pārvaldēm. Risku funkcija cita starpā popularizē banku 
nozarei atbilstoši risku kultūru, uzraudzību un iekšējās kontroles, kā arī uzrauga, kvantificē, analizē un ziņo par visiem 

materiālajiem riskiem. 

 

Darbības atbilstības funkcija ir neatkarīga no biznesa pārvaldēm. Darbības atbilstības funkcija ir atbildīga par darbības 

atbilstības kvalitāti un darbības atbilstības jautājumu popularizēšanu un virzību. Darbības atbilstības funkcijai aktīvi ir 

jākonsultē biznesa pārvaldes un vadība, tādā veidā nodrošināt to, ka bizness tiek veikts saskaņā ar juridisko ietvaru, tādā 

veidā stiprinot uzticamību SEB klientu un akcionāru acīs un finanšu tirgos. 

 

Saskaņā ar ārpakalpojumu līgumiem, otro aizsardzības līniju Bankas meitas uzņēmumos nodrošina Bankas Risku un 
Darbības atbilstības pārvaldes. Centralizēta otrā aizsardzības līnija nodrošina SEB AB Grupas labākās prakses 

piemērošanu risku vadībā un uzraudzībā. 

 

Iekšējā audita funkcija ir neatkarīga funkcija, kuru uzrauga Bankas Padome un Revīzijas un atbilstības komiteja. Iekšējā 

audita pārvalde kontrolē Banku un tās Koncernā ietilpstošos uzņēmumus. Departaments ir tieši pakļauts Bankas Padomes 

priekšsēdētājam un SEB AB Grupas iekšējā audita vadītājam. Departaments ir SEB AB Grupas iekšējās audita funkcijas 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

SEB AB Grupas iekšējās audita funkcijas ir trešā aizsardzības līnija, kas atbild par korporatīvās pārvaldības, risku vadības 

un kontroles procesu novērtēšanu pirmajā un otrajā aizsardzības līnijā. SEB AB Grupas iekšējās audita funkcija neaizstāj 

riska uzraudzības funkcijas. 

 

Darbības nepārtrauktība 

Darbības nepārtrauktības vadība ir process, kurš nodrošina, ka organizācija ir sagatavojusies reaģēt un daroties 

potenciālu būtisku traucējumu laikā. Darbības nepārtrauktības vadības mērķis SEB AB Grupā ir aizsargāt darbinieku, 

klientu un akcionāru ilgtermiņa intereses, uzlabojot noturību visās organizācijas jomās, lai ierobežotu finanšu un 
reputācijas zaudējumus. 

 

Koncerns seko SEB AB Grupas prasībām un darbības nepārtrauktības vadības labākajai praksei. Ikgadējā darbības 

nepārtrauktības vadības programma pieprasa to, ka galvenie darbības nepārtrauktības aktivitāšu soļi tiek izpildīti, 
atjaunināti un novērtēti regulāri, vismaz vienreiz gadā, vai brīdī, kad mainās plāna procedūras sakarā ar ārējām vai 

iekšējām izmaiņām, piemēram, organizatoriskām izmaiņām, jauniem produktiem / procesiem vai jauna veida draudošiem 

traucējumiem. 

 

Darbības nepārtrauktības plāns tiek reģistrēts un uzturēts kopīgā Darbības nepārtrauktības vadības programmā 

“Assurance”. Testi un pārbaudes nodrošina plāna satura apstiprināšanu un kalpo arī kā personāla apmācība. Biznesa 

kritiskie procesi, programmas un aparatūra tiek pārbaudīti alternatīvā darbības vietā vismaz reizi gadā, lai nodrošinātu, ka 

darbību var atsākt šajā vietā, nodrošinot darbības nepārtrauktību. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

5. Procentu ieņēmumi un izdevumi 

 
 2018  2017 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

Procentu ieņēmumi    
Procenti par prasību pret kredītiestādēm atlikumiem 0,3  0,1 

Procenti par kredītiem un avansiem nebanku klientiem 66,3  65,8 
no tiem ienākumi pēc efektīvās procentu likmes 61,5  60,3 

Procenti par valsts iekšējā aizņēmuma obligācijām un citiem fiksēta 

ienākuma vērtspapīriem 0,3  0,3 

Pārējie procentu ieņēmumi 0,6  0,9 

Procentu ieņēmumu kopsumma 67,5  67,1 
    

Procentu izdevumi    

Procenti par prasību pret kredītiestādēm atlikumiem - 0,9  - 1,2 

Procenti par klientu noguldījumiem -0,5  -0,4 
Noguldījumu garantiju fondā veiktās iemaksas -3,1  -3,0 

Vienotajā noregulējuma fondā veiktās iemaksas -0,5  - 0,6 

Negatīvas procentu likmes izdevumi  -1,5  - 2,6 

Citi procentu izdevumi - 1,4  - 1,1 

Procentu izdevumi kopsumma - 7,9  -8,9 

    

Neto procentu ieņēmumi 59,6  58,2 

 

6. Komisijas naudas ieņēmumi un izdevumi 

 2018  2017 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

Komisijas naudas ieņēmumi     

Maksājumu pārskaitīšanas maksas 4,8  4,6 

Komisijas ieņēmumi no kreditēšanas*  2,8  2,7 
Maksa par kontu apkalpošanu 12,4  11,0 

Komisijas par skaidras naudas operācijām 0,7  1,0 

Komisijas par darījumiem ar norēķinu kartēm  21,5  22,1 

Komisijas par finanšu instrumentiem 0,2  0,2 
Komisijas par garantijām 1,2  1,1 

Komisijas par aktīvu pārvaldīšanu 5,8  8,3 

Citi komisijas maksu ieņēmumi 4,3  5,0 

Komisijas maksu ieņēmumi kopsumma 53,7  56,0 

    
Komisijas naudas izdevumi    

Korespondentbankas pakalpojumu maksas -0,2  -0,2 

Komisijas par norēķinu kartēm - 12,7  - 14,4 

Komisijas par darījumiem ar vērtspapīriem - 1,6  -1,5 
Komisijas par skaidras naudas darījumiem - 0,8  - 0,7 

Komisijas izdevumi par kreditēšanu* -0,5  -0,4 

Pārējie komisijas maksas izdevumi - 1,7  - 0,6 

Komisijas maksu izdevumi kopsumma -17,5  -17,8 

Neto komisijas naudas ieņēmumi 36,2  38,2 

 

* Kreditēšanas operācijas ietver ieņēmumus un izdevumus attiecībā uz tādiem kredītu, līzingu, akreditīvu un garantiju 

līgumiem, kuri ir īstermiņa līgumi un neveido procentu ieņēmumus vai izdevumus, bet kuri attiecas uz kredītu darījumu vai 
pārstrukturēšanas administratīvo pusi. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

7. Neto finanšu ieņēmumi 

 
Neto peļņā no darījumiem ar finanšu instrumentiem atspoguļo peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības darbībām, patiesās 

vērtības un ārvalstu valūtu pozīciju pārvērtēšanas izmaiņām, izņemot neto procentu ieņēmumus vai izdevumus, kā arī 

maksas un komisijas naudas izdevumus, kuri radušies attiecībā uz minētajiem darījumiem. 

 
 2018  2017 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

    
Peļņa no vērtspapīru un kapitāla instrumentu pārdošanas    

Vērtspapīri patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos -  0,2 

Kapitāla instrumenti 2,2  - 

 2,2  0,2 

    
Zaudējumi no vērtspapīru un kapitāla instrumentu pārvērtēšanas    

Vērtspapīri patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos -0,2  - 

    

Neto peļņa no valūtas maiņas darījumiem  3,3  2,6 
Neto peļņa / (zaudējumi) no ārvalstu valūtu pozīciju pārvērtēšanas -1,9  6,3 

Neto (zaudējumi) / peļņa no atvasinātajiem finanšu instrumentiem 3,9  -5,5 

    

Neto finanšu ieņēmumi 7,3  3,6. 

 

 

8. Citi pamatdarbības ieņēmumi  

 
 2018  2017 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

    
Neto peļņa / (zaudējumi) no ieķīlāto aktīvu pārņemšanas *     

Ieņēmumi / (zaudējumi) no pārņemto ķīlu atsavināšanas -0,3  - 

Pārņemto ķīlas aktīvu uzlabošana / (vērtības samazinājums) 0,1  0,1 

Pārņemto ķīlas aktīvu uzturēšana -  -0,2 

 -0,2  - 0,1 

    

Citi pamatdarbības ienākumi kopā    

Nomas ienākumi no nomas bez izpirkuma tiesībām 0,3  0,3 
Ieņēmumi no pakalpojumu pārdošanas saistītiem uzņēmumiem 1,6  1,7 

Citi pamatdarbības ieņēmumi 1,8  1,7 

Pensiju fondu dalībnieku peļņa -  -0,3 

Profesionālie pakalpojumi par galvenajām darbībām - 0,2     -0,3 

- 3,5  3,1 

Citi pamatdarbības ieņēmumi 3,3  3,0 

 

* Koncerns ir ieguvis aktīvus, pārņemot aktīvus, kuri tika turēti kā nodrošinājums. Pārņemtie nodrošinājumi ietver ēkas un 
zemesgabalus, un tos klasificē bilances postenī „Pārējie nefinanšu aktīvi” (sk. 20. pielikumu).  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

9. Personāla izmaksas 

 
Atalgojums un saistītie sociālās apdrošināšanas iemaksu izdevumi ietver valdes un citu Koncerna darbinieku atalgojumu, 

kā arī saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citus darbiniekiem piešķirtos labumus. 

 2018  2017 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

    

Valdes locekļu atalgojums 0,5  0,6 

Pārējo darbinieku atalgojums 20,0  19,6 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4,7  4,6 

 Maksājumi definēto iemaksu plānā 0,4  0,2 

Atalgojuma un saistīto sociālās apdrošināšanas izdevumu 

kopsumma 
25,6 

 
25,0 

 

Attiecīgajā gadā Koncernā nodarbināto darbinieku vidējais skaits: 

 2018  2017 

    
Valdes locekļi 4  4 

Pārējais vadības personāls 98  86 

Darbinieki  835  915 

Nodarbināto darbinieku kopskaits 937  1 005 

 

 

2018. gada 31. decembrī Koncernā nodarbināto darbinieku kopējais skaits bija 937 (977). 

 
Koncerns veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un valsts fondēto pensiju 

sistēmā saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem 70% (2017. gadā - 72%) 

sociālās apdrošināšanas iemaksu tikai izlietotas valsts definēto iemaksu pensijas sistēmas finansēšanai. 

 
10. Citi izdevumi  

 

 2018  2017 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

    

Īres izdevumi 4,6  5,1 

Sakaru izdevumi 1,0  1,2 
Biroja izdevumi 1,6  1,6 

Sponsorēšanas un mārketinga izdevumi 1,6  1,6 

Transporta izmaksas 0,5  0,5 

Mācību un citas personāla izmaksas  1,3  1,1 
Konsultāciju un profesionālo pakalpojumu maksa 6,9  4,9 

Apdrošināšana 1,9  2,2 

Drošības izmaksas 0,3  0,3 

IT uzturēšanas un attīstības izdevumi 3,1  2,7 
Komunālo pakalpojumu, remontu u.c., izdevumi 0,8  1,7 

Citu izdevumu kopsumma 23,6  22,9 

 

Finanšu pārskatu revidentu sniegto pakalpojumu, izņemot revīzijas pakalpojumus, apjoms bija EUR 23 000 (EUR 
123 000), ko veidoja, galvenokārt, IT drošības pārbaudes pakalpojumi.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

11. Kredītzaudējumi 

  
 2018  2017 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

    
Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi – pirmais posms - 0,5   

Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi – otrais posms - 0,7   

Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi – trešais posms - 0,8   

Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi1) - 2,0   
Neto uzkrājumi 2)   - 3,7 

    

Norakstīšana un atgūtie līdzekļi    

Norakstīšanas kopsumma - 16,0  - 12,5 

Iegrāmatoto PKZ uzkrājumu atcelšana 12,1  12,5 

Norakstīšana, kurai iepriekš nebija izveidoti uzkrājumi - 3,9  0,0 
Atgūti no iepriekšējiem norakstījumiem 2,1  1,7 

Neto norakstījumi - 1,8  1,7 

    

Neto paredzamie kredītzaudējumi 1) - 3,8   

Neto kredītzaudējumi 2)   - 2,0 

Neto PKZ līmenis % 0,13   

Kredītzaudējumu līmenis %   0,08 

 
1) saskaņā ar 9. SFPS noteikto paredzamo kredītzaudējumu modeli. Pieaugums – atzīšana bilancē, samazinājums – 

izslēgšana no bilances un izmaiņas sakarā ar kredītriska izmaiņām. 
2) saskaņā ar 39. SGS noteikto radušos zaudējumu modeli. 
 

12. Uzņēmumu ienākuma nodoklis  
 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa elementi: 

 2018  2017 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

    

Uzņēmumu ienākuma nodoklis -  6,5 

Iepriekšējo gadu korekcija -  - 0,4 
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas 0,7  0,6 

Uzņēmumu ienākuma nodokļu kopsumma 0,7  6,7 

 

Koncerns kā atlikto nodokli ir atzinis saistības par uzņēmumu ienākuma nodokli, kuru meitas sabiedrībām SIA SEB līzings 
un IPAS “SEB Investment Management” būs jāmaksā sadalot 2018. gada peļņu.  

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 2017. gadu atšķiras no teorētiski aprēķinātās nodokļu summas, izmantojot noteiktās 

nodokļu likmes, šādi: 
 

 2017 
 miljonos EUR 
  

Peļņa pirms nodokļiem 47,7 

Nodoklis - 15%  7,1 

Nodokļa korekcija:  
Nodokļu mērķiem neatskaitāmās izmaksas 0,2 

Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi un nodokļa atlaides -0,9 

Iepriekš neatzītas pagaidu atšķirības atliktajā nodoklī  0,7 

Iepriekšējo gadu UIN korekcija -0,4 

Ienākumu nodoklis 6,7 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

13. Kase un prasības pret Latvijas Banku  

 
 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Kase 34,3  25,1 
Korespondentbanku konti Latvijas Bankā 315,8  545,0 

Kases un noguldījumu Latvijas Bankā kopsumma 350,1  570,1 

 

Korespondentkonts Latvijas Bankā atspoguļo Bankas korespondentkonta atlikumu, par kuru tiek maksāti procenti 
obligātās rezervju prasības apmērā.  

 

Bankai ir jāievēro Latvijas Bankas noteiktās minimālās rezerves prasības. Tās nosaka ikmēneša vidējo atlikumu euro, kas 

Bankai jātur tās korespondentkontā Latvijas Bankā, lai pārsniegtu noteikto obligāto minimumu prasību spēkā esamības 
periodā.  

 

Pārskata periodā un iepriekšējā periodā Banka izpildīja rezerves prasības. 

 
14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem  

 

 31.12.2018.1)  31.12.2017.2) 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    
Kredītiestādes 58,5  126,9 

Prasības pret kredītiestādēm 58,5  126,9 

    

Centrālās valdības 41,7  36,9 
Citi finanšu uzņēmumi 11,4  1,0 

Nefinanšu uzņēmumi 1 896,7  1 636,2 

Mājsaimniecības 1 008,1  963,2 

  Klientiem izsniegtie kredīti 2 957,9  2 637,3 

 Kredītiestādēm un klientiem izsniegto kredītu kopsumma 3 016,4  2 764,2 

 
1) saskaņā ar 9. SFPS ietverto paredzamo kredītzaudējumu modeli.  
2) saskaņā ar 39. SGS ietverto radušos zaudējumu modeli. 
 

2018. gada 31. decembrī kredīti kredītiestādēm un klientiem tika klasificēti amortizētajās iegādes izmaksās (AII) 

atbilstoši 9. SFPS. 2017. gada 31. decembrī kredīti kredītiestādēm un klientiem tika klasificēti kā kredīti un debitoru parādi 
atbilstoši 39. SGS prasībām.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem(turpinājums) 

 
Kredītrisks un uzkrājumi paredzamajiem kredītzaudējumiem (PKZ) sadalījumā pa posmiem  31.12.2018. 

 

Tabula parāda bruto uzskaites vērtības riska darījumiem, kurus uzrāda bilancē, novērtē amortizētajās iegādes izmaksās, 

un nominālās summas riska darījumiem, kurus uzrāda ārpusbilancē sadalījumā pa posmiem (vidējais rādītājs), lai uzkrājumi 
PKZ atbilstu vispārējam riska darījumu līmeņu kontekstam. Lai aprēķinātu zaudējumu apmēru debitoriem, izmanto 

vienkāršotu pieeju, kurai izmanto informāciju par kavētiem termiņiem. 

 

Grupa Bruto uzskaites 
vērtības/ 

Nominālās 

summas 

Uzkrājumi 
PKZ 

Uzskaites 
vērtība/ 

Neto 

summas 

PKZ 
seguma 

attiecība % 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR  
     

Pirmais posms (12 mēnešu PKZ)     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem 1) 2 760,9 1,7 2 759,2 0,06 

Pārējie finanšu aktīvi 2) 27,8 - 27,8 - 

Finanšu aktīvi 2 788,7 1,7 2 787,0 0,06 

Finanšu garantijas un ārpusbilances 

kredītsaistības 783,1 0,2 782,9 0,03 

Kopā 3 571,8 1,9 3 569,9 0,05 

Uzkrājumu PKZ daļa, kas attiecas uz pirmo 
posmu  4,62%   

     

Otrais posms (dzīvescikla PKZ)     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem  230,1 5,9 224,2 2,56 
Pārējie finanšu aktīvi 2) 0,2 - 0,2 - 

Finanšu aktīvi 230,3 5,9 224,4 2,56 

Finanšu garantijas un ārpusbilances 

kredītsaistības 13,9 0,1 13,8 0,72 

Kopā 244,2 6,0 238,2 2,46 
Uzkrājumu PKZ daļa, kas attiecas uz otro 

posmu  14,60%   

     

Trešais posms (samazināta 
kredītvērtība/dzīvescikla PKZ)     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem  3) 65,9 33,0 32,9 50,08 

Pārējie finanšu aktīvi 2) - - - - 

Finanšu aktīvi 65,9 33,0 32,9 50,08 

Finanšu garantijas un ārpusbilances 
kredītsaistības 2,4 0,2 2,2 8,33 

Kopā 68,3 33,2 35,1 48,61 

Uzkrājumu PKZ daļa, kas attiecas uz trešo 

posmu  80,78%   

     
Kopā     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem 1) 3) 3 056,9 40,6 3 016,3 1,33 

Pārējie finanšu aktīvi 2) 28,0 - 28,0 - 

Finanšu aktīvi 3 084,9 40,6 3 044,3 1,32 
Finanšu garantijas un ārpusbilances 

kredītsaistības 799,4 0,5 798,9 0,06 

Kopā 3 884,3 41,1 3 843,2 1,06 
1) Ieskaitot pieprasījuma noguldījumus kredītiestādēs EUR 57,5m – kuriem PKZ apmērs ir nebūtisks 
2) Ieskaitot debitoru parādus 
3) No kuriem bruto uzskaites vērtība EUR 5,2m un uzkrājumi PKZ EUR 5,2m par iegādātajiem aizdevumiem vai 

aizdevumiem ar  jau sākotnēji samazinātu kredītvērtību 

 
Trešā posma kredīti / Kredītu kopsumma – bruto, % 2,20 

Trešā posma kredīti / Kredītu kopsumma – neto, % 1,11 

 



AS „SEB banka” 2018. gada pārskats 

 

 

 50 
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14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
Kredīti kredītiestādēm un klientiem un uzkrājumi paredzamajiem kredītzaudējumiem (PKZ) sadalījumā pa klientu 

segmentiem 

 

Turpmāk tabulā atspoguļota bruto uzskaites vērtība, uzkrājumi PKZ un uzskaites vērtība 2018. gada 31. decembrī 
atbilstoši 9. SFPS noteiktajam paredzamo zaudējumu modelim. 

 
Grupa 
31.12.2018. 

Bruto uzskaites vērtība / Nominālās summas   Uzkrājumi PKZ  Neto uzskaites 
vērtība / 

 Neto summa 

 Pirmais 

posms (12 
mēnešu 

PKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 
PKZ) 

3. posms 

(kredītu 
vērtības 

samazinājums / 
dzīvescikla PKZ) 

Kopā  Pirmais 

posms (12 
mēnešu 

PKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 
PKZ) 

3. posms 

(kredītu 
vērtības 

samazinājums / 
dzīvescikla PKZ) 

Kopā   

 miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

 miljonos EUR 

     
 

    
 

 

Centrālā banka 0,1 - - 0,1 
 

- - - - 
 

0,1 

Centrālās valdības 51,4 - - 51,4 
 

- - - - 
 

51,4 

Kredītiestādes1) 90,9 0,1 - 91,0 
 

- - - - 
 

91,0 

Pārējie finanšu uzņēmumi 114,0 0,1 - 114,1 
 

- - - - 
 

114,1 

Nefinanšu uzņēmumi 2 317,1 169,0 35,1 2 521,2 
 

0,9 4,8 18,2 23,9 
 

2 497,3 

Mājsaimniecības 998,3 75,0 33,2 1 106,5 
 

1,0 1,2 15,0 17,2 
 

1 089,3 

 3 571,8 244,2 68,3 3 884,3 
 

1,9 6,0 33,2 41,1 
 

3 843,2 

1) Ieskaitot pieprasījuma noguldījumus kredītiestādēs EUR 57,5m – kuriem PKZ apmērs ir nebūtisks 

 

Turpmāk tabulā atspoguļota salīdzināmo rādītāju 2017. gada 31. decembrī bruto uzskaites vērtība, uzkrājumi un neto 

uzskaites vērtība atbilstoši 39. SGS noteiktajam zaudējumu modelim. 
 

Grupa 

31.12.2017. 

Bruto uzskaites vērtības  Uzkrājumi  Neto uzskaites 

vērtība 

 Nav nokavēts 

termiņš, 
kredītvērtība nav 

samazinājusies  

Nokavēts termiņš, 

taču kredītvērtība 
nav samazinājusies  

Samazinājusies 

kredītvērtība 

Kopā  Individuāli 

aplēsti 
speciālie 

uzkrājumi 
finanšu 

aktīviem 

Kolektīvi 

aplēsti 
speciālie 

uzkrājumi 
finanšu 

aktīviem 

Kolektīvi aplēsti 

uzkrājumi 
zaudējumiem, 

kas radušies, 
taču nav paziņoti 

Kopā   

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

            

Centrālās valdības 36,7 0,2 - 36,9  - - - -  36,9 

Kredītiestādes 126,9 - - 126,9  - - - -  126,9 
Pārējie finanšu 

uzņēmumi 1,0 - 

- 1,0 

 - - 

- -  1,0 

Nefinanšu 

uzņēmumi 1 609,0 15,2 

42,3 1 666,5 

 23,7 2,4 

4,2 30,3  1 636,2 

Mājsaimniecības 923,2 33,2 32,4 988,8  0,1 20,4 5,1 25,6  963,2 

 2 696,8 48,6 74,7 2 820,1  23,8 22,8 9,3 55,9  2 764,2 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna izsniegto kredītu pirms uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam kvalitatīvo 

novērtējumu sadalījumā pa kredītu veidiem 2017. gada 31. decembrī: 
 

  

Kredīti 

Izmantotās 

kredītlīnijas* Līzingi 

Kredīt-
kartes & 

overdrafti 
Kopā 

  miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 
       

Kredīti, kuru atmaksa nav kavēta un kuru vērtība nav 

samazinājusies     

 

Kategorijas Riska klases      
       

Investīciju kategorija 1-4 0,7 - 0,7 - 1,4 

  5-7 278,2 - 28,5 10,8 317,5 
       

Standarta bizness 8-10 792,6 - 138,2 82,4 1 013,2 

  11-12 98,8 - 15,8 15,8 130,4 
       

Uzraugāmie 13-16 57,7 - 0,8 2,5 61,0 
       

Mazie uzņēmumi       

Standarta bizness A,B,C 75,6 - 42,1 10,6 128,3 

Uzraugāmie D,E 15,2 - 5,9 3,4 24,5 
       

Mājsaimniecības       

Standarta bizness A,B,C 794,1 - 34,9 21,0 850,0 

Uzraugāmie D,E 44,3 - 0,1 0,9 45,3 

       

Kredīti kopā, kuru atmaksa nav kavēta un kuru 

vērtība nav samazinājusies 2 157,2 - 267,0 147,4 2 571,6 
 

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

Kavējums līdz 30 dienām 27,2 - 4,3 1,0 32,5 

Kavējums no 30-60 dienām 4,9 - 0,2 - 5,1 

Kavējums no 60-90 dienām 3,0 - 0,6 - 3,6 

Kavējums virs 90 dienām 36,4 - 0,9 1,8 39,1 

Kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 71,5 - 6,0 2,8 80,3 

      

Kredīti kopā, kuru vērtība ir samazinājusies**  33,1 - 6,9 1,2 41,2 

 

* Pēc jaunās bankas pamatsistēmas ieviešanas 2017. gada februārī tika likvidēts kredītlīniju pakalpojums, un esošie 

uzkrājumi kredītlīnijām tika atbilstoši sadalīti starp pakalpojumiem ar līdzīgu funkcionalitāti. Koncerna vadība neveica 

salīdzinošo rādītāju klasifikācijas maiņu, jo tas ir tehniski sarežģīti un prasītu nesamērīgu resursu patēriņu datu 
apkopošanai. 

 

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

 
** Individuāli vērtētie aktīvi ir iekļauti pozīcijā “Kredīti kopā, kuru vērtība ir samazinājusies”, vadoties pēc sekojošiem 

kritērijiem - tie ir 16. riska klases klienti, tiem ir nepietiekams nodrošinājums kredīta pamatsummai un uzkrātajiem 

procentu maksājumiem, ieskaitot kavējuma soda naudas maksājumus, tiem ir potenciālie zaudējumi un ir izveidoti 

uzkrājumi 100% apmērā. 
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14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
Kredīti kredītiestādēm un klientiem sadalījumā pa tautsaimniecības nozarēm  

 

Ekonomikas nozares riska koncentrācija Koncerna kredītiem, kas izsniegti kredītiestādēm un klientiem: 

 
    31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos 

EUR 
%  

miljonos 

EUR 
% 

      

Centrālā valdība 41,7 1,38%  36,9 1,33% 
Kredītiestādes 58,5 1,94%  126,9 4,59% 

Pārējie finanšu uzņēmumi 11,4 0,38%  1,0 0,04% 

Nefinanšu uzņēmumi      

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 235,9 7,82%  219,6 7,94% 
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3,2 0,11%  3,9 0,14% 

Apstrādes rūpniecība 194,7 6,45%  184,4 6,67% 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 

kondicionēšana 223,8 7,42%  120,4 4,36% 
Ūdens apgāde 12,4 0,41%  11,1 0,40% 

Būvniecība 18,9 0,63%  20,4 0,74% 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 300,0 9,95%  221,8 8,02% 

Transports un uzglabāšana 227,6 7,55%  205,3 7,43% 
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu darbības 9,6 0,32%  9,8 0,35% 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 29,3 0,97%  57,0 2,06% 

Darbības ar nekustamo īpašumu 528,1 17,51%  464,1 16,79% 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 4,6 0,15%  9,0 0,33% 
Administrācijas un apkalpojošo dienestu darbība 34,6 1,15%  31,0 1,12% 

Izglītība 1,3 0,04%  1,5 0,05% 

Veselība un sociālā aprūpe 13,2 0,44%  10,3 0,37% 

Māksla, izklaide un atpūta 3,8 0,13%  4,8 0,17% 
Citi pakalpojumi 55,7 1,85%  61,8 2,24% 

Mājsaimniecības 1 008,1 33,40%  963,2 34,86% 

      

Kredītu kredītiestādēm un klientiem kopsumma 3 016,4 100,00 %  2 764,2 100,00 % 

2017. gada 31. decembra sadalījums mainīts, piemērojot precizētu klasifikāciju pa tautsaimniecības nozarēm  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 
 

Kredītriska pakāpe atbilstoši riska klasifikācijas kategorijai  
 

Tabulā norādīta bruto uzskaites vērtība riska darījumiem, kuri atspoguļoti bilancē, un nominālās summas riska darījumiem, 

kuri atspoguļoti ārpusbilancē, sadalījumā pa posmiem un risku klasifikācijas kategorijas. Riska klasifikācijas kategorijas 

paskaidrotas sīkāk 3. pielikumā 
 

Grupa 

31.12.2018. 

Pirmais 

posms (12 

mēnešu 

PKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 

PKZ) 

3. posms (kredītu 

vērtības 

samazinājums / 

dzīvescikla PKZ) 

Iegādes vai 

sākotnējās 

kredītvērtības 

samazinājums 

Kopā 

  miljonos 

EUR 

miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos 

EUR 

Riska klasifikācijas kategorija      

Reitings 
Riska 

klases   
 

 
 

Ieguldījumu reitings 

kategorijas1) 

1.-7. 

974,1 0,1 - - 974,2 

Standarta uzraudzība 8.-12. 1 467,3 64,9 - - 1 532,2 
Kontrolsaraksts 13.-15. 1,3 64,9 - - 66,2 

Saistību nepildīšana 16. - - 26,2 5,2 31,4 
       

Mazumtirdzniecības 

uzņēmumi 

 

     

Ierastā uzņēmējdarbība A, B, C 124,6 21,8 - - 146,4 
Kontrolsaraksts D 9,2 16,2 0,2 - 25,6 

Saistību nepildīšana E - 0,3 3,5. - 3,8 
       

Privātpersonas       
Ierastā uzņēmējdarbība A, B, C 960,2 31,4 0,2 - 991,8 

Kontrolsaraksts D 14,6 36,9 0,5 - 52,0 

Saistību nepildīšana E - 0,2 32,5 - 32,7 

  3 551,3 236,7 63,1 5,2 3 856,3 
1) Ieskaitot pieprasījuma noguldījumus kredītiestādēs EUR 57,5m – kuriem PKZ apmērs ir nebūtisks 
 

Tabulā norādīta bruto uzskaites vērtība riska darījumiem, kuri atspoguļoti bilancē, un nominālās summas riska darījumiem, 
kuri atspoguļoti ārpusbilancē, sadalījumā pa klasifikācijas kategorijām salīdzinošajiem datiem 2017. gada 31. decembrī 

atbilstoši 39. SGS noteiktajam radušos zaudējumu modelim. 

 

Grupa 
31.12.2017. 

Nav nokavēts 
termiņš, kredītvērtība 

nav samazinājusies 

Nokavēts termiņš, 
taču kredītvērtība 

nav samazinājusies 

Samazinājusies 
kredītvērtība 

Kopā 

  miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos 

EUR 
Riska klasifikācijas kategorija     

Kategorija 

Riska 

klases   

  

Ieguldījumu kategorija 1-7 730,2 - - 730,2 
Standarta uzraudzība 8-12 1 421,9 1,0 - 1 422,9 

Kontrolsaraksts 13-15 64,7 - - 64,7 

Saistību nepildīšana 16 - 9,8 40,0 49,8 
      

Mazumtirdzniecības 

uzņēmumi 

 

  

  

Ierastā uzņēmējdarbība A, B, C 152,5 2,6 - 155,1 

Kontrolsaraksts D 23,8 2,1 - 25,9 

Saistību nepildīšana E 0,4 0,3 3,6. 4,3 
      

Privātpersonas      

Ierastā uzņēmējdarbība A, B, C 924,3 0,1 - 924,4 
Kontrolsaraksts D 38,5 23,7 - 62,2 

Saistību nepildīšana E - 9,4 34,7 44,1 

  3 356,3 49,0 78,3 3 483,6 
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14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
Kredīti ar samazinātu kredītvērtību un nodrošinājumi sadalījumā pa kategorijām  

 

Tabulā norādīta Koncerna bruto uzskaites vērtība un PKZ uzkrājumi kredītiem ar samazinātu kredītvērtību, kuri atspoguļoti 

bilancē, un ārpusbilances riska darījumu nominālās summas, kas atbilst trešajam posmam un attiecībā uz šiem aktīviem 
turēto nodrošinājumu patiesā vērtība 2018. gada 31. decembrī. 

 

Trešais posms 

(kredītvērtības 
samazinājums / dzīvescikla 

PKZ) 

Bruto 

uzskaites 
vērtības 

Uzkrājumi PKZ Bilances 

vērtība 

Ķīlas aktīva 

patiesā vērtība 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

     
Nefinanšu uzņēmumi 35,1 18,2 16,9 13,9 

Mājsaimniecības 33,2 15,0 18,2 16,7 

Kopā 68,3 33,2 35,1 30,6 

 
Tabulā norādīta Koncerna turēto nodrošinājumu kopējā patiesā vērtība 2018. gada 31. decembrī. 

 

 Ķīlas aktīva patiesā vērtība 

 miljonos EUR 
  

Centrālās valdības 22,6 

Pārējie finanšu uzņēmumi 6,8 

Nefinanšu uzņēmumi 1 338,4 
Mājsaimniecības 893,6 

Kopā 2 261,4 

 

Tabulā ir atspoguļota Koncerna finanšu aktīvu bruto uzskaites vērtība un vērtības samazināšanās uzkrājumi, ja ir kavēts 
maksājumu termiņš vai ja ir samazinājusies kredītvērtība, un par šiem aktīviem turēto nodrošinājumu patiesā vērtība 

2017. gada 31. decembrī. 

 

Nokavēts termiņš vai 
samazinājusies 

kredītvērtība 

Bruto 
uzskaites 

vērtības 

Uzkrājumi Uzskaites 
vērtība 

Ķīlas aktīva 
patiesā vērtība 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

     
Nefinanšu uzņēmumi 57,5 30,3 27,2 5,6 

Mājsaimniecības 65,6 25,6 40,0 10,8 

Kopā 123,1 55,9 67,2 16,4 
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14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
Uzkrājumu paredzamajiem kredītzaudējumu (PKZ) kustības tabula 

 

Uzkrājumu kontu bilances riska darījumiem (kredīti kredītiestādēm un klientiem, pārējie finanšu aktīvi) un ārpusbilances 

darījumi (finanšu garantijas un ārpusbilances kredītsaistības) kustības tabula 2018. gada 31. decembrī. 
 

 Pirmais posms (12 
mēnešu PKZ) 

Otrais posms 
(dzīvescikla 

PKZ) 

Trešais  posms 
(kredītu vērtības 

samazinājums / 
dzīvescikla PKZ) 

Kopā 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Kredīti kredītiestādēm un klientiem, pārējie 
finanšu aktīvi 1)   

  

Uzkrājumi SZK 2018. gada 1. janvārī 2 ) 1,2 5,1 43,2 49,5 

Pieaugums - sākotnējā atzīšana un iegādes  0,7 - 0,2 0,9 
Samazinājums - izslēgšana no bilances - 0,1 -0,2 - 2,4 - 2,7 
Neto izmaiņas sakarā ar kredītriska izmaiņām - 0,1 1,0 3,7 4,6 

Uzkrājumu samazinājums norakstīšanas 
rezultātā - - 

- 12,1 - 12,1 

Valūtu kursa atšķirības - - 0,4 0,4 

Uzkrājumi PKZ 2018. gada 31. decembrī 1,7 5,9 33,0 40,6 

     

Finanšu garantijas un ārpusbilances 
kredītsaistības   

  

Uzkrājumi SZK 2018. gada 1. janvārī 2 ) 0,3 0,2 0,9 1,4 

Pieaugums - sākotnējā atzīšana un iegādes  0,4 - 0,1 0,5 
Samazinājums - izslēgšana no bilances -0,2 - 0,1 -0,2 - 0,5 
Neto izmaiņas sakarā ar kredītriska izmaiņām -0,3 - -0,6 - 0,9 

Uzkrājumu samazinājums norakstīšanas 
rezultātā - - 

- - 

Valūtas kursa atšķirības - - - - 

Uzkrājumi PKZ 2018. gada 31. decembrī 0,2 0,1 0,2 0,5 

     

Kredīti kredītiestādēm un klientiem, pārējie 
finanšu aktīvi, finanšu garantijas un 
kredītsaistības, kopā   

  

Uzkrājumi SZK 2018. gada 1. janvārī 2 ) 1,5 5,3 44,1 50,9 
Pieaugums - sākotnējā atzīšana un iegādes  1,1 - 0,3 1,4 
Samazinājums - izslēgšana no bilances -0,3 -0,3 -2,6 - 3,2 

Neto izmaiņas sakarā ar kredītriska izmaiņām - 0,4 1,0 3,1 3,7 
Uzkrājumu samazinājums norakstīšanas 
rezultātā - - 

- 12,1 - 12,1 

Valūtas kursa atšķirības - - 0,4 0,4 

Uzkrājumu PKZ kopsumma 2018. gada 

31. decembrī 1,9 6,0 33,2 41,1 

1) ietver pircēju un pasūtītāju parādus 
2) 9. SFPS 

 

Izmaiņas vērtības samazināšanās uzkrājumos bilances riska darījumiem (kredīti kredītiestādēm un klientiem) 2017. gada 

31. decembrī. 
 

 Kopā 

 miljonos EUR 

Kredītu kredītiestādēm un klientiem kopsumma  
Uzkrājumi vērtības samazinājumam 2016. gada 31. decembrī 65,6 

Uzkrājumu palielinājums 3,7 

Atgūti norakstījumi - 1,8 

Iekļaušana peļņas vai zaudējumu aprēķinā 1,9 
Norakstījumi - 12,5 

Valūtu kursa atšķirības 0,9 

Uzkrājumu kopsummu 2017. gada 31. decembrī 1) 55,9 
1) 39. SGS 
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14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
Nomas ar izpirkuma tiesībām prasījumi 

 

Tabulā norādīts no nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību sadalījums pēc iznomāto aktīvu veida: 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Ražošanas un lauksaimniecības iekārtas 64,3  56,4 

Transporta līdzekļi 216,3  204,6 
Citi aktīvi 7,5  18,8 

No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību summa 288,1  279,8 

 

Tabulā norādīts no nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošās prasības pēc to atlikušā atmaksas termiņa: 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Nokavēts termiņš 0,5  6,2 
Līdz 1 gadam 19,0  25,9 

1 - 5 gadi 234,8  204,4 

Vairāk nekā 5 gadi 33,8  43,3 

No nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošo prasību summa, 

neto 288,1  279,8 

 

15. Parāda vērtspapīri un kapitāla instrumenti 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos 

EUR 

 miljonos EUR 

    

Parāda vērtspapīri 1)     
Valdības obligācijas 254,9  287,4 

Parāda vērtspapīru kopsumma 254,9  287,4 

    

Kapitāla instrumenti 2)     

Akcijas 5,9  3,5 

Kapitāla instrumentu kopsumma  5,9  3,5 
    

Parāda vērtspapīru un kapitāla instrumentu kopsumma 260,8  290,9 

 
1) 2018. gada 31. decembrī parāda vērtspapīri bija klasificēti kā vērtspapīri patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā un 

zaudējumos (PVPPZ) atbilstoši 9. SFPS prasībām, bet 2017. gada 31. decembrī - izmantojot novērtēšanas patiesajā 

vērtībā iespēju (NPVI) atbilstoši 39. SGS prasībām, sk. arī 1.24. pielikumu. 

 
2) 2018. gada 31. decembrī kapitāla instrumenti bija klasificēti kā vērtspapīri patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā un 

zaudējumos (PVPPZ) saskaņā ar 9. SFPS, bet 2017. gada 31. decembrī - kā pārdošanai pieejami (PP) saskaņā ar 39. SGS 

prasībām, sk. arī 1.24. pielikumu. 

 
2018. gada 31. decembrī un 2017. gada 31. decembrī parāda vērtspapīru termiņi nebija kavēti, un to PKZ bija nebūtiski. 

Maksimālais kredītrisks ir vienāds ar uzskaites vērtību. 
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15. Parāda vērtspapīri un kapitāla instrumenti (turpinājums) 
 

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna turētie parāda vērtspapīri un kapitāla instrumenti sadalījumā - kotētie un nekotētie 

vērtspapīri: 
 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 Kotēti Nekotēti Kopā  Kotēti Nekotēti Kopā 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 
        

Parāda vērtspapīri        
Valdības obligācijas        

Latvijas valdības obligācijas  204,9 - 204,9  233,3 - 233,3 

Lietuvas valdības obligācijas 50,0 - 50,0  49,9 - 49,9 

Somijas valdības obligācijas - - -  4,2 - 4,2 
Parāda vērtspapīru kopsumma 254,9  254,9  287,4 - 287,4 
        

Kapitāla instrumenti        
Akcijas        

ESAO juridiskās personās - 5,9 5,9  - 3,5 3,5 

Kapitāla instrumentu kopsumma  - 5,9 5,9  - 3,5 3,5 
        

Parāda vērtspapīru un kapitāla 

instrumentu kopsumma  
254,9 5,9 260,8  287,4 3,5 290,9 

 
Turpmāk tabulā ir norādīti Koncerna parāda vērtspapīri atbilstoši reitinga aģentūras apzīmējumam: 

SEB risku 

klases 

Moody’s  

reitingi 31.12.2018. 31.12.2017. 

  miljonos EUR miljonos EUR 
 

   

1.-4. No Aaa uz A3 254,9 287,4 

5.-7. No Baa1 uz Baa3 - - 

8.-10. No Ba1 uz Ba3 - - 

11.-12. No B1 uz B2 - - 

13.-16. No B3 uz C - - 

 Kopā 254,9 287,4 

Visi vērtspapīri ir Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos obligātā kārtā. 
 

16. Atvasinātie finanšu instrumenti 

 

Koncerna izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti: valūtu nākotnes līgumi, kas paredz ārpusbilances saistības 
iegādāties ārvalstu un vietējo valūtu, valūtu un procentu likmju mijmaiņas līgumi, kuri atspoguļo ārpusbilances saistības 

apmainīt viena veida naudas plūsmas ar citām un akciju indeksa iespēju līgumi. Mijmaiņas līgumu ietvaros notiek valūtu vai 

procentu likmju ekonomiskā apmaiņa (piemēram, fiksētu procentu likmi pret peldošo procentu likmi). Iespēju līgumi ir 

atvasinātie finanšu līgumi, kas rada saistības to pārdevējam un rada tiesības (bet ne pienākumu) tās pircējam iegādāties 
(iegādes iespēja) vai pārdot (pārdošanas iespēja) nolīgto skaitu pamatā esošo aktīvu par nolīgto cenu. 

 

Koncerna kredītrisks atspoguļo iespējamās izmaksas, kas nepieciešamas, lai aizstātu nākotnes vai mijmaiņas līgumus, ja 

darījuma puses nepildīs savas saistības. Lai kontrolētu pastāvošo kredītriska līmeni, Koncerns novērtē darījumu partnerus, 
izmantojot tādas pašas metodes, kā kreditēšanas darbībās izmantotās metodes. Maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds 

ar atvasinātā finanšu instrumenta nosacīto vērtību. 

 

2018. gada 31. decembrī atvasināto finanšu instrumentu maksāšanas termiņi nebija kavēti, un to kredītvērtība nebija 
samazinājusies.  
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16. Atvasinātie finanšu instrumenti (turpinājums) 
 

Aktīvu patiesā vērtība saskaņā ar atvasināto finanšu instrumentu iekšējiem riska reitingiem: 
 

Riska klase 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

1.– 7. 31,1  21,3 
8. – 12. 2,9  1,7 

13. – 16. -  0,2 

Kopā 34,0  23,2 

 

Dažu finanšu instrumentu veidu nosacīto vērtību ir iespējams izmantot salīdzināšanai ar bilancē atzītajiem instrumentiem, 
taču tā ne vienmēr norāda nākotnes naudas plūsmu apmēru vai attiecīgo instrumentu pašreizējo patieso vērtību, un 

attiecīgi neatspoguļo kredītriska vai cenu riska ietekmi uz Koncernu. Atvasināto finanšu instrumentu vērtība palielinās vai 

samazinās tirgus procentu likmju vai ārvalstu valūtu maiņas kursu svārstību rezultātā atkarībā no to noteikumiem. 

 
Turpmāk tabulās ir atspoguļotas Koncerna tirdzniecības nolūkā turēto atvasināto finanšu instrumentu nosacītās vērtības 

un patiesās vērtības: 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 Līgumiskā / 
Nosacītā 

vērtība 

Patiesā vērtība  Līgumiskā / 
Nosacītā 

vērtība 

Patiesā vērtība 

 Aktīvi Saistības  Aktīvi 

 

Saistības 

 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

        
Atvasinātie finanšu 

instrumenti 

       

Ārvalstu valūtas 

nākotnes līgumi 
7,5 - -0,1   10,3 - - 

Valūtu mijmaiņas 

līgumi 
91,7 0,2 -0,1  52,6 0,2 - 0,1 

Procentu likmes 

mijmaiņas līgumi 
1 725,6 4,7 -4,9  1 445,4 4,1 - 4,0 

Dažādu valūtu 

procentu likmes 

mijmaiņas darījumi 

923,5 29,1 -29,0  900,0 18,9 - 19,0 

Akciju indeksu iespēju 
līgumi 

- -   1,9 - - 

        

Kopā  34,0 -34,1   23,2 -23,1 

 

17. Nemateriālie aktīvi  

 

Nemateriālo aktīvu bilances vērtība: 
 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    
Datoru programmnodrošinājums, izņemot 

priekšapmaksas 7,5  8,9 

Programmnodrošinājuma izstrāde 1,7  0,4 

    

Nemateriālo aktīvu kopsumma 9,2  9,3 

 

Datoru programmnodrošinājuma izveidošanas izmaksas ietver ieguldījumus, kas saistīti ar Bankas jaunās pamatsistēmas 
ieviešanu 2017. gada februārī. 2018. gada 31. decembrī Bankas jaunās pamatsistēmas vērtība bija 6 miljoni euro (2017. 

gadā – 7 miljoni EUR), un tās aplēstais lietderīgās lietošanas laiks ir 8 gadi, skaitot no sistēmas ieviešanas brīža. 
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17.  Nemateriālie aktīvi (turpinājums) 

 
Turpmāk tabulā ir atspoguļota Koncerna programmnodrošinājuma kustības tabula: 

 

 2018.  2017. 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

Sākotnējā vērtība    

1. janvārī 20,2  10,7 

Iegādāti  0,1  11,1 

Norakstīti - 0,1  - 1,6 

31. decembrī  20,2  20,2 
    

Uzkrātā amortizācija    

1. janvārī 11,3  10,2 

Amortizācija par periodu 1,5  1,5 
Norakstīto aktīvu amortizācija - 0,1  - 0,4 

31. decembrī 12,7  11,3 

    

Bilances vērtība    

31. decembrī 7,5  8,9 

 

18. Pamatlīdzekļi  
 

Pamatlīdzekļu bilances vērtība: 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Nomātā īpašuma uzlabojumi 1,6  1,3 

    
Biroja aprīkojums:    

   Elektroniskās datu apstrādes iekārtas  3,8  3,3 

   Pārējās biroja iekārtas, aprīkojums un piederumi 0,8  1,0 

Biroja aprīkojuma kopsumma 4,6  4,3 

    
Aktīvi, kas iznomāti klientiem saskaņā ar nomas bez 

izpirkuma tiesībām līgumiem (transportlīdzekļi) 2,5  3,0 

    

Pamatlīdzekļu, izņemot priekšapmaksas, kopsumma  8,7  8,5 

    
Priekšapmaksa par pamatlīdzekļu iegādi  0,2  0,4 

    

Pamatlīdzekļu, tostarp priekšapmaksu, bilances vērtība  8,9  9,0 
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18.  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

 
Koncerna pamatlīdzekļu (tostarp aktīvos, kas iznomāti klientiem nomas bez izpirkuma tiesībām ietvaros) kustības tabula 

2018. pārskata gadā: 

 

 

 
 

Nomātā īpašuma 
uzlabojumi Transportlīdzekļi 

  Biroja 
 iekārtas 

Kopā, izņemot 
priekšapmaksas 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Sākotnējā vērtība 
    

2017. gada 31. decembrī 2,1 3,7 16,4 22,2 

Iegādāti  0,8 - 1,8 2,6 

Norakstīti  - 0,4 -0,2 -4,3 - 4,9 

2018. gada 31. decembrī 2,5 3,5 13,9 19,9 
     

Uzkrātais nolietojums     

2017. gada 31. decembrī 0,8 0,7 12,2 13,7 

Nolietojums par periodu 0,5 0,4 1,4 2,3 
Norakstīto p/l nolietojums - 0,4 - 0,1 -4,3 - 4,8 

2018. gada 31. decembrī 0,9 1,0 9,3 11,2 

     

Bilances vērtība     

2017. gada 31. decembrī 1,3 3,0 4,2 8,5 

2018. gada 31. decembrī 1,6 2,5 4,6 8,7 

 
 

2017. pārskata gadā Koncerna pamatlīdzekļu (tostarp aktīvu, kas iznomāti klientiem nomas bez izpirkuma tiesībām 

ietvaros) kustības tabula: 

 

 

 
 

Nomātā īpašuma 
uzlabojumi Transportlīdzekļi 

  Biroja 
 iekārtas 

Kopā, izņemot 
priekšapmaksas 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Sākotnējā vērtība 
    

2016. gada 31. decembrī 2,0 3,7 20,0 25,7 

Iegādāti  0,7 0,6 1,3 2,7 

Norakstīti  - 0,6 - 0,6 - 4,9 -6,0 

2017. gada 31. decembrī 2,1 3,7 16,4 22,2 
     

Uzkrātais nolietojums     

2016. gada 31. decembrī 1,0 0,7 15,1 16,8 

Nolietojums par periodu 0,4 0,4 1,6 2,4 
Norakstīto p/l nolietojums - 0,6 - 0,4 - 4,5 -5,5 

2017. gada 31. decembrī 0,8 0,7 12,2 13,7 

     

Bilances vērtība     
2016. gada 31. decembrī 1,0 3,0 4,9 8,8 

2017. gada 31. decembrī 1,3 3,0 4,2 8,5 
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18.  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

 
Iepriekš norādītie iznomātie aktīvi, kurus iznomā Koncerns, ietver aktīvus, kurus Koncerna uzņēmums iznomājis trešajām 

personām saskaņā ar nomu bez izpirkuma tiesībām: 

 2018  2017 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sākotnējā vērtība    

1. janvārī 3,7  3,7 
Iegādāti  -  0,6 

Norakstīti  -0,2  - 0,6 

31. decembrī  3,5  3,7 

    

Uzkrātais nolietojums    
1. janvārī 0,7  0,7 

Nolietojums par periodu 0,4  0,4 

Izslēgto p/l nolietojums - 0,1  - 0,4 

31. decembrī 1,0  0,7 

    
Bilances vērtība    

31. decembrī 2,5  3,0 

 

Lielākā daļa aktīvu, kas iznomāti nomas bez izpirkuma tiesībām līgumu ietvaros, ir transportlīdzekļi. 

 

Nākotnes minimālo nomas maksājumu debitoru parādi saskaņā ar nomām bez izpirkuma tiesībām, kas nav atceļamas: 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    
Līdz 1 gadam 0,3  0,4 

1-5 gadi 1,1  1,7 

Minimālo nomas maksājumu kopsumma 1,4  2,1 

 

19. Uzkrājumi   

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Ilgtermiņa darbinieku materiālie labumi1) 2,4  2,3 

Uzkrājumi ārpusbilances saistībām un garantijām 0,6  - 

Uzkrājumu kopsumma 3,0  2,3 

1) Ilgtermiņa darbinieku materiālo labumu pozīciju veido uzrātās izmaksas Kolektīvās peļņas sadales programmas 

atliktajai daļai. Kolektīvās peļņas sadales programmas ietvaros puse no darbiniekiem piešķirtās prēmijas tiek atlikta uz 3 

gadiem, atlikto izmaksu piesaistot Skandinaviska Enskilda Banken AB akcijas cena.  
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20. Pārējie finanšu un nefinanšu aktīvi un pārējās finanšu un nefinanšu saistības  

 
 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Debitoru parādi 21,6  2,0 
Uzkrātie ieņēmumi 1,6  3,0 

Nepabeigtie karšu maksājumi 6,5  5,8 

Pārējo finanšu aktīvu kopsumma 29,7  10,8 

    
Pārņemts aktīvs (nodrošinājums) 0,5  2,5 

Nākamo periodu izmaksas 3,3  3,3 

Pārējie nefinanšu aktīvi 2,7  4,8 

Pārējo nefinanšu aktīvu kopsumma 6,5  10,6 

     

Pārējo aktīvu kopsumma 36,2   21,4 

    

Kreditori 43,5  38,2 

Pārējās finanšu saistības -  0,5 

Pārējo finanšu saistību kopsumma 43,5   38,7 
    

Nākamo periodu ienākumi 0,1  0,1 

Uzkrātie nākotnes izdevumi 5,9  6,8 

Pārējās nefinanšu saistības 3,0  1,9 

Pārējo nefinanšu saistību kopsumma 9,0   8,8 

     

Pārējo saistību kopsumma 52,5   47,5 

 
Finanšu aktīviem nav kavēts termiņš, un to PKZ ir nebūtisks. Finanšu aktīvi nav nodrošināti ar ķīlu. 

 

Turpmāk tabulā ir atspoguļoti kredītriskam pakļautie pārējie aktīvi: 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Kredītriskam pakļautie pārējie finanšu aktīvi 29,7  10,8 

 

21. Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi  
 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Saistības pret ESAO dalībvalstīs reģistrētām kredītiestādēm 542,7  833,6 
Saistības pret Latvijā reģistrētām kredītiestādēm 0,9  2,3 

Saistības pret pārējās valstīs reģistrētām kredītiestādēm 3,1  0,9 

Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumu kopsumma 546,7  836,8 

 

Turpmāk tabulā atspoguļotas saistības pret kredītiestādēm pēc to dzēšanas termiņa: 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Saistības uz pieprasījumu 12,5  5,0 

Termiņnoguldījumi  534,2  831,8 

Saistību pret kredītiestādēm kopsumma 546,7  836,8 

 

Saistības pret SEB grupas uzņēmumiem atspoguļotas pārskata 31. pielikumā. 99,7% (99%) no saistībām pret 

kredītiestādēm ir saistības pret SEB AB. 
 



AS „SEB banka” 2018. gada pārskats 

 

 

 63 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

22. Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem 

 
 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sadalījumā pa termiņiem:    

Pieprasījuma noguldījumi 2 598,3  2 325,9 

Termiņnoguldījumi  96,2  48,3 

Klientu noguldījumu un aizņēmumu no klientiem 

kopsumma 
2 694,5  2 374,2 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

Sadalījumā pa sektoriem:    

Centrālās valdības  199,7      160,7    
Citi finanšu uzņēmumi  94,2      72,5    

Nefinanšu uzņēmumi  806,4      716,3    

Mājsaimniecības  1 594,2      1 424,7    

Klientu noguldījumu un aizņēmumu no klientiem 

kopsumma 
2 694,5  2 374,2 

2017. gada 31. decembra sadalījums mainīts, piemērojot precizētu klasifikāciju pa tautsaimniecības nozarēm 

 

 31.12.2018.  31.12.2017. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sadalījumā pēc ģeogrāfiskās vietas:    

Rezidenti  2 607,1  2 260,0 

Nerezidenti 87,4  114,2 

Klientu noguldījumu un aizņēmumu no klientiem 
kopsumma 

2 694,5  2 374,2 

 

23. Pamatkapitāls  
 

Bankas akcionāri: 

 

 31.12.2018. 
 

31.12.2017. 

 Apmaksātais 
pamatkapitāls 

% no apmaksātā 
pamatkapitāla 

 
Apmaksātais 

pamatkapitāls  
% no apmaksātā 

pamatkapitāla 

 miljonos EUR  
 

miljonos EUR  

   
 

  

Skandinaviska Enskilda Banken AB  145,3 100,00  145,3 100,00 

Kopā  145,3 100,00  145,3 100,00 

 

2018. gada 31. decembrī reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls sastāvēja no 103,774 tūkst. (103,774 tūkst.) 

vienas kategorijas (vārda) akcijām ar vienādām balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 euro (1,40 euro). 
 

2018. gadā tika izmaksātas dividendes 70,9 miljonu EUR (72,3 miljoni EUR) apmērā. 
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24. Ārpusbilances saistības  
 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Iespējamās saistības    

Izsniegtās finanšu garantijas 154,5  122,9 

Neatsaucamie akreditīvi 4,9  4,6 

Iespējamo saistību kopsumma 159,4  127,5 
    

Ārpusbilances saistības    

Ārpusbilances kredītsaistības  640,0  537,5 

Ārpusbilances saistību kopsumma 640,0  537,5 

 

2018. gada 31. decembrī Banka un tās meitasuzņēmumi (Koncerna uzņēmumi) bija iesaistīti tiesvedībās. Uzkrājumi 
minēto tiesvedību prasījumiem netika veidoti, jo gan vadība, gan profesionālie konsultanti uzskata, ka ir maz ticams, ka 

Koncernam šo tiesvedību rezultātā radīsies būtiski zaudējumi. 
 

Trīs gadu laikā pēc attiecīgā fiskālā gada beigām nodokļu institūcijām ir tiesības jebkurā brīdī veikt nodokļu auditu, un ir 

tiesīgas aprēķināt papildu nodokļus un soda naudas, ja atbilstoši. Koncerna vadība uzskata, ka būtiskas nodokļu saistības 

nākotnē nav gaidāmas. 
 

Maksimālais kredītriska apmērs ir vienāds ar iepriekš minēto ārpusbilances posteņu kopējo vērtību. 
 

Bankā ir uzsākta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārbaude. Pārbaudes gala ziņojums līdz 2018. gada pārskata 

parakstīšanas brīdim vēl nav sagatavots, tādēļ nav iespējams noteikt potenciālo neatbilstību vai sodu apmērus. Koncerna 
vadība uzskata, ka Bankai netiks piemērots sods. 
 

25. Aktīvi pārvaldīšanā  
 

Koncerns ar Private Banking klientu centra un sava meitasuzņēmuma SEB Investment Management starpniecību klientu 
vārdā pārvalda īstermiņa un ilgtermiņa ieguldījumu aktīvus. Aktīvu pārvaldīšanas operācijas iekļauj fondu portfeļu 

pārvaldīšanu, Latvijas 2. un 3. līmeņa pensiju fondus, kā arī institucionālo klientu ieguldījumu portfeļus. 
 

 

 

26. Nauda un tās ekvivalenti  
 

Turpmāk tabulā atspoguļots naudas un tās ekvivalentu sadalījums: 
 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Kase un prasības pret Latvijas Banku (sk. 

13. pielikumu) 350,1  570,1 

Noguldījumi uz pieprasījumu kredītiestādēs 57,5  119,0 

Naudas un tās ekvivalentu kopsumma 407,6  689,1 

 

Prasības pret Latvijas Banku ietver obligātās rezerves, kas tiek turētas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem. 
Noteikumi paredz vidējo atlikuma līmeni, kas jāuztur Bankas korespondentkontā ik mēnesi, tomēr katrā atsevišķā dienā 

līdzekļus kontā ir iespējams izmantot bez ierobežojumiem. 2018. gada decembrī obligāto rezervju norma bija 28,0 miljoni 

EUR (29,9 miljoni EUR). 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Noguldījumi bankās 53,5  56,6 

Fiksēta ienākuma vērtspapīri 1 011,3  940,9 

Ieguldījumu fondi 322,5  319,2 
Nekustamais īpašums 0,1  0,1 

Akcijas 3,2  - 

Aktīvu pārvaldībā kopsumma 1 390,6  1 316,8 
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27. Valūtu analīze  

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna aktīvi, saistības, kapitāls un rezerves, kā arī ārpusbilances saistības un iespējamās 
saistības 2018. gada 31. decembrī sadalījumā pa valūtām: 

 EUR USD 

Pārējās 

valūtas Kopā 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi     

Kase un prasības pret Latvijas Banku  348,7     1,2     0,2     350,1    
Prasības pret kredītiestādēm  21,4     2,3     34,8     58,5    
Klientiem izsniegtie kredīti  2 933,7     14,8     9,4     2 957,9    

Parāda vērtspapīri  244,2     10,7     -       254,9    
Atvasinātie finanšu instrumenti   33,5     0,5     -       34,0    
Kapitāla instrumenti  -       5,9     -       5,9    

Nemateriālie aktīvi  9,2     -       -       9,2    
Pamatlīdzekļi  8,8     -       -       8,8    
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs  3,1     -       -       3,1    

Pārējie finanšu aktīvi  17,8     0,2     11,7     29,7    
Pārējie nefinanšu aktīvi  6,5     -       -       6,5    

Aktīvu kopsumma  3 626,9     35,6     56,1     3 718,6    

     

Saistības      
Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi  539,2     0,2     7,3     546,7    
Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem  2572,9     90,1     31,5     2694,5    

Atvasinātie finanšu instrumenti  33,7     0,4     -       34,1    
Atliktā ienākuma nodokļa saistības  0,7     -       -       0,7    
Uzkrājumi  3,0     -       -       3,0    

Pārējās finanšu saistības  27,5     6,3     9,7     43,5    
Pārējās nefinanšu saistības  9,0     -       -       9,0    

Saistību kopsumma  3 186,0     97,0     48,5     3 331,5    
     
Kapitāls un rezerves 387,1 - - 387,1 

     

Saistību, kapitāla un rezervju kopsumma 3 573,1 97,0 48,5 3 718,6 

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija 53,8 -           61,4    7,6 - 
     

Ārpusbilances prasības, kas izriet no valūtas maiņas 
darījumiem     

No spot darījumiem izrietošās prasības  0,7     1,1     0,4     2,2    

Prasības, kas izriet no nākotnes valūtas darījumiem  7,7     60,0     7,1     74,8    

Prasību, kas izriet no nākotnes valūtas darījumiem, 

kopsumma 

 8,4     61,1     7,5     77,0    

     
Ārpusbilances saistības, kas rodas no valūtas maiņas     

Saistības, kas izriet no spot darījumiem  1,5     -       0,7     2,2    
Saistības, kas izriet no nākotnes valūtas darījumiem  60,7     -       14,2     74,9    

Saistību, kas izriet no nākotnes valūtas darījumiem, 

kopsumma  62,2     -       14,9     77,1    

Neto garā / (īsā) ārvalstu valūtas maiņas pozīcija -53,8     61,1    -7,4    - 0,1    

Neto garā / (īsā) pozīcija   0,0    -0,3     0,2    - 0,1    

     

2017. gada 31. decembrī     

Aktīvu kopsumma 3 538,6 109,3 40,2 3 688,1 

Saistību kopsumma  3 142,2 110,2 31,8 3 284,2 

Kapitāls un rezerves 402,8 1,1 - 403,9 

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija -6,4 -2,0 8,4 - 

Neto garā / (īsā) ārvalstu valūtas maiņas pozīcija 9,6 - 1,2 - 8,3 0,1 

Neto garā / (īsā) pozīcija  3,2 - 3,2 0,1 0,1 
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28. Aktīvu un saistību maksājumu termiņu pārvērtēšana  

 
Turpmāk tabulā norādīti Koncerna aktīvi un saistības sadalījumā pa dzēšanas termiņiem 2018. gada 31. decembrī, ņemot 

vērā laiku, kas atlicis no bilances datuma līdz agrākajam no 1) dzēšanas datuma vai 2) līgumiskās pārcenošanas datuma 

(pamatojoties uz līgumiskajām diskontētajām naudas plūsmām). 
 Līdz 

1 mēn. 
1-3 

mēn. 
3-6  

mēn. 
6-12 
mēn. 

1-5    
gadi 

Virs 
5 gadiem Bezprocentu Kopā 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

Aktīvi         
Kase un prasības pret Latvijas 
Banku 315,8 - - - - - 34,3 350,1 

Prasības pret kredītiestādēm 57,6 0,8 - - - - 0,1 58,5 
Klientiem izsniegtie kredīti 841,4 939,3 584,5 372,6 214,8 1,4 3,9 2 957,9 
Parāda vērtspapīri - 107,2 25,6 15,7 105,5 - 0,9 254,9 

Atvasinātie finanšu instrumenti  0,8 1,2 3,4 - 28,6 - - 34,0 
Kapitāla instrumenti - - - - - - 5,9 5,9 
Nemateriālie aktīvi - - - - - - 9,2 9,2 

Pamatlīdzekļi - - - - - - 8,8 8,8 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aktīvs - - - - - - 3,1 3,1 

Pārējie finanšu aktīvi - - - - - - 29,7 29,7 
Pārējie nefinanšu aktīvi - - - - - - 6,5 6,5 

Aktīvu kopsumma 1 215,6 1 048,5 613,5 388,3 348,9 1,4 102,4 3 718,6 

         

Saistības          
Centrālo banku un kredītiestāžu 
noguldījumi 35,5 36,0 111,4 72,9 290,5 - 0,4 546,7 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi 
no klientiem 2 219,9 386,3 81,9 5,1 0,1 - 1,2 2 694,5 
Atvasinātie finanšu instrumenti 0,9 1,4 3,5 - 28,3 - - 34,1 

Atliktā ienākuma nodokļa saistības - - - - - - 0,7 0,7 
Uzkrājumi 0,3 0,1 0,1 0,2 - - 2,3 3,0 
Pārējās finanšu saistības - - - - - - 43,5 43,5 

Pārējās nefinanšu saistības - - - - - - 9,0 9,0 

Saistību kopsumma 2 256,6 423,8 196,9 78,2 318,9 - 57,1 3 331,5 

         
Kapitāls un rezerves - - - - - - 387,1 387,1 
         

Saistību, kapitāla un rezervju 
kopsumma 2 256,6 423,8 196,9 78,2 318,9 - 444,2 3 718,6 

         

Bilances procentu jutīguma 
analīze 

- 1 041,
0 624,7 416,6 310,1 30,0 1,4 - 341,8 - 

         
2017. gada 31. decembrī         

Aktīvu kopsumma 1548,8 853,4 442,2 362,8 406,5 0,9 73,4 3 688,1 

Saistību kopsumma  2 110,5 470,7 371,3 60,3 219,6 - 51,7 3 284,2 

Kapitāls un rezerves - - - - - - 403,9 403,9 

         
Bilances procentu jutīguma 

analīze -561,6 382,6 70,9 302,5 186,8 0,9 - 382,2 - 
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29. Likviditātes risks un aktīvu un saistību termiņanalīze  

 
Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna aktīvi un saistības 2018. gada 31. decembrī sadalījumā pēc to atlikušā termiņa no 

bilances datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas datumam (pēc to līgumiskajām diskontētajām vērtībām): 

 
 

Nokavēts 
Līdz 

1 mēn. 
1 – 3 
mēn. 

3 – 6 
mēn. 

6 -12 
mēn. 

1-5 
gadi 

Virs 5 gadiem  
un bez termiņa Kopā 

 miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

miljonos 
EUR 

Aktīvi         

Kase un prasības pret Latvijas Banku - 350,1 - - - - - 350,1 

Prasības pret kredītiestādēm - 57,7 0,8 - - - - 58,5 

Klientiem izsniegtie kredīti 20,2 67,5 111,4 193,4 352,3 1 436,2 776,9 2 957,9 

Parāda vērtspapīri - 0,5 107,4 25,8 15,8 105,4 - 254,9 

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 0,1 0,2 0,8 - 30,3 2,6 34,0 

Kapitāla instrumenti - - - - - - 5,9 5,9 

Nemateriālie aktīvi - - - - - - 9,2 9,2 

Pamatlīdzekļi - - - - - - 8,8 8,8 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs - - - - - - 3,1 3,1 

Pārējie finanšu aktīvi - 29,7 - - - - - 29,7 

Pārējie nefinanšu aktīvi - - - - - - 6,5 6,5 

Aktīvu kopsumma  20,2 505,6 219,8 220,0 368,1 1 571,9 813,0 3 718,6 

         

Saistības          

Centrālo banku un kredītiestāžu 

noguldījumi 
- 

35,9 36,0 111,4 72,9 290,5 - 546,7 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no 
klientiem 

- 
2 221,1 386,3 81,9 5,1 0,1 - 2 694,5 

Atvasinātie finanšu instrumenti - 0,1 0,2 0,9 - 30,3 2,6 34,1 

Atliktā ienākuma nodokļa saistības - - - - - - 0,7 0,7 

Uzkrājumi - 0,2 - 0,1 0,2 0,1 2,4 3,0 

Pārējās finanšu saistības - 43,5 - - - - - 43,5 

Pārējās nefinanšu saistības - - - - - - 9,0 9,0 

Saistību kopsumma - 2 300,8 422,5 194,3 78,2 321,0 14,7 3 331,5 

         

Kapitāls un rezerves - - - - - - 387,1 387,1 

         

Saistību, kapitāla un rezervju 

kopsumma 
- 

2 300,8 422,5 194,3 78,2 321,0 401,8 3 718,6 

         

Ārpusbilances saistības - 644,6 9,8 17,5 44,4 57,0 26,1 799,4 

         

Neto likviditāte  20,2 -2 439,8 -212,5 8,2 245,5 1 193,9 385,1 -799,4 

         

2017. gada 31. decembrī         

Aktīvu kopsumma  27,5 805,5 110,2 221,2 369,8 1 476,4 677,5 3 688,1 

Saistību kopsumma  - 2150,3 469,4 269,4 160,8 221,9 12,4 3284,2 

Kapitāls un rezerves - - - - - - 403,9 403,9 

Ārpusbilances saistības - 541,1 9,3 22,7 43,3 47,6 1,1 665,1 

         

Neto likviditāte  27,5 - 1 885,9 -368,5 - 70,9 165,7 1206,9 260,1 -665,1 

 
Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātajiem „Likviditātes prasību izpildes noteikumiem”, kapitāla 

instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā un zaudējumos (iepriekš klasificēti kā pārdošanai 

pieejamie vērtspapīri), kurus ir iespējams pārdot īsā termiņā bez lieliem zaudējumiem, un vērtspapīri, kurus ir iespējams 

izmantot kā nodrošinājumu kredītiem, šajā tabulā ir atspoguļoti termiņa grupā, kas atbilst attiecīgā vērtspapīra pārdošanas 
vai aizņēmuma saņemšanas iespējamajam termiņam.     

 

Kredītus, kuru termiņš ir kavēts, grupē atbilstoši kredītu atmaksas grafikam, piemēram, ja nokavēts tikai viens maksājums, 

tad tikai šis maksājums tiek atspoguļots kā kavēts, savukārt, atlikušās nākotnes naudas plūsmas sadala pēc to atlikušā 
dzēšanas termiņa. 

 

Uzskatāms, ka īstermiņa likviditāte atbilst likviditātes pārvaldības prasībām, jo Koncerna likviditātes seguma rādītāji (LCR) 

2018. gada un 2017. gada beigās pārsniedza 100% (FKTK minimālā prasība 100%). Turklāt SEB bankai kā SEB AB 
grupas uzņēmumam nepieciešamības gadījumā mātes uzņēmums nodrošina pieeju nepieciešamajiem finanšu resursiem.   
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29.  Likviditātes risks un aktīvu un saistību termiņanalīze (turpinājums) 

 
Summas ir atspoguļotas, ņemot vērā līgumiskās nediskontētās naudas plūsmas, izņemot klientiem atmaksājamās 

summas, kuras atspoguļotas to uzskaites vērtībā. Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna finanšu saistību un likvīdo 

aktīvu naudas plūsmas 2018. gada 31. decembrī.  

 

 Līdz 

1 mēn. 

1 - 3 

mēn. 

3 - 

6 mēn. 

6 - 12 

mēn. 1 - 5 gadi 

Virs 

5 gadiem Kopā 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

Centrālo banku un 

kredītiestāžu noguldījumi 
35,9 36,0 111,5 72,9 293,5 - 549,8 

Klientu noguldījumi un 
aizņēmumi no klientiem 

2 221,1 386,3 81,9 5,1 0,1 - 2 694,5 

Pārējās finanšu saistības 43,5 - - - - - 43,5 

Finanšu saistību kopsumma 2 300,5 422,3 193,4 78,0 293,6 - 3 287,8 

Ārpusbilances saistības 644,6 9,8 17,5 44,4 57,0 26,1 799,4 

Kopā 2 945,1 432,1 210,9 122,4 350,6 26,1 4 087,2 

               

Likvīdie aktīvi 453,6 120,2 60,3 28,3 - - 662,4 

 
Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna finanšu saistības un likvīdo aktīvu naudas plūsmas 2017. gada 31. decembrī.  

 

 Līdz 

1 mēn. 

1 - 3 

mēn. 

3 - 

6 mēn. 

6 - 12 

mēn. 1 - 5 gadi 

Virs 

5 gadiem Kopā 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

Centrālo banku un 

kredītiestāžu noguldījumi 145,2 76,0 266,6 148,1 202,1 - 838,0 
Klientu noguldījumi un 

aizņēmumi no klientiem 1 966,3 393,3 2,1 12,4 0,1 - 2 374,2 

Pārējās finanšu saistības 38,7 - - - - - 38,7 

Finanšu saistību kopsumma 2 150,2 469,3 268,6 160,5 202,2 - 3 250,8 

Ārpusbilances saistības 541,1 9,4 22,6 43,3 47,6 1,1 665,1 

Kopā 2 691,3 478,7 291,3 203,8 249,8 1,1 3 916,0 

        

Likvīdie aktīvi 793,4 128,3 41,8 18,6 - - 982,1 
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29.  Likviditātes risks un aktīvu un saistību termiņanalīze  (turpinājums) 

 
Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna naudas plūsmas no atvasinātajiem finanšu instrumentiem 2018. gada 

31. decembrī: 

  

 Līdz 
1 mēn. 

1 - 3 
mēn. 

3 - 
6 mēn. 

6 - 12 
mēn. 1 - 5 gadi 

Virs 
5 gadiem Kopā 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

        

Atvasinātie finanšu 

instrumenti, kurus jādzēš 
atbilstoši to bruto 

vērtībai        

Atvasinātie instrumenti 

ārvalstu valūtā        

izejošās 63,7 11,2 - - 307,8 - 382,7 

ienākošās 63,7 11,1 - - 307,8 - 382,6 

 

Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna atvasināto instrumentu naudas plūsmas 2017. gada 31. decembrī: 

  

 Līdz 

1 mēn. 

1 - 3 

mēn. 

3 - 

6 mēn. 

6 - 12 

mēn. 1 - 5 gadi 

Virs 

5 gadiem Kopā 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 
miljonos EUR 

        

Atvasinātie finanšu 
instrumenti, kurus 

jādzēš atbilstoši to 

bruto vērtībai        

Atvasinātie 
instrumenti ārvalstu 

valūtā        

Izejošās 20,3 11,8 0,7 - 300,0 - 332,9 

ienākošās 20,3 11,8 0,7 - 300,0 - 332,9 
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30. Kapitāla pietiekamība  

 
Turpmāk tabulā atspoguļots Koncerna kapitāla pietiekamības prasību aprēķins atbilstoši Bāzele III kapitāla 

aprēķināšanas noteikumiem: 

 

Nr. Posteņa nosaukums 
31.12.2018. 

miljonos 

EUR 

31.12.2017. 
miljonos 

EUR 

 

1. 

 

Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 316,1 347,1 

1.1. 1. līmeņa kapitāls (1.1.1+1.1.2).   316,1 347,1 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 316,1 347,1 

1.1.2 Papildu Pirmā līmeņa kapitāls    - - 

1.2 Otrā līmeņa kapitāls - - 
 

2. 

 

 

Riska darījumu kopsumma (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. 

+ 2.7.) 1 802,2 1 712,0 

2.1. 

 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 
partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 

riskam un neapmaksātās piegādes riskam 1 657,3 1 567,7 

2.2. Riska darījumu kopsumma - norēķiniem/piegādei - - 

2.3. 

 

Riska darījumu kopsumma - pozīciju, ārvalstu valūtas un preču 

riski 1,3 6,2 

2.4. Riska darījumu kopsumma - operacionālais risks (OpR) 143,6 137,9 

2.5. Riska darījumu kopsumma kredīta vērtības korekcijai 0,0 0,2 

2.6. 

 

Riska darījumu, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem 

tirdzniecības portfelī, kopsumma - - 

2.7. Citas riska darījumu vērtības   - - 

 

3. 

 

Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   

3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 17,54% 20,27% 

3.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) 
(1.1.1.-2.*4,5%) 235,0 270,0 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 17,54% 20,27% 

3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6 %) 208,0 244,3 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)    17,54% 20,27% 

3.5. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8 %) 171,9 210,1 

 

4. 

 

Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)   

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)    2,50% 2,50% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   0.00% 0.00% 

4.3. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   - - 

4.4. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)   - - 

4.5. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)   2,00% 1,00% 

 

5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas   
5.1. 

 

Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas pašu kapitāla aprēķina 

vajadzībām - - 

5.2. 

 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 

minētās korekcijas apmēru 17,54% 20,27% 

5.3 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 17,54% 20,27% 

5.4. 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas   17,54% 20,27% 
 

 

Koncerna kapitāla pietiekamība gan 2018. gadā, gan 2017. gadā atbilda minimālajām prasībām (8%). 
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31. Darījumi ar saistītām personām  

 
Saistītās personas ir akcionāri, kuriem ir būtiska ietekme pār Bankas darbību, un vadošie darbinieki (ieskaitot padomes un 

valdes locekļus, iekšējā audita dienesta vadītāju, risku direktoru, par darbības atbilstības kontroli atbildīgo personu, un 

viņu tuvus radiniekus), kā arī viņu kontrolē vai būtiskā ietekmē esošās uzņēmējsabiedrības. Sākot ar 2015. gada 

31. decembri informāciju par saistītajām personām atspoguļo atbilstoši Finanšu un kapitālu tirgus komisijas normatīvajiem 
noteikumiem Nr.115 “Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi”.  

 

Darījumu ar saistītajām personām (privātpersonām) atlikumi:  

 
 31.12.2018. 31.12.2017. 

 Nosacījumi Grupa Nosacījumi Grupa 

 % miljonos EUR % miljonos EUR 

       

Kredītriska darījumu kopsumma  0,00 - 2,59 1,3 0,00 - 2,57 1,2 

 

Prasību pret saistītajiem uzņēmumiem atlikumiem: 

 
 31.12.2018. 31.12.2017. 

 Nosacījumi Grupa Nosacījumi Grupa 

 % miljonos EUR % miljonos EUR 

       

Korespondentkonti Bankas mātesuzņēmumā  
(0,75) - 
31,64 42,0 

(0,75) - 
12,58 102,4 

Korespondentkonti citās SEB grupas 

kredītiestādēs (0,40) - 4,52 12,9 (0,40) - 1,34 14,7 

Korespondentkonti, kopsumma  54,9  117,1 

       
Citiem SEB grupas uzņēmumiem izsniegtie 

kredīti 0,00 4,0 0,00 4,2 

Kredītu kopsumma   4,0  4,2 

       

Atvasinātie finanšu instrumenti Bankas 
mātesuzņēmumā   29,1  19,0 

Atvasināto finanšu instrumentu kopsumma  29,1  19,0 

       

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  0,5  0,1 

       

Prasību pret saistītajiem uzņēmumiem 
kopsumma 

 88,5  140,4 

Prasījumiem pret saistītajiem uzņēmumiem  piemēro PKZ modeli. Ņemot vērā aktīvu augsto kvalitāti, PKZ apmērs ir 
nebūtisks.
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31.  Saistīto pušu darījumi (turpinājums) 

 
Saistību pret saistītajiem uzņēmumiem atlikumi: 

 

 31.12.2018. 31.12.2017. 

 Nosacījumi Grupa Nosacījumi Grupa 
 % miljonos EUR % miljonos EUR 

     

Mātesuzņēmuma korespondentkonts Bankā (0,40) 7,3 (0,40) 0,1 

Citu SEB grupas kredītiestāžu 
korespondentkonti (0,40) - 4,52 3,5 (0,40) - 1,34 1,2 

Citu SEB grupas uzņēmumu korespondentkonti 0,00 1,6 0,00 7,2 

Korespondentkontu kopsumma  12,4  8,5 

     

Mātes uzņēmuma termiņnoguldījumi  (0,92)  - (0,21) 389,4 
(0,21) - 
(0,17) 407,0 

Citu SEB grupas uzņēmumu noguldījumi 0,00 0,4 0,00 0,4 

Ilgtermiņa kredīti no mātes uzņēmuma  (0,15) - (0,14) 145,0 0,00 - 1,45 425,0 

Atvasinātie finanšu instrumenti ar Bankas mātes 
uzņēmumu  5,3  4.4 

     

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi  0,1  0,1 

     

Saistību pret saistītiem uzņēmumiem  
kopsumma 

 
552,6  845,4 

   
 

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna ieņēmumi/izdevumi darījumos ar saistītiem uzņēmumiem: 

 

 2018.  2017. 

 Mātesuzņ. Pārējie 

uzņēmumi 

 Mātesuzņ. Pārējie 

uzņēmumi 

 miljonos EUR miljonos EUR  

miljonos 

EUR 

miljonos EUR 

      

Procentu ieņēmumi no naudas tirgus darījumiem 0,5 -  0,2 - 

Komisijas naudas ieņēmumi 1,2 0,7  1,2 0,5 

Saņemtie maksājumi par pakalpojumiem 0,2 - 1,2  0,2 4,3 

Procentu izdevumi par kredītresursiem - 0,9 -  - 0,6 - 

Procentu izdevumi par noguldījumiem -1,3 - 0,1  - 2,3 - 

Komisijas naudas izdevumi - 0,3 - 0,4  - 0,5 - 0,3 

Maksa par pakalpojumiem - 1,0 -1,9  - 1,0 - 3,4 

Apdrošināšanas prēmijas - 0,1 -  - 0,1 - 

Starpsumma - 1,7 - 2,9  - 2,9 1,1 

 
Sk. 9. pielikumu par vadošā vadības personāla atalgojumu. 
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32. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības  

 
Attiecībā uz finanšu aktīviem un saistībām, kas Koncerna bilancē tiek atspoguļoti uzskaites vērtībā, nevis patiesajā vērtībā, 

pēc vadības domām vairāku šo finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atšķiras vai neatšķiras no to uzskaites vērtības 

2018. gada 31. decembrī, kā turpmāk norādīts:  

 31.12.2018. 

 Bilances 

vērtība 
 Patiesā vērtība 

   1. līm. 2. līm. 3. līm. Kopā 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

Aktīvi 
      

Prasības pret kredītiestādēm 58,5 - - - 58,4 58,4 
Klientiem izsniegtie kredīti 2 957,9  - - 2 879,9 2 879,9 

Pārējie finanšu aktīvi 29,7  - - 29,7 29,7 

Aktīvu kopsumma 3 046,1  - - 3 046,0 3 046,0 
       

Saistības       
Centrālo banku un kredītiestāžu 
noguldījumi 

546,7 - - - 548,1 548,1 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no 
klientiem 

2 694,5 - - - 2 694,5 2 694,5 

Pārējās finanšu saistības 43,5 - - - 43,5 43,5 

Saistību kopsumma 3 284,7  - - 3 286,1 3 286,1 

 

Attiecībā uz finanšu aktīviem un saistībām, kurus Koncerna bilancē atspoguļo uzskaites vērtībā, nevis patiesajā vērtībā, 

pēc vadības domām, vairāku šo finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atšķiras/ neatšķiras no to uzskaites vērtības 
2017. gada 31. decembrī, kā turpmāk norādīts:  

 31.12.2017. 

 Bilances 

vērtība 
 Patiesā vērtība 

   1. līm. 2. līm. 3. līm. Kopā 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi 
      

Prasības pret kredītiestādēm 126,9  - - 126,9 126,9 
Klientiem izsniegtie kredīti 2 637,3  - - 2 584,5 2 584,5 
Pārējo finanšu aktīvi 10,8  - - 10,8 10,8 

Aktīvu kopsumma 2 775,0    2 722,2 2 722,2 
       

Saistības       
Centrālo banku un kredītiestāžu 
noguldījumi 

836,8  - - 838,8 838,8 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no 
klientiem 

2 374,2  - - 2 374,3 2 374,3 

Pārējās finanšu saistības 38,7  - - 38,7 38,7 

Saistību kopsumma 3 249,7    3 251,8 3 251,8 
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32.  Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības (turpinājums) 

 
Nosakot uzskaites vērtības un patiesās vērtības starpību, vadība veic diskontētās naudas plūsmas analīzi tiem finanšu 

aktīviem un saistībām, kuru procentu likmes ir fiksētas noteiktā termiņā. Nav pārrēķināts neviens no posteņiem, kuriem 

procentu likmes ir piesaistītas mainīgajām tirgus procentu likmēm; uzskatāms, ka to uzskaites vērtība ir vienāda ar patieso 

vērtību. 
 

Patieso vērtību hierarhija 

13. SFPS nosaka novērtēšanas metožu hierarhiju atkarībā no tā, vai novērtēšanas metožu pielietošanai izmanto 

novērojamus vai nenovērojamus tirgus datus. Novērojamus tirgus datus iegūst no neatkarīgiem avotiem; tirgus dati, kuri 
nav novērojami, atspoguļo Koncerna pieņēmumus par tirgu. 

Saskaņā ar šo hierarhiju gadījumos, kad ir pieejami novērojami tirgus dati, ir jāizmanto šie novērojamie dati. Veicot 

pārvērtēšanu, Koncerns ņem vērā atbilstošas novērojamas tirgus cenas, ja iespējams. 

Patiesas vērtības noteikšanas mērķis, pat tad, ja tirgus nav aktīvs, ir noteikt darījuma cenu, pie kuras tirgus dalībnieki būtu 
ar mieru pārdot attiecīgo aktīvu vai uzņemties saistības konkrētajā novērtēšanas datumā atbilstoši pašreizējiem tirgus 

apstākļiem. 

Lai noteiktu finanšu instrumenta patieso vērtību, izmanto vairākas metodes: kotētās cenas, kā arī vērtēšanas metodes, 

kas iekļauj novērojamus tirgus datus, vai arī ir balstītas uz iekšējiem modeļiem. Balstoties uz patiesās vērtības hierarhiju, 
visas vērtēšanas metodes iedala līmeņos (1. līmenis, 2. līmenis un 3. līmenis). 

Finanšu instrumenta patiesās vērtības hierarhijas līmenim ir jābūt noteiktam kā zemākajam līmenim, ja tā vērtības būtisku 

daļu sastāda zemāka līmeņa dati.  

Patiesās vērtības hierarhijā finanšu instrumentu klasificē divos posmos: 
1. klasificē katra līmeņa datus, lai noteiktu patiesās vērtības hierarhiju;  

2. klasificē visu finanšu instrumentu, balstoties uz zemāko līmeni, ja tā vērtības būtisku daļu veido zemāka līmeņa 

dati. 

Par būtisku daļu Koncerns uzskata 10 procentus no kopējās finanšu instrumenta patiesās vērtības. Ja vairāk par 10 
procentiem no finanšu instrumenta veido tirgus dati, kas nav novērojami, tad šādu finanšu instrumentu iekļauj 3. līmenī 

Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis 

Novērtēšanu 1. līmenī veic, izmantojot aktīvā tirgū nekoriģētas kotācijas cenas identiskiem aktīviem vai saistībām, ja 

kotācijas cenas ir viegli pieejamas un ja attiecīgā cena atspoguļo faktisko tirgus situāciju darījumiem godīgas konkurences 
apstākļos. Novērtēšanas nolūkam izmanto pārdošanas (bid) cenas. 

1. līmeņa finanšu instrumenti ietver:  

- akcijas, kas ir pieejamas aktīvajā tirgū;  

- parāda vērtspapīrus, ar pieejamām izpildāmām kotācijām ikdienā; 
- biržā tirgotus atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, nākotnes līgumus; 

- finanšu instrumentus, kurus tirgo aktīvā tirgū, par kurām viens vai vairāki tirgus dalībnieki ir snieguši tiem saistošu 

cenu piedāvājuma bilances datumā;  

- fondu daļas (NAV), kuru vērtība tiek publicēta katru dienu, 
- u.c. 

Novērtēšanas metode, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis 

Novērtēšanas metodes 2. līmenī ietver modeļus, kuros visi būtiskie ievades dati attiecīgajam aktīvam vai saistībām ir 

novērojami. Modelī izmantoti tādi tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, bet kuri ir tieši novērojami (t.i. cena), 
vai netieši (t.i. tiek iegūti no cenas). Šajā līmenī ir iekļauta lielākā daļa no AFI līgumiem un parāda vērtspapīriem. 
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32.  Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības (turpinājums) 

2. līmeņa finanšu instrumenti ietver: 
- procentu likmju mijmaiņas līgumus pēc starpbanku likmēm. Šie finanšu instrumenti būs klasificēti 2. līmenī, ja 

starpbanku likmēm kotēti intervāli ir novērojami visā mijmaiņas līguma termiņa laikā; 

- procentu likmju mijmaiņas līgumus (procentu likmju mijmaiņa), kas balstās uz ārvalstu valūtā denominētu 

ienesīguma līkni. Šie finanšu instrumenti būs klasificēts 2. līmenī, ja ārvalstu valūtā denominēto ienesīguma 
līknēm kotēti intervāli ir blīvi novērojami visā mijmaiņas līguma termiņa laikā; 

- finanšu instrumentus, kuriem nav aktīva tirgus, taču attiecībā uz kuru Koncerns nesen ir veicis savstarpēja 

ieskaita darījumu ar trešo pusi; 

- finanšu instrumentus, kuru modelī patiesā vērtība tiek noteikta kā divu novērojamo mainīgo rezultāts, tos 
intrapolējot; 

- fondu daļas, kuru oficiālā cena pieejama ne retāk, kā reizi mēnesī. 

- u.c. 

Novērtēšanas metode, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem – 3. līmenis 

Novērtēšanas metode, kuras nolūkam izmanto tirgus datus, kuri nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem 

(nenovērojamie tirgus dati) - 3. līmenis. 

Par nenovērojamiem tirgus datiem uzskata tādus datus, kuri nav uzreiz pieejami aktīvā tirgū nelikvīda tirgus vai finanšu 

instrumenta sarežģītības dēļ. 3. līmeņa datus pārsvarā nosaka, izmantojot līdzīgus novērojamus tirgus datus, vēsturiskos 
novērojumus vai analītiskas metodes. 

Šis līmenis ietver akcijas un parāda instrumentus, kuru novērtēšanā būtiska sastāvdaļa ir dati, kas nav novērojami aktīvā 

tirgū. Pārskata gada laikā finanšu instrumentu klases netika pārklasificētas. 

 
Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna aktīvu un saistību patiesā vērtība 2018. gada 31. decembrī:   

 

 31.12.2018. 

 1. līm. 2. līm. 3. līm. Kopā 
Klasifikācija saskaņā ar 9. SFPS miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Atvasinātie finanšu instrumenti (aktīvi)     

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 34,0 - 34,0 

 
Kapitāla instrumenti     

Akcijas  - - 5,9 5,9 

 

Parāda vērtspapīri     
Parāda vērtspapīri 254,9 - - 254,9 

     

Atvasinātie finanšu instrumenti (saistības)     

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 34,1 - 34,1 
 

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna aktīvi un saistības, kurus novērtē patiesajā vērtībā, 2017. gada 31. decembrī:   

 

 31.12.2017. 

 1. līm. 2. līm. 3. līm. Kopā 
Klasifikācija saskaņā ar 39. SGS miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Atvasinātie finanšu instrumenti (aktīvi)     

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 23,2 - 23,2 
 

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi     

Parāda vērtspapīri - 0,3 - 0,3 

Akcijas  - - 3,5 3,5 
 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos.     

Parāda vērtspapīri 43,5 243,6 - 287,1 
     

Atvasinātie finanšu instrumenti (saistības)     

Atvasinātie finanšu instrumenti  - 23,1 - 23,1 
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32.  Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības (turpinājums) 

 
Turpmāk tabulā atspoguļoti izmaiņas Koncerna 3. līmeņa instrumentu vērtībā 2017. un 2018. gada laikā (miljonos EUR): 

 

 Kapitāla instrumenti 

  

Atlikums 2016. gada 31. decembrī 2,7 

Iegāde/(pārdošana) - 

Izmaiņas pārvērtēšanas rezervē 0,8 

Atlikums 2017. gada 31. decembrī 3,5 

Iegāde/(pārdošana) - 

Peļņa / (zaudējumi) peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2,4 

Atlikums 2018. gada 31. decembrī 5,9 

 

Visi Koncernam piederošie kapitāla instrumenti ir Visa Inc. priekšrocību akcijas. Koncernam kā Visa Inc. priekšrocību 

akcijas īpašniekam ir līdzdalība uzņēmumā proporcionāli akciju vērtībai saskaņā ar Visa Inc. sniegto konversijas aplēsi. Lai 

noteiktu priekšrocības akciju vērtību ir izmantota novērtēšanas metodoloģija. Vērtēšanas metodoloģija, kā arī pašreizējais 
konversijas koeficients ir apstiprināts mātes uzņēmuma Novērtēšanas komitejā. 

 

Pēc akciju konversijas, akciju vērtība tiek novērtēta pēc Visa Inc akciju cenas (NYSE: V). Ņemot vērā, ka priekšrocību 

akcijas ir tieši konvertējamas A klases akcijās, maksimāli tiek izmantoti tirgus novērojami cenas noteikšanai. Līdz ar to 
Koncerna vērtējums par priekšrocību akciju vērtību tiek veidots, pamatojoties uz Visa Inc. akcijas  cenu NYSE mēneša 

beigās. Iestrādātie konversijas nosacījumi nosaka, ka Visa Inc. akciju skaits, kuras Dalībnieks (Principal Member) saņem 

konvertējot priekšrocību akcijas var tikt samazināts un ir atkarīgs no noteiktiem Visa Inc. potenciālo tiesvedību rezultātiem.  

 
Ņemot vērā to, ka Koncerna īpašumā esošās priekšrocību akcijas nav pārvedamas un uz tām attiecas īpašumtiesību 

ierobežojumi, uzskaitītajai A klases akciju cenai tiek piemērots diskonts. Diskonts atspoguļo to, ka priekšrocību akciju 

turētājiem nav piekļuves primārajam tirgum, kurā tiek tirgotas Visa A klases akcijas. Priekšrocības akcijas var pārdot vai 

nodot citiem Dalībniekiem vai citiem B klases akciju turētājiem. Kopējais diskonts 30% (50%), ko piemēro priekšrocību 
akciju vērtībai, iekļauj akciju vērtības samazinājumu un papildu samazinājumu paredzamajam akciju skaitam, kuras tiktu 

saņemtas konvertējot priekšrocību akcijas. 

 

33. Pārējo aktīvu patiesās vērtības 
 

 31.12.2018.  31.12.2017. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Pārdošanai turētie aktīvi -  2,4 

 

Pārdošanai turētie aktīvi sastāv no pārņemtajiem nodrošinājumiem patiesajā vērtībā, kuru nosaka, izmantojot tirgus 

vērtības pieeju un ņemot vērā aktīvo tirgu definīciju, kas noteikta Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem. Tika 

pielietota tirgus metode, jo tika identificēts pietiekami aktīvs un likvīds tirgus pārdošanai pieejamiem aktīviem un tirgus 
cenas, kas tika izmantotas vērtēšanai, tika uzskatītas par tūlītēji pieejamām. Vērtēšanas modeļos izmantoti gan novērojami 

tirgus dati, gan tieši tirgū nenovērojami dati, kas atbilst 3. līmeņa datiem.  
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34. Pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtspapīru pārvērtēšanas rezerves izmaiņu pārskats  

 
  miljonos 

EUR 

   

Atlikums 2016. gada 31. decembrī  - 0,2 

Ieņēmumi pārklasificēti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu pie Visa Europe Ltd. akciju 
izslēgšanas   - 

VISA Inc. akciju patiesās vērtības izmaiņu neto rezultāts (2016: Vīzu Europe Ltd. 

akcijas, kuras iekļautas citos apvienotajos ienākumos  1,0 

Citos apvienotajos ienākumos ietverto pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās 
vērtības izmaiņu neto rezultāts  - 0,2 

Atlikums uz 2017. gada 31. decembrī  0,6 

9. SFPS piemērošanas sekas:  - 0,6 

Pārrēķinātais atlikums 2018. gada 1. janvārī  - 

 
Pārvērtēšanas rezervē izmaiņas nav notikušas, jo atbilstoši 9. SFPS 2018. gada 1. janvārī pārdošanai pieejami ieguldījumu 

vērtspapīri tika pārklasificēti uz vērtspapīriem patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos (PVPPZ). 

 

35. Nākotnes maksājumi neatceļamu nomu ietvaros - nomām bez izpirkuma tiesībām   
 

Turpmāk tabulā atspoguļotas nākotnes neatceļamās nomas maksājumi par telpu nomu bez izpirkuma tiesībām (pastāv arī 

citi nomas maksājumi, taču tie ir salīdzinoši nelieli). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

36. Apgrūtinātie aktīvi  
 

Koncerna apgrūtināto aktīvu apmērs bija 0,1 tūkst. EUR (8,473 tūkstoši EUR), un tie sastāvēja no drošības depozītiem, kas 

bija samaksāti citiem saimnieciskajiem un pamatdarbības partneriem. 

 
37. Kapitāla atdeves un peļņas no aktīviem rādītāji  

 

 2018  2017 

    

Atdeve no vidējā kapitāla (ROAE) 12,52%  9,85% 

Atdeve uz vidējiem aktīviem (ROAA) 1,39%  1,13% 

 

Abus atdeves rādītājus aprēķina, pamatojoties uz FKTK noteikumiem, ņemot vērā mēneša atlikumu gada vidējos rādītājus. 

ROAE aprēķina, dalot neto pārskata gada peļņu ar gada vidējo kapitālu un rezervēm. ROAA aprēķina, dalot neto pārskata 

gada peļņu ar gada vidējo aktīvu kopsumma. 
  

 2018 

 miljonos 
EUR 

  

2019. gads 4,5 

2020. gads 4,1 
2021. gads  3,9 

2022. gads 3,2 

2023. gads uz turpmāk 0,4 

Kopā 16,1 
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38. Finanšu instrumentu sadalījumā pa novērtējuma kategorijām  

 
Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna finanšu aktīvu klases un to salīdzinājums 2018. gada 31. decembrī. 

  

 PVTNT PVPPZ AII Kopā 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi     

Kase un prasības pret Latvijas 

Banku - - 350,1 350,1 
Prasības pret kredītiestādēm - - 58,5 58,5 

Klientiem izsniegtie kredīti - - 2 957,9 2 957,9 

Parāda vērtspapīri - 254,9 - 254,9 

Atvasinātie finanšu instrumenti  34,0 - - 34,0 
Kapitāla instrumenti - 5,9 - 5,9 

Pārējie finanšu aktīvi - - 29,7 29,7 

Finanšu aktīvu kopsumma 34,0 260,8 3 396,2 3 691,0 

Nefinanšu aktīvi -  - 27,6 

Aktīvu kopsumma 294,8  3 396,2 3 718,6 

 

Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna finanšu aktīvu klases un to salīdzinājums 2017. gada 31. decembrī. 

  
 KuDP PP TNT NPVI Kopā 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi      

Kase un prasības pret Latvijas 
Banku 570,1 - - - 570,1 

Prasības pret kredītiestādēm 126,9 - - - 126,9 

Klientiem izsniegtie kredīti 2 637,3 - - - 2 637,3 

Parāda vērtspapīri - - - 287,1 287,1 
Atvasinātie finanšu instrumenti - - 23,2 - 23,2 

Kapitāla instrumenti  - 3,8 - - 3,8 

Pārējie finanšu aktīvi 10,8 - - - 10,8 

Finanšu aktīvu kopsumma 3 345,1 3,8 23,2 287,1 3 659,2 

Nefinanšu aktīvi - - - - 28,9 

Aktīvu kopsumma - - - - 3 688,1 

 

2018. gada 31. decembrī un 2017. gada 31. decembrī visas Koncerna finanšu saistības, izņemot atvasinātos 
finanšu instrumentus, tika uzskaitītas amortizētajā vērtībā. Atvasinātie finanšu instrumenti pieder novērtēšanas 

kategorijai – saistības pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

39. Notikumi pēc bilances datuma  
 

Laikposmā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Koncerna finanšu stāvokli 

2018. gada 31. decembrī. 
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40. Bankas (Koncerna mātes uzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  

 
40.1. Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķins  

(miljonos EUR) 

 
  2018   20171)  

       

       

Procentu ieņēmumi  61,4   60,6  

Procentu izdevumi  - 7,9   -8,9  

Neto procentu ieņēmumi  53,5   51,7  

       

Komisijas naudas ieņēmumi   49,2   49,6  

Komisijas naudas izdevumi  - 17,4   - 17,7  

Neto komisijas naudas ieņēmumi  31,8   31,9  

       

Neto finanšu ieņēmumi  7,3   3,5  

       

Dividenžu ieņēmumi  0,1   4,5  

Citi pamatdarbības ieņēmumi  3,2   3,1  

Neto citi ieņēmumi  3,3   7,6  

       

Personāla izmaksas  - 24,3   - 23,7  

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības  

amortizācijas, nolietojums un norakstīšana 

 

-3,6   -5,0  

Citi izdevumi  - 21,4   - 20,8  

Pamatdarbības izdevumu kopsumma  - 49,3   - 49,5  

       

Kredītzaudējumi  - 0,8   - 1,1  

       

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  45,8   44,1  
       

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  -   - 5,9  
        

Pārskata gada peļņa  45,8   38,2  

       
1) 2017. gada finanšu pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijas ir mainītas, sk. pielikumu 1.2. 
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40. Bankas (Koncerna mātes uzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  (turpinājums) 

 
40.2. Bankas Apvienoto ienākumu pārskats 

(miljonos EUR) 
 

 2018   2017  

      

Pārskata gada peļņa 45,8   38,2  

      

Posteņi, kas vēlāk var tikt pārklasificēti uz peļņas vai 

zaudējumu aprēķinu:        

Pārdošanai pieejamie ieguldījumi:      

Pārskata gada neto ieņēmumi Visa Europe Ltd. 

akciju pārdošanas rezultātā -   1,1  
Pārskata gada neto zaudējumi no citiem pārdošanai 

pieejamiem vērtspapīriem -   - 0,2  

       

Apvienoto ienākumu kopsumma pārskata gadā 45,8   39,1  
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40. Bankas (Koncerna mātes uzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  (turpinājums) 

 
40.3. Bankas Bilance  

(miljonos EUR) 

  31.12.2018.  31.12.2017. 1) 

Aktīvi     

Kase un prasības pret Latvijas Banku  350,1  570,1 

Prasības pret kredītiestādēm  58,5  126,9 
Klientiem izsniegtie kredīti  2 947,6  2 626,9 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos  -  287,1 

Parāda vērtspapīri  254,6  - 
Atvasinātie finanšu instrumenti  34,0  23,3 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri  -  3,5 

Kapitāla instrumenti  5,9  - 

Līdzdalība meitasuzņēmumos  5,0  5,0 
Nemateriālie aktīvi  9,2  9,3 

Pamatlīdzekļi  6,2  5,9 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs  2,4  - 

Pārējie finanšu aktīvi  29,1  9,4 
Pārējie nefinanšu aktīvi  3,2  3,1 

Aktīvu kopsumma  3 705,8  3 670,5 

     
Saistības     

Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi  546,7  836,8 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem  2 703,8  2 382,2 

Atvasinātie finanšu instrumenti  34,1  23,1 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības  -  0,3 

Uzkrājumi  5,3  2,1 

Pārējās finanšu saistības  38,5  28,5 

Pārējās nefinanšu saistības  6,4  5,7 

Saistību kopsumma  3 334,8  3 278,7 

     

Kapitāls un rezerves     
     

Pamatkapitāls  145,3  145,3 

Akciju emisijas uzcenojums  5,1  5,1 

Pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtspapīru 
pārvērtēšanas rezultāts  

 
-  0,6 

Citas rezerves  0,6  0,6 

Nesadalītā peļņa  220,0  240,2 

Kapitāla un rezervju kopsumma  371,0  391,8 

      

Saistību, kapitāla un rezervju kopsumma  3 705,8  3 670,5 

1) 2017. gada finanšu pārskata Bilances pozīcijas ir mainītas, sk. pielikumu 1.2. 
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40. Bankas (Koncerna mātes uzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  (turpinājums) 

 
40.4. Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats  

(miljonos EUR) 
 

 

Apmaksāt

ais 

pamatkap

itāls 

Akciju 

emisijas 

uzcenoju

ms 

Citas 

rezerves 

Pārdošanai 

pieejamo 
ieguldījumu 

vērtspapīru 

pārvērtēša

nas rezerve  

Nesadalīt

ā peļņa KOPĀ 

       

Atlikums 2016. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,7 - 0,3 274,0 424,8 

Pārskata gada peļņa - - - - 38,2 38,2 

Citi apvienotie ienākumi - - - 0,9 - 0,9 

Apvienoto ienākumu kopsumma 

pārskata gadā - - - 0,9 38,2 39,1 

Dividendes (23. pielikums) - - - - - 72,4 - 72,4 

Uz akcijām balstīts atalgojums - - 0,3 - - 0,3 

Uz akcijām balstītā atalgojuma izpilde - - - 0,4 - 0,4 - 

Atlikums 2017. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,6 0,6 240,2 391,8 

9. SFPS piemērošanas sekas: - - - -0,6 4,6 4,0 

Pārskatītais atlikums 2018. gada 

1. janvārī 145,3 5,1 0,6 - 244,8 395,8 

Pārskata gada peļņa - - - - 45,8 45,8 

Apvienoto ienākumu kopsumma 

pārskata gadā - - - - 45,8 45,8 

Dividendes (23. pielikums) - - - - -70,9 -70,9 

Uz akcijām balstīts atalgojums - - 0,3 - - 0,3 

Uz akcijām balstīts atalgojums izpilde - - - 0,3 - 0,3 - 

Atlikums 2018. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,6 - 220,0 371,0 
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40. Bankas (Koncerna mātes uzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  (turpinājums) 

 
40.5. Bankas naudas plūsmas pārskats  

(miljonos EUR) 
 

 2018  2017 
    

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā    

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  45,8  44,1 

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu 
nolietojums 3,4  3,5 

Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 0,8  1,1 

Procentu ieņēmumi no izsniegtajiem kredītiem  - 60,2  - 52,7 

Procentu izdevumi par klientu un banku noguldījumiem 1,3  1,4 
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi) 1,9  -6,4 

Pamatlīdzekļu un iekārtu atsavināšanas peļņā / (zaudējumi)  -  1,6 

Saņemtās dividendes -  - 4,5 

Uz akcijām balstītā atalgojuma pieaugums 0,3  0,3 
Pārējo aktīvu (pieaugums) / samazinājums  - 19,4  9,1 

Pārējo saistību palielinājums 5,7  18,3 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums /(samazinājums) 

pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un 
saistībās - 20,4  15,8 

    

Vērtspapīru patiesajā vērtībā ar atzīšanu peļņā vai 
zaudējumos pieaugums / (samazinājums) 32,5  - 36,4 

Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums 7,0  -7,1 

Kredītu  un avansu klientiem (pieaugums)/samazinājums - 309,6  - 163,3 

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums / (samazinājums) - 290,0  155,0 
Klientu noguldījumu pieaugums 321,5  128,8 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums), 

pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma 

nodokļa - 259,0  92,8 
    

Saņemtie procenti par izsniegtajiem kredītiem 60,4  52,2 

Samaksātie procenti par klientu un banku noguldījumiem - 1,2  -1,4 

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis -2.8  - 9,2 

Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums / 
(samazinājums) pamatdarbības rezultātā  - 202,6  134,4 

    

Naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā    
Pamatlīdzekļu iegāde   - 3,8  - 1,1 

Īpašuma un aprīkojuma pārdošana 0,1  - 

Pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtspapīru samazinājums  -  0,2 

Ieguldījumu vērtspapīru palielinājums - 2,4  - 
Saņemtās dividendes -  4,5 

Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / 

pieaugums ieguldīšanas darbības rezultātā  -6,1  3,6 
    

Naudas plūsmas finansēšanas darbības rezultātā    
Izmaksātās dividendes -70,9  -72,3 

Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums 

finansēšanas darbības rezultātā  -70,9  -72,3 
    

Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums / 

(samazinājums) pārskata gadā  -279,6  65,7 
    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 689,1  617,0 
    

Ārvalstu valūtu pozīciju pārvērtēšanas ietekme uz naudu un 
tās ekvivalentiem -1,9  6,4 

    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 407,6  689,1 
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40. Bankas (Koncerna mātes uzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  (turpinājums) 

 
40.6. Bankas kapitāla pietiekamība  

 

Turpmāk tabulā var redzēt Bankas kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins saskaņā ar Bāzele III prasībām: 

 

Nr. Posteņa nosaukums 

31.12.2018. 

miljonos 

EUR 

31.12.2017. 

miljonos 

EUR 

 
1. 

 
Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 307,6 343,7 

1.1. 1. līmeņa kapitāls (1.1.1+1.1.2).   307,6 343,7 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 307,6 343,7 

1.1.2 Papildu Pirmā līmeņa kapitāls    - - 

1.2 Otrā līmeņa kapitāls - - 

 

2. 

 

 

Riska darījumu kopsumma (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. 

+ 2.7.) 1 640,9 1 527,9 

2.1. 

 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 

partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 

riskam un neapmaksātās piegādes riskam 1 506,5 1 405,9 

2.2. Riska darījumu kopsumma - norēķiniem/piegādei - - 

2.3. 

 

Riska darījumu kopsumma - pozīciju, ārvalstu valūtas un preču 

riski 0,3 0,4 

2.4. Riska darījumu kopsumma - operacionālais risks (OpR) 134,2 121,4 

2.5. Riska darījumu kopsumma kredīta vērtības korekcijai 0,0 0,2 

2.6. 

 

Riska darījumu, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem 

tirdzniecības portfelī, kopsumma - - 

2.7. Citas riska darījumu vērtības   - - 

 
3. 

 
Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   

3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 18,74% 22,49% 
3.2. 

 

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

(1.1.1.-2.*4,5%) 233,7 274,9 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 18,74% 22,49% 

3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6 %) 209,1 252,0 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)    18,74% 22,49% 

3.6. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8 %) 176,3 221,4 

 

4. 

 

Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)   

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)    2,50% 2,50% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   0.00% 0.00% 

4.3. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   - - 

4.4. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)   0.00% - 

4.5. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)   2,00% 1,00% 

 
5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas   

5.1. 

 

Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas pašu kapitāla aprēķina 

vajadzībām - - 

5.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 
minētās korekcijas apmēru 18,74% 22,49% 

5.3 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 18,74% 22,49% 

5.4. 
Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas   18,74% 22,49% 

 

 

Gan 2017. gadā, gan 2018. gadā Banka izpildīja kapitāla pietiekamības prasības (8%)  
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NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS 

AS SEB banka akcionāram 

Ziņojums par konsolidētajiem finanšu pārskatiem 

Mūsu atzinums 

Mūsuprāt, konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS SEB 
banka (Banka) un tās meitas sabiedrību (Koncerns) konsolidēto finanšu stāvokli 2018. gada 
31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidētajām 
naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 

Mūsu atzinums atbilst mūsu 2019. gada 11. marta papildus ziņojumam Revīzijas komitejai. 

Ko mēs esam revidējuši 

Koncerna konsolidētie finanšu pārskati ietver:  

• konsolidēto bilanci 2018. gada 31. decembrī, 
• konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. 

decembrī,  
• konsolidēto apvienoto ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. 

decembrī, 
• konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 

31. decembrī, 
• konsolidēto naudas plūsmu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. 

decembrī, kā arī 
• konsolidēto finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības 

uzskaites principus un citu skaidrojošo informāciju. 

Atzinuma pamatojums 

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

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

Neatkarība 

Mēs esam neatkarīgi no Koncerna saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām  ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu 
veikto konsolidēto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu 
citus SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas pienākumus un Revīzijas pakalpojumu likumā 
iekļautās ētikas prasības.     

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

Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim Koncernam sniegtie ar 
revīziju nesaistītie pakalpojumi ir uzrādīti konsolidēto finanšu pārskatu 10. pielikumā. 

http://www.pwc.lv/
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Mūsu revīzijas pieeja 

Pārskats 

  Kopējais būtiskums Koncerna revīzijā: EUR 2,470 tūkstoši.  
 

 

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

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

 

 Sagaidāmie  kredītzaudējumi no izsniegtajiem kredītiem. 
 

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

Būtiskums 

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

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

 

Kopējais Koncerna 
revīzijas būtiskuma 
apmērs 

Kopējais būtiskums Koncerna revīzijai ir noteiks EUR 2,47o 
tūkstošu apmērā. 

Kā mēs to noteicām 5% no peļņas pirms nodokļiem 

Pamatojums būtiskuma 
kritēriju piemērošanai 

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

Būtiskums 

Koncerna 
revīzijas 
apjoms 

Galvenie 
revīzijas 

jautājumi 
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Mēs vienojāmies ar Revīzijas komiteju, ka mēs tai ziņosim par mūsu revīzijas gaitā 
konstatētajām neatbilstībām, kas pārsniedz EUR 230 tūkstošus, kā arī par mazāka apmēra 
neatbilstībām, ja par tām, mūsuprāt, būtu jāziņo kvalitatīvu iemeslu dēļ. 

Galvenie revīzijas jautājumi 

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

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

Sagaidāmie kredītzaudējumi no 
izsniegtajiem kredītiem 

Skatīt finanšu pārskatu 1.8., 1.24., 3.1., 11. un 
14. pielikumus, attiecīgi 18. – 21. 27. – 33., 36. 
– 38., 47., un 48. - 56. lapaspusēs.  

Mēs vērsām uzmanību šai jomai, jo vadība 
sākot ar 2018. gadu piemēro 9. SFPS “Finanšu 
instrumenti” un ir ieviesusi sagaidāmo 
kredītzaudējumu (SKZ) modeli izsniegtajiem 
kredītiem. 

Vadība veic sarežģītus un subjektīvus 
spriedumus aplēšot SKZ. Galvenās SKZ 
aprēķina modeļa iezīmes ietver kredītu 
klasifikāciju 3 pakāpēs, kredītriska parametru 
izvērtēšanu un nākotnes informācijas 
piemērošanu. 

Koncerns nosaka kredītzaudējumu apmēru 
kredītiem, izmantojot SKZ modeļa veikto 
aprēķinu un ņemot vērā kredīta bilances 
vērtību saistību nepildīšanas brīdī, saistību 
nepildīšanas iestāšanās varbūtību, aizņēmēja 
kredītreitinga izmaiņas, citus zināmos riska 
faktorus, kas ietekmē katra aizņēmēja pakāpi, 
sagaidāmās naudas plūsmas no kredīta 
atmaksas vai ķīlas pārdošanas (zaudējumu 
apmērs), kā arī korekcijas sagaidāmajos 
kredītzaudējumos nākotnes makroekonomisko 
scenāriju izmaiņu ietekmē. 

Visiem kredītiem 1. un 2. pakāpē, kā arī 
nenozīmīgiem kredītiem 3. pakāpē sagaidāmos 
kredītzaudējumus aprēķina piemērojot SKZ 
modeli. Savukārt nozīmīgiem kredītiem 3. 
pakāpē tiek papildus piemērots eksperta 
kredītvērtējums, nosakot, vai modeļa 
aprēķinātajiem SKZ ir jāveic korekcijas.  

2018. gada 1. janvārī 9. SFPS piemērošanas 
rezultātā Koncerna pašu kapitāls palielinājās 

Mēs izvērtējām vai Koncerna uzskaites 
politikas attiecībā uz SKZ no izsniegtajiem 
kredītiem atbilst 9. SFPS izvērtējot katru 
būtisko modeļa komponenti: kredīta 
bilances vērtību saistību nepildīšanas brīdī, 
saistību nepildīšanas iestāšanās varbūtību 
un saistību nepildīšanas zaudējumus, 
maksātnespējas un kredītriska būtiska 
pieauguma definīcijas, kā arī 
makroekonomisko scenāriju pielietošanu. 

Mēs izvērtējām kontroļu attiecībā uz 
atbilstošiem kredītu datiem un SKZ 
aprēķiniem būtību un to darbības 
efektivitāti. Šīs kontroles ietver regulāras 
kontroles attiecībā uz kredītu informācijas 
ievadi sistēmā, periodisku korporatīvajiem 
klientiem izsniegto kredītlietu izskatīšanu, 
privātpersonām un mazajiem uzņēmumiem 
izsniegto kredītu ikmēneša riska 
izvērtēšanu un ar to saistīto riska klases/ 
reitinga izvērtēšanu, kā arī ķīlu vērtību 
laicīgu izskatīšanu un atjaunošanu. Mēs 
pārbaudījām arī nesen ieviestās kontroles 
attiecībā uz SKZ aprēķinu, ietverot izejas 
datu salīdzināšanu ar aprēķinā 
izmantotajiem datiem, makroekonomisko 
scenāriju apstiprināšanu, uzkrājumu 
atlikumu salīdzināšanu, kā arī pakāpes 
noteikšanas pārbaudi. 

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

Papildus mēs veicām detalizētas pārbaudes 
procedūras, lai pārliecinātos par kredītu 
informācijas ticamību, pārbaudot līgumu 
datumus, riska klases piemērošanu 
korporatīvajiem klientiem un riska 
kategorijas piemērošanu privātpersonu un 



 
 

 4. no 7 
 

par kredītu bilances vērtības pieaugumu EUR 
6,4 miljonu apmērā. Koncerna neto izdevumi 
no sagaidāmajiem kredītzaudējumiem 2018. 
gadā bija EUR 3,8 miljoni (skat. finanšu 
pārskata 11. pielikumu).   

 

mazo uzņēmumu kredītu ņēmējiem,  ķīlu 
vērtību un veidus, saistības pildošo/ 
saistības nepildošo kredītu statusa 
piešķiršanu un citus pamata datus, kurus 
Koncerns izmantoja SKZ aprēķinu rīkā 
2018. gada 1. janvārī un 2018. gada 31. 
decembrī. 

Mēs veicām arī detalizētas pārbaudes 
attiecībā uz datu plūsmu uz/ no sistēmām, 
kas kalpo par SKZ aprēķinu datu avotu, un 
makroekonomiskajiem faktoriem, kurus 
izmanto SKZ aprēķina rīks. 

Papildus mūsu kvantitatīvās modelēšanas 
eksperti uz izlases pamata veica detalizētus 
pārrēķinus modeļa sniegtajiem aprēķiniem, 
lai pārliecinātos, ka SKZ tiek pareizi 
aprēķināti un atbilst mūsu sagaidāmajam 
rezultātam. 

Uz izlases pamata mēs pārbaudījām arī SKZ 
korekcijas, kuras tika veiktas balstoties uz 
eksperta kredītvērtējumu. Mēs veicām šo 
korekciju pamatotības izvērtējumu, 
izvērtējot arī korekciju aprēķinos lietotās 
ķīlu vērtības. 

Mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi liecina, 
ka vadības izdarītie pieņēmumi un SKZ 
aprēķinu metodes ir atbilstīgas. 

 

Kā mēs noteicām Koncerna revīzijas apjomu 

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

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

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par Bankas vadības ziņojumu 

Bankas vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver Bankas vadības 
ziņojumu un Paziņojumu par Bankas vadības atbildību, kas sniegti pievienotajā gada 
pārskatā no 3. līdz 8. lappusei (neiekļaujot finanšu pārskatus vai mūsu revidenta ziņojumu 
par tiem), kurus mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. 

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

Saistībā ar konsolidēto finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk 
norādīto citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no 



 
 

 5. no 7 
 

konsolidēto finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām 
revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Attiecībā uz Bankas vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas 
pakalpojumu likuma prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Bankas vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.  

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos 
aspektos: 

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

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

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

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

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

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

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

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu revīziju 

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

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

• Identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajos finanšu pārskatos varētu būt 
krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas 
procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz 
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pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas 
krāpšanas rezultātā radušās būtiskas neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām 
būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, 
ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles 
pārkāpumus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Iecelšana 

Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Koncerna revidentiem 1999. gada 1. janvārī. Mūsu iecelšana 
tika ik gadu atjaunota ar akcionāra lēmumu, tādējādi esam bijuši revidenti 20 gadus pēc 
kārtas. Mūsu iecelšana par revidentiem pārskata gadam, kas beidzās 2018. gada 31. 
decembrī, apstiprināta ar akcionāra kopsapulces 2018. gada 28. marta lēmumu. 
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