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Bankas vadības ziņojums  

Vispārīga informācija par AS „SEB banka”  

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

Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija; vienotais reģistrācijas numurs LV40003151743; licence 

kredītiestādes darbībai izsniegta 1993. gada 23. septembrī, licenču reģistra Nr. 06.01.05.011/242.  

Banka un tās meitasuzņēmumi (turpmāk - Koncerns) darbojas banku un finanšu pakalpojumu jomā. Bankas un Koncerna 
mātesuzņēmums ir Zviedrijā reģistrēta banka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).  

Koncerna uzņēmumi: 

SIA “SEB līzings” 

SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 
Vienotais reģistrācijas numurs: 50003334041 

seblizings@seb.lv 

IPAS “SEB Investment Management” 

Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003525797 

investment.management@seb.lv 

AS “SEB atklātais pensiju fonds” 

Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047 

pensija@seb.lv 

Biznesa ilgtspēja  

Biznesa mērķi  

Bankas ilgtermiņa mērķis ir būt par vadošo banku Baltijā ar izcilību klientu apkalpošanā. Šo mērķi papildina arī mūsu vīzija 
– nodrošināt pasaules līmeņa servisu klientiem. Šo ilgtermiņa mērķi Banka vienlaikus realizē ar sabalansētu biznesa atdevi 

un klientiem ērtiem attālinātiem risinājumiem, kas palīdz izmantot finanšu pakalpojumus jebkurā vietā, kur mūsu klienti 

atrodas. 

Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu jomā  esam definējuši šādus vidēja termiņa mērķus: nodrošināt ilgtspējīgu 
un sabalansētu izaugsmi finansējuma nodrošināšanā, uzlabot klientu apkalpošanas modeļus visos klientu segmentos, 

ņemot vērā jaunus klientu apkalpošanas rīkus, kas klientiem radīti pēdējo gadu laikā, tai skaitā 2019. gadā. Savos biznesa 

mērķos esam uzsvēruši, ka Bankai ir ievērojama loma caurspīdīgas biznesa vides veidošanā, līdz ar to turpināsim darbu ar 

mūsu klientiem, lai novērtētu to ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības principiem. Šis novērtējums ir kā daļa no 
Bankai uzliktās atbildības zināt savus klientus. Mūsu mērķis šajā klientu segmentā ir būt par profesionāliem 

padomdevējiem un atbalstam finanšu vajadzību realizēšanā.  

Lielo uzņēmumu jomā Bankas mērķis ir būt par vadošo banku lielajiem uzņēmumiem, kas strādā Latvijā. Bankas mērķis ir 

nodrošināt tādu kreditēšanas izaugsmi, kas ir ilgtspējīga, videi draudzīga un sabiedrībai nozīmīga progresa pamatā.  

Pārvaldības principi  

Banka 2019. gadā turpināja stiprināt labas pārvaldības principu ievērošanu. Lietišķās uzvedības politikā aprakstītie 

Bankas darbības principi un uzmanības jomas kā korporatīvā pārvaldība, atbildīga un ētiska uzvedība, attieksme pret 

informācijas slepenību, atklāta saziņa, interešu konfliktu pārvaldīšana, droša un veselīga darba vide, atbilstības 
nodrošināšana, iekšējā ziņošana ir tikai daļa no principiem, pēc kā vadāmies ikdienas darbā.  

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā esam stiprinājuši savus uzraudzības mehānismus, 

ieguldot ievērojamus resursus šajā jomā, tai skaitā stiprinot komandu un IT sistēmas. Banka un Latvijas finanšu sektora  

uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārskata gada 20. decembrī vienojās pabeigt 2017. gada 3. ceturksnī uzsākto 
uzraudzības izpēti divās lietās: pārbaudes lietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ceturtās direktīvas (AML4) 

ieviešanu Bankā 2017. gadā un lietā par sadarbību ar vienu klientu, kas saistīta ar ES sankciju ievērošanu. Banka veica 

administratīvā soda samaksu 1.8 miljonu eiro apmērā, ņemot vērā uzrauga identificētos aspektus, kas lielākā daļa tika 

novērsti vēl pirms izpētes lietas noslēgšanās. Banka turpina darbu pie NILLTFN jomas un Zini savu klientu principu 
stiprināšanas, ņemot vērā valstī noteikto uzraudzības regulējumu un starptautisko sankciju principus. 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

Darbības vide  

Finanšu sektors 

2019. gads banku sektorā raksturojās ar straujiem notikumiem - sākot ar finanšu tirgus uzraudzības jautājumiem, fokusu 

uz darbībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā un beidzot ar jaunas Open banking platformas izstrādi un 

kodu karšu kā autorizācijas līdzekļa nomaiņu. Pārskata gada galvenie centieni vērsti uz sektora sakārtošanu, lai novērstu 
trūkumus un gatavotos Moneyval un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) vērtējumam valstī kopumā.  

Ekonomika kopumā  

No ārējās vides atkarīgās Latvijas nozares ar izaicinājumiem tiek galā salīdzinoši veiksmīgi un ir pamats sagaidīt, ka tas tā 

turpināsies arī 2020. gadā. ES fondu ieplūde ir sasniegusi savu augstāko punktu un uzņēmēji ir savos plānos nedaudz 
piesardzīgāki. 2020. gada IKP prognoze ir 2%, 2021. gadā tā atgūsies līdz 2.5%. Inflācija 2019. gadā sasniedza 2.8%. 

Lēnākas izaugsmes un ārējo faktoru dēļ, 2020. gadā inflācija sasniegs 2.1%. 

Uzvirmojušās ekonomikas palēnināšanās gaidas un izaugsmes bremzēšanās ir ietekmējusi uzņēmēju noskaņojumu un 

attīstības plānus. Darba tirgus kļuvis reģionāls un diktē savus nosacījumus. Spēcīgā darba samaksas kāpuma inerce var 
noturēties pietiekami ilgi un ignorēt makroekonomiskās tendences. 2019. gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā 

noslīdēja līdz 6%. Bezdarba līmenis, kas tika sasniegts 2019. gada trešajā ceturksnī, iepriekš tika sasniegts precīzi pirms 

13 gadiem – 2006. gada 3. ceturksnī. Zemāk tas ir noslīdējis vien uz ļoti īsu mirkli – 2007. gada 3. un 4. ceturksnī, attiecīgi 

līdz 5.6% un 5.3%. Kaut nodarbinātības līmenis palielinās, nodarbināto skaits turpina sarukt.  

Biznesa vide 

Bankas 2019. gada septembrī veiktā Baltijas lielo uzņēmumu finanšu direktoru aptauja liecina, ka lielākā daļa Baltijas lielo 

uzņēmumu ir piesardzīgi savās prognozēs par biznesa izaugsmi nākamajos 12 mēnešos. Vislielākās bažas globālā 

kontekstā uzņēmumiem ir par potenciāli iespējamu jaunu krīzi Eirozonā, kā arī vēl joprojām saspringtajām attiecībām starp 
ASV un Ķīnu.  Vienlaikus, lielās kompānijas jūtas finansiāli stabilas. 74% lielo Latvijas uzņēmumu savu finansiālo stāvokli 

novērtējuši kā labu vai ļoti labu. Turklāt katrs otrais uzņēmums brīvos finanšu līdzekļus turpinās investēt. 

Risku vadība 

Pārskata gadā Banka turpināja veltīt uzmanību risku pārvaldībai. Operacionālo risku jomā Banka veica investīcijas IT risku 
un kiberrisku novēršanai, ņemot vērā šo risku ietekmi uz Bankas darbību. Investīcijas gan sistēmu pilnveidošanā, procesu 

uzlabošanā, kā arī darbinieku skaita palielināšanā NILLTFN un Zini savu klientu jomā bija vienas no nozīmīgākajām pārskata 

gadā. Likviditātes risks ir labi pārvaldīts, kredītu/depozītu rādītājs uzlabojies – no 110% 2018. gada beigās līdz 98% 

pārskata gada beigās. To ietekmēja pieaugošo noguldījumu apjoms, kas audzis straujāk nekā kredītportfelis. Pārvaldības 
un labas reputācijas aspekti ir arī ļoti svarīgi risku novērtēšanā. Kredītrisku vadības kontekstā pārskata gadā Banka 

vairākkārt pauda šo nostāju arī publiski. Lai pakāpeniski veidotu izpratni par šo jautājumu nozīmīgumu, pārskata gadā 

izveidota biznesa ilgtspējas komiteja klientu apkalpošanas biznesa struktūrās, lai laicīgi aktualizētu Bankas finansēto vai 

potenciālo klientu ietekmi uz sabiedrību un vidi.  

Tāpat būtiska uzmanība tiek pievērsta procentu likmju riskam, ņemot vērā ECB turpināto negatīvo likmju politiku, kas 

ietekmēja bankas darbības principus un pakalpojumu cenošanu.  

Biznesa rezultāti 

Klienti un to aktivitāte 

Klientu skaita attīstība 

Pārskata gadā Banka uzsāka sadarbību ar 19 600 klientiem, kas ir par 8% vairāk nekā gadu iepriekš. 14% no jaunajiem 

klientiem ir vecumā no 18-25 gadiem. 87% no jaunajiem klientiem ir privātpersonas un 13% - uzņēmumi. Kopumā Banka 

apkalpo gandrīz 400 000 privātpersonas, kas bankas pakalpojumus ikdienā izmanto regulāri, kā arī 28 000 mazo un vidējo 

uzņēmumu un 165 lielo uzņēmumu. 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

Kreditēšanas attīstība  

Pārskata gadā Banka piešķīrusi aizdevumus 596 miljoni eiro apmērā, saglabājot stabilu kopējā kredītportfeļa pieaugumu, 

ko privātpersonu segmentā veicinājusi ALTUM programmas garantijas jaunajām ģimenēm un speciālistiem. Kreditēšanas 

portfelis 2019. gadā palielinājies par 2%. Privātpersonu pieprasījums pēc finansējuma palielinājies par 7%, mazo un 
vidējo uzņēmumu segmentā – par 1%. 2019. gadā Banka studentiem piešķīrusi 1469 aizdevumus ar valsts galvojumu par 

aptuveni 9,4 miljoniem eiro. No piešķirtajiem aizdevumiem 83% bija studiju kredīti, kas paredzēti studiju maksas segšanai, 

bet 17% – studējošā kredīti ikdienas tēriņiem. Banka pēc 2019. gada 3. ceturkšņa datiem bija trešais lielākais finansētājs 

finanšu sektorā, uzrādot lielāku privātpersonām piešķirto kredītu pieaugumu (par 3.9%) salīdzinājumā ar tirgū esošo 
(2.7%). Uzņēmumu segmentā jāizceļ Banka sadarbība “Salaspils siltumu”, kas īstenoja Baltijā nebijušu zaļās 

infrastruktūras projektu, lai ar saules kolektoru palīdzību mazinātu CO2 nospiedumu un ietekmi uz vidi. Tāpat pārskata 

gadā Banka strādājusi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projektiem Olainē, Liepājā, Valmierā. 

Uzticētie noguldījumi 

2019. gadā būtiski palielinājies klientu uzticētais noguldījumu apmērs. Uzņēmumi bankā glabājuši par 22% vairāk naudas 

līdzekļus nekā 2018. gadā, savukārt privātpersonu uzkrājumi un norēķinu kontu atlikumi Bankā palielinājās par gandrīz 

10%. Arī noguldījumu jomā Bankai uzticētais noguldījumu un norēķinu kontu atlikumu pieaugums pēc nozares datiem uz 

2019. gada 3. ceturkšņa beigām bija lielāks nekā vidēji finanšu sektorā – attiecīgi 9.8% pret 1.3%.. 

Finanšu rezultāti  

Koncerns pārskata gadu ir noslēdzis ar 50 miljonu eiro konsolidēto peļņu, par 2% vairāk nekā 2018. gadā. Neto procentu 

ieņēmumi pārskata gadā palielinājās par 7%, komisiju ienākumi pieauga par 4%. Izmaksu palielinājums par 8% 

skaidrojams gan ar uzraudzības nodrošināšanas izmaksu pieaugumu, gan arī saņemto administratīvo sodu. Pārskata gadā 
radušies neto zaudējumi no kredītu uzkrājumu veidošanas 5.3 miljonu eiro apmērā (2018. gadā 3.8 miljoni eiro).  

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija stabils – 17.98% (Koncerna: 17.33%) uz 2019. gada 31. decembri, 

pārsniedzot 8% minimālo līmeni, un likviditātes seguma rādītājs – 151.20% (Koncerna: 176.33%), pārsniedzot 100% 

minimālo prasību. Bankas konsolidētā aktīvu atdeve 2019. gadā bija 1,3%, kapitāla atdeve – 13,1%. Pārskata gadā 
Banka nodokļos samaksāja vairāk nekā 12 miljonus eiro. Pārskata gada peļņu Bankas valde lēma neizmaksāt dividendēs, 

bet atstāt nesadalītu, ņemot vērā ilgtermiņā plānoto biznesa izaugsmi un attīstību.. 

Jauni risinājumi un iespējas klientiem 

2019. gadā Banka veica nozīmīgas investīcijas vairāk kā 4 miljonu eiro apmērā, lai stiprinātu un pilnveidotu stratēģijā 
minēto pieeju par attālināto pakalpojumu attīstību un pieejamību klientiem. Eiropas direktīvas PSD2 noteica, ka bankām 

līdz 2019. gada septembrim ir jārada tehnoloģiskā vide, kurā, ja vien klients piekrīt, arī citiem pakalpojuma sniedzējiem ir 

iespēja pieslēgties klienta kontiem. 2019. gada nogalē Banka saviem klientiem nodrošināja iespēju pieslēgties saviem 

kontiem arī divās citās bankās. Open Banking koncepts paver plašas iespējas nodrošināt starpnozaru sadarbību ērtākai 
norēķinu veikšanai.  

Kā daļu no PSD2 direktīvas Banka nodrošināja pārdomātu procesu, lai visi kodu karšu lietotāji pārskata gada 9. septembrī, 

kad kodu karšu lietošana vairs nebija iespējama, varētu izmantot alternatīvu maksājumu autorizācijas rīku – kodu 

kalkulatoru vai Smart ID risinājumu. Uz 2019. gada beigām Smart ID bija lejupielādējuši vairāk nekā 273 000 klientu, tas 
uz gada beigām bija galvenais darījumu autorizēšanas risinājums Bankas klientiem. 

Banka saviem klientiem privātpersonām attīstīja video konsultāciju risinājumu, kas tiek nodrošināts sadarbībā ar 

tehnoloģiju kompāniju Ericsson. Šobrīd video konsultācijas privātpersonas izmanto mājokļa kredītu līgumu parakstīšanā un 

grozījumu veikšanā. 2019. gada laikā gandrīz 2500 privātpersonas izmantoja šo iespēju saziņai ar banku savu ikdienas 
finanšu vajadzību realizēšanai.  

Lai pilnībā izmantotu attālināto konsultāciju pievienoto vērtību, Banka izstrādāja funkcionalitāti, kas ļauj internetbankā 

parakstīt līgumus un tos arī droši glabāt. Pārskata gadā digitāli tika parakstīti vairāk nekā 174 000 dažādi līgumi.  

2019. gada laikā Banka veica būtiskus uzlabojumus mobilajā aplikācijā, kas rezultējies ievērojamā lietotāju pieaugumā. 
Mobilajā aplikācijā Banka pievienojusi iespēju veikt uzkrājumus, labāk pārvaldīt savas kartes. Mobilās aplikācijas lietotāju 

skaits palielinājies par 15% salīdzinājumā ar 2018. gada beigām, sasniedzot 154 000 mobilās aplikācijas lietotāju skaitu. 

Pārskata gadā tika ieviesta iespēja arī biznesa kartes redzēt mobilajā aplikācijā. 

Karšu sūtīšana pa pastu ir būtisks uzlabojums klientu servisam, samazinot nepieciešamību pēc atjaunotās maksājumu 
kartes nākt uz Banku. Pārskata gada beigās Banka 95% no atjaunotajām kartēm klientiem nosūtīja pa pastu uz klienta 

norādīto adresi, savukārt jaunās kartes jau 61% tika saņemtas klienta norādītajā adresē, lai gan vēl gada sākumā klienti 

jauno karšu saņemšanu sev vēlamā adresē izvēlējās 33% gadījumu. 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

Banka gada otrajā pusē klientiem lietošanā nodeva čatbotu, kas palīdz saprast, kā atrisināt ikdienā bieži piedzīvotas 

situācijas saistībā ar internetbanku un karšu lietošanu. Kopā 2019. gadā klienti veikuši gandrīz 2300 čata sesijas.  

2019. gada decembrī Banka saviem klientiem, kas lieto telefonus ar Android operētājsistēmu, nodrošināja iespēju lietot 

Mobile Wallet, kas ļauj maksājumu karšu datus integrēt mobilajā vidē un veikt maksājumus ar telefonu. Kopumā nepilna 
mēneša laikā šādu maksājumu veikšanas iespēju izmantoja vairāk kā 10 000 klientu, kopā veicot gandrīz 60 000 

maksājumus, uzrādot lietošanas pieaugumu 20% apmērā nedēļas laikā. 

Uz pārskata gada beigām internetbanku aktīvi izmantoja vairāk kā 250 000 klientu, 90% gadījumu tie ir Bankas klienti 

privātpersonas, 10% - uzņēmumi. 

Visi šie risinājumi ļauj būtiski atvieglot klientu ikdienu, samazinot atkarību no bankas fiziskās atrašanās vietas  un arī darba 

laika, ieviešot lielāku elastību klientu ikdienā. Klientu rīcība, izmantojot digitālos risinājumus, liek vērtēt, ka veiktie 

uzlabojumi ir būtiski, jo pakalpojumu izmantošana digitālajā vidē no 53% 2018. gada decembrī palielinājās līdz 67% 2019. 

gada decembrī. 

Realizējot stratēģiju par izcilu servisu un attālinātu pieeju bankas pakalpojumiem, Banka vienlaikus turpina pilnveidot 

servisu filiālēs, lai nodrošinātu klientiem konsultācijas jomās, kuras pagaidām nav iespējams veikt attālināti. Kopumā visā 

Latvijā Bankai ir 25 klientu apkalpošanas vietas – gan filiāles ar skaidras naudas darījumu iespējām, gan filiāles un finanšu 

konsultāciju centri, kuros skaidras naudas darījumi netiek nodrošināti. Bankas klientu apkalpošanas vietas izvietotas 
vienmērīgi pa visu Latviju, lai nodrošinātu pieejamību konsultācijām. 8 apkalpošanas vietas pieejamas Latvijas austrumu 

pusē, 8 – Latvijas rietumu pusē, savukārt 9 filiāles atrodas Rīgā. Kopumā 2019. gada laikā filiālēs viesojās vairāk nekā 

pusmiljons esošo un jauno klientu, kas ir par 9% vairāk nekā 2018. gadā, kas lielā mērā saistīts ar kodu karšu nomaiņas 

iniciatīvu.  

Trešais lielākais klientu servisu nodrošinošais saskares punkts pēc digitālajiem risinājumiem un filiālēm ir Bankas Klientu 

centrs, kas saņem klientu zvanus un jautājumus attālināti. Kopumā pārskata gadā gan zvanu, gan rakstiskās saziņas veidā 

apkalpoti par 8% vairāk klientu nekā gadu iepriekš.  

Arī Bankas bankomātu tīkls izvietots tā, lai maksimāli būtu pieejams dažādās Latvijas vietās. Uz 2019. gada beigām 87 
bankomāti bija pieejami Rīgā, 52 – Latvijas rietumu daļā, 71 – Latvijas austrumu daļā. Vidēji 40 000 klientu katru dienu 

izmanto iespēju izņemt vai iemaksāt naudu savos kontos.. 

SIA “SEB līzings” rezultāti 

2019. gada laikā uzņēmuma līzinga portfelis Latvijā pieaudzis par 5%, sasniedzot 304.8 miljonus eiro, savukārt no jauna 
izsniegtais līzinga finansējums 2019. gada 12 mēnešos sasniedza 130 miljonus eiro, nodrošinot 3% pieaugumu 

salīdzinājumā ar 2018. gadu. Nozīmīgākā izaugsme ir auto līzingā - gada laikā noslēgti jauni līgumi 73 miljonu eiro apmērā, 

t.sk. 88% ir jaunu auto finansējums.  Jaunu auto finansēšanā SEB līzings palielinājis tirgus daļu līdz 24%. Lielākā aktivitāte 

bija vērojama privātpersonu segmentā. Otrs būtiskākais pieaugums ir industriālās tehnikas finansējumā. Savukārt mazāka 
aktivitāte ir bijusi autobusu finansēšanas jomā, kas skaidrojams ar nogaidošo situāciju no klientu puses par reģionālo 

starppilsētu pasažieru pārvadājumu konkursa rezultātiem. Tāpat liels darbs notiek pie iekšējo procesu automatizācijas un 

robotizācijas – lai nodrošinātu atbilstošu klientu apkalpošanas servisu un lai klients finansējuma piedāvājumu saņemtu 

ātrāk.  

IP AS „SEB Investment Management” rezultāti 

2019. gada laikā uzņēmumam uzticētie aktīvi pārvaldīšanā ir pieauguši par 290 miljoniem eiro jeb 20,9%. Gada beigās 

kopējie aktīvi pārvaldīšanā pārsniedza 1,681 miljardus eiro. 2019. gadā tika sasniegts izcils investīciju rezultāts. Jānorāda, 

ka pensiju 2.līmeņa plānu “SEB indeksu plāns” un “SEB dinamiskais plāns” atdeve pārskata gadā bija augstākā starp visiem 
pensiju 2. līmeņa plāniem (attiecīgi +25,62% un +22,79%). Visu uzņēmuma klientu kopējā tīrā peļņa pārsniedza 140 

miljonus eiro, kas ir jauns rekords. 

Arī pats uzņēmums ir uzrādījis labus finanšu rādītājus. Pamatdarbības peļņa sasniedza 2,16 miljonus eiro, pateicoties 

straujam pārvaldāmo aktīvu pieaugumam, kas palielināja ieņēmumus, un labai disciplīnai izmaksu pusē. 

Investīciju vide 2020. gadā ir izaicinājumu pilna, tomēr skatāmies uz to ar mērenu optimismu. Vēsture rāda, ka periodiem 

ar īpaši augstu investīciju atdevi, kāds bija 2019.gads, seko gadi ar pieticīgākiem rezultātiem. Ir pazīmes, ka globālās 

ekonomikas izaugsmes temps kļūst nedaudz lēnāks, arī ģeopolitiskie riski laiku pa laikam saasinās, kas var ietekmēt arī 

finanšu tirgus, taču no augstāka riska ieguldījumiem (akcijām un riska ziņā līdzīgiem finanšu instrumentiem) sagaidām 
mēreni pozitīvu sniegumu. Zemās procentu likmes padara situāciju sarežģītāku investoriem, kuri izvēlas konservatīvāku 

stratēģiju. 
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

AS „SEB atklātais pensiju fonds” rezultāti 

Uzņēmums kā ilgtermiņa privāto pensiju uzkrājumu līderis arī 2019. gadā turpināja iepriekšējos gados veiksmīgo klientu 

konsultēšanu un pensiju līdzekļu pārvaldīšanu. 2019. gadā paplašinājies darba devēju loks, kuri saviem darbiniekiem 

nodrošina modernu darba samaksas sistēmu, tajā iekļaujot ilgtermiņa uzkrājumus.  

Darba devēju iemaksas savu darbinieku pensiju kontos ir palielinājušās par 10%, salīdzinot ar 2018. gadu. 2019. gads 

uzņēmumam bija labākais gads kopš tā dibināšanas 2000. gadā, kopējām iemaksām sasniedzot 25 miljonus eiro gadā. Līdz 

ar to kopējais klientu kapitāls 2019. gadā ir pieaudzis par 19% un sasniedzis vēsturiski lielāko apjomu 185,5 miljonus eiro. 

Līdzekļu pārvaldītāji uzņēmuma klientiem ir nopelnījuši 18,5 miljonus eiro, kas ir labākais rezultāts vēsturiski.  Investīciju 
atdeve pensiju plānam „SEB-Sabalansētais“ sasniedza 10,65% gadā, savukārt „SEB-Aktīvais“– 15,30% gadā.  

Kopumā 91 560 klienti un 829 uzņēmumi veic brīvprātīgas iemaksas uzņēmuma pensiju plānos, kas norāda uz savstarpēju 

uzticību un ilgtermiņa sadarbību ar pārdomātu risinājumu slēgt līgumus un veikt izmaksas attālināti.  

Vērtīgs saturs, informācija un notikumi mūsu klientiem  

Uzņēmējiem  

Pārskata gadā Banka turpināja īstenot savu biznesa ilgtspējas stratēģiju, kur viena no prioritātēm ir atbalsts 

uzņēmējdarbībai un inovācijas. Banka ir nodrošinājusi vairāk nekā 50 klientu seminārus un konferences, lai paplašinātu 

uzņēmēju redzesloku un tīklošanās iespējas. CFO forums jeb Latvijas lielāko uzņēmumu finanšu direktoru forums pulcēja 

ap 100 uzņēmumu pārstāvjus. Banka nodrošināja viena no lielākajiem biznesa līderu forumiem Nordic Business foruma 
translāciju Bankas inovāciju centrā, ko izmantoja vairāk nekā 100 klientu un darbinieku.  

Banka ir divu nozīmīgu uzņēmēju pilnveidošanas un attīstības programmu autors un realizētājs – Izaugsmes programma 

un grantu programma (ie)dvesma. Ar Izaugsmes programmas starpniecību 30 uzņēmumi ir guvuši iespēju 6 mēnešu 

garumā apgūt plašu uzņēmuma izaugsmes instrumentu klāstu, savukārt (ie)dvesmas programma, ko Banka veido kopā ar 
7 pašvaldībām, nodrošināja grantu 70 000 eiro apmērā jaunuzņēmumiem.  

Gada nogalē Banka iniciēja pētījumu un prezentēja rezultātus uzņēmumiem un politikas veidotājiem par Latvijas 

uzņēmumu produktivitāti.  

Privātpersonām 

Pārskata gada vasarā Banka uzņēma 20 jauniešus divu mēnešu prakses programmā, kurā varēja iejusties Bankas ikdienas 

darbā. Tāpat vasara ir laiks, kad Banka līdzdarbojas ZZ čempionāta atbalstīšanā un dažādu jauniešu uzdevumu definēšanā, 

radot pievienoto vērtību vairāk kā 15 000 jauniešiem.  

Banka pārskata gadā nodrošināja iespēju plašai auditorijai (vairāk nekā 74 000 tiešsaistes skatījumu) sekot līdzi 
konferencei Līdere. Banka ir aktīvs dalībnieks nacionālajā ēnu dienā, aicinot pie sevis 30 jauniešus, kas vēlas ieskatīties 

Bankas ikdienā.  

2019. gadā turpinājām Latvijas simtgadē uzsākto mērķi – 100 finanšu pratības lekcijas Latvijas simtgadei. Par dažādiem 

jautājumiem finanšu pratības jomā Bankas darbinieki  izglītoja 3039 skolēnus 102 lekciju garumā. Banka turpināja izglītot 
klientus arī ieguldījumu jomā, rīkojot seminārus par dažādām ar naudas ieguldīšanu un investēšanu saistītām tēmām. Tāpat 

Banka bija aktīvs dalībnieks digitālo prasmju nedēļā. Atsaucoties aicinājumam, Banka uzņēma 40 skolotājus, lai stāstītu 

par digitalizācijas attīstību, inovāciju finanšu sektorā un biznesa vidē kopumā.  

Banka kā Mākslas festivāla Cēsis atbalstītājs saviem klientiem vasarā ļāva baudīt izcilu mākslas un kultūras programmu 
Cēsīs.  

Katru gadu Banka nodrošina arī studiju stipendijas aptuveni 50 000 eiro apmērā, kuras pārvaldīt un piešķirt palīdz Vītolu 

fonds. Banka ir arī ilggadējs SOS Bērnu ciematu atbalstītājs.  

Novērtējums 

Pārskata gadā Banka saņēma starptautiskā biznesa un finanšu izdevuma Global Finance atzinumu kā labākā digitālā 
banka Latvijā, kā arī kā labākais vērtspapīru turēšanas pakalpojumu sniedzējs  Latvijā. Ilgtspējas indeksā trešo gadu 

pēc kārtas Banka tiek ierindota Platīna kategorijā, saņemot augstāko novērtējumu pašnovērtējuma vēsturē  – 96,4%. 

Vienlaikus ar Ilgtspējas indeksa vērtējumu Bankai tika atkārtoti piešķirts statusu "Ģimenei draudzīgi" . Jau piekto reizi 

Banka ir atzīta par labāko banku Latvijā pēc starptautiskā finanšu izdevuma Global Finance vērtējuma.  
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Bankas vadības ziņojums (turpinājums) 

Komanda un ieguldījums darbiniekos  

Komanda, kas ikdienā rūpējas par klientiem un dažādu projektu vadību, ir Bankas darbības pamatā. Nepārtraukta 

mācīšanās, līderības prasmju stiprināšana, jaunu darba vides formātu izmēģināšana ir tas, kas raksturo Banku kā darba 

devēju 2019. gadā.  

Uz pārskata beigām Bankā strādāja 830 darbinieki. Kopumā Banka nodrošinājusi 40 dažādus apmācību veidus, lai 
pilnveidotu darbinieku prasmes un zināšanas. Banka talantu vadības ietvaros veido Talantu programmu, kurā nominēti 

nedaudz vairāk nekā 80 darbinieki, kas iegūst īpašu apmācību un izaugsmes kopumu.  

Banka nodrošina īpašu apmācību programmu arī vadītājiem stratēģiskās domāšanas, komandas vadības un līderības jomā.  

Pārskata gadā Bankai bija iespēja nodrošināt jaunu mācību platformu Campus Online, kas ir Bankas mātesuzņēmuma 
kopēja apmācību programma, nodrošinot plašas iespējas tiešsaistes apmācībām dažādās tēmās.   

Banka pārskata gadā apstiprināja arī elastīgā darba laika politiku, tāpat parakstīja Dažādības hartu. Tradicionālie 

Veselības nedēļa, ilggadīgo darbinieku apsveikšana, Paldies iniciatīva ir notikumi, kas stiprina Bankas komandas sniegumu.  

2019. gada darba devēja novērtēšanas aptauja parādīja ļoti augstu iesaistes rādītāju, labāku nekā 2018. gadā. Viens no 
augstākajiem rezultātiem ir jautājumā par bankas attieksmi pret ilgtspēju biznesā, kur Bankas darbinieki atzinīgi novērtē 

bankas ieguldījumu caurspīdīgas un ilgtspējīgas biznesa vides veidošanā.  

Pārskata gadā Bankas valdei pievienojās Jeļena Cīrule, kļūstot par finanšu direktori, savukārt līdzšinējais kreditēšanas un 

risku vadības atbildīgais valdes loceklis Kārlis Danēvičs uzņēmās atbildību par NILLTFN jomu. Kreditēšanas un risku vadība 
uzticēta Erki Pugalam (Erki Pugal). Lai stiprinātu pieņemto lēmumu un iniciatīvu realizēšanu, Bankā darbu turpina 

paplašinātā vadības komanda, kurā Bankas valdi papildina Biznesa attīstības pārvaldes, Restrukturizācijas pārvaldes, 

Lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes un Komunikācijas pārvaldes vadītāji. 

Nākotnes ieceres 

Banka turpina veidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību, balstoties uz biznesa ilgtspējas stratēģijā minēto mērķi – nodrošināt 
ilgtspējīgu izaugsmi Baltijas valstu, tai skaitā Latvijas, ekonomikai un sabiedrībai. Banka turpinās darbu pie biznesa vides 

sakārtošanas, lai tā būtu investoriem saistoša.  

Bankas uzmanības centrā būs ne tikai ilgtspējīga finansēšana, ņemot vērā ES regulējumu, bet arī sabiedrības un uzņēmēju 

digitālā un finanšu pratība. Turpināsim stiprināt mūsu darbības NILLTFN jomā, kā arī biznesa efektivitātes nodrošināšanā. 

Nesenais jaunā koronavīrusa Covid-19 pandēmijas uzliesmojums un valdības īstenotie pasākumi, mēģinot ierobežot tā 

izplatību, ir  ietekmējuši visas ekonomikas un sabiedriskās jomas. Koncerns ir nekavējoties īstenojis gan dažādus 

pasākumus, lai garantētu savu darbinieku drošību, gan, būdams kritiski svarīgu funkciju nodrošinātājs un Latvijas 

ekonomikai sistēmiska banka, visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Koncerns 
pastāvīgi seko līdzi situācijas attīstībai un, reaģējot uz apstākļu izmaiņām, veic savlaicīgas un atbildīgas darbības.
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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 – 

08/06/2017 

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 

Valde 

 

Ieva Tetere Valdes priekšsēdētāja / Prezidente No jauna – 

03/07/2015 

Kārlis Danēvičs Valdes loceklis  Atkārtoti – 

14/01/2019 

Ints Krasts Valdes loceklis  Atkārtoti – 

01/08/2019 

Arnis Škapars Valdes loceklis   No jauna – 

08/10/2015 

Jeļena Cīrule Valdes locekle/ Finanšu direktore No jauna – 

25/04/2019 

Erki Pugal Valdes loceklis  No jauna – 

05/08/2019 

 

2019. gada laikā AS “SEB banka” padomes sastāvā izmaiņu nebija. 

 
Izmaiņas AS “SEB banka” valdes sastāvā 2019. gadā: 

 

Ar 2019. gada 14. janvāri AS “SEB banka” valdes locekļa amatā atkārtoti ievēlēts Kārlis Danēvičs. 

Ar 2019. gada 25. martu AS “SEB banka” valdes locekles/ Finanšu direktores amatā ievēlēta Jeļena Cīrule. 

Ar 2019. gada 01. augustu AS “SEB banka” valdes locekļa amatā atkārtoti ievēlēts Arnis Škapars. 

Ar 2019. gada 05. augustu AS “SEB banka” valdes locekļa amatā ievēlēts Erki Pugal. 
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Paziņojums par Bankas vadības atbildību  

Bankas valde (turpmāk tekstā – „vadība”) ir atbildīga par Bankas un tās meitasuzņēmumu konsolidēto finanšu pārskatu 

sagatavošanu. 

Konsolidētie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 11. līdz 83. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma 

dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tā darbības 
rezultātiem un naudas plūsmām gadā, kas beidzās 2019. 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 11.līdz 83. lappusei ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Bankas valde, kuras vārdā to 

parakstīja: 

 
 

 

 

 

Ieva Tetere  Jeļena Cīrule 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes locekle/ Finanšu direktore 
 

 

Rīgā, 

2020. gada 24. martā 
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Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins  

(miljonos EUR) 
 Piel.  2019   2018  

        

        

Procentu ieņēmumi 4  72,8   67,5  

no tiem ienākumi pēc efektīvās procentu likmes   72,8   67,5  

Procentu izdevumi 4  -8,9   -7,9  

Neto procentu ieņēmumi 4  63,9   59,6  

        

Komisijas naudas ieņēmumi 5  55,1   53,7  

Komisijas naudas izdevumi 5  -17,4   -17,5  

Neto komisijas naudas ieņēmumi 5  37,7   36,2  

        

Neto finanšu ieņēmumi 6  8,7   7,3  

        

Dividenžu ieņēmumi    0   0,1  

Citi pamatdarbības ieņēmumi 7  2,6   3,3  

Neto citi ieņēmumi   2,6   3,4  

        

Personāla izmaksas 8  -26,3   -25,6  

Nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību 

aktīvu vērtības amortizācija, nolietojums un 

norakstīšana  17 -19 

 

-7,3   -4,0  

Citi izdevumi 9  -23,2   -23,6  

Pamatdarbības izdevumu kopsumma   -56,8   -53,2  

        

Sagaidāmie kredītzaudējumi 10  -5,3   -3,8  

        

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   50,8   49,5  
        

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 11  -1,2   -0,7  

        

Pārskata gada peļņa   49,6   48,8   

        

 

Konsolidētos finanšu pārskatus no 11. līdz 83. lappusei ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Bankas valde, kuras vārdā to 
parakstīja: 

 

 

 
 

 

 

 

Ieva Tetere  Jeļena Cīrule 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes locekle/ Finanšu direktore 

 
Rīga, 

2020. gada 24. martā 

 

Pielikumi no 15. līdz 83. lappusei ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.  
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Konsolidētā bilance  

(miljonos EUR) 

 Piel.  31.12.2019.  31.12.2018. 

Aktīvi      

Kase un prasības pret centrālo banku 12  602,3   350,1 

Prasības pret kredītiestādēm 13,14  39,6   58,5 
Klientiem izsniegtie kredīti 14  3 028,1   2 957,9 

Parāda vērtspapīri 15  150,6   254,9 

Atvasinātie finanšu instrumenti 16  44,7   34,0 

Kapitāla instrumenti 15  8,5   5,9 
Nemateriālie aktīvi 17  8,7   9,2 

Pamatlīdzekļi 18  8,6   8,8 

Lietošanas tiesību aktīvi 19  10,2  - 

Ieguldījuma īpašumi   0,1  - 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi   3,1   3,1 

Pārējie finanšu aktīvi 21  42,3   29,7 

Pārējie nefinanšu aktīvi 21  6,4   6,5 

Aktīvu kopsumma   3 953,2  3 718,6 

      
Saistības      

Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi 22  327,6   546,7 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem 23  3 089,2   2 694,5 

Atvasinātie finanšu instrumenti 16  45,9   34,1 
Atliktā ienākuma nodokļa saistības   2,0   0,7 

Uzkrājumi 20  2,9   3,0  

Pārējās finanšu saistības 21  84,3   43,5 

Pārējās nefinanšu saistības 21  10,4   9,0 

Saistību kopsumma   3 562,3   3 331,5 

      

Kapitāls un rezerves      

Uz akcionāriem attiecināmais kapitāls un rezerves     

Pamatkapitāls 24  145,3   145,3 

Akciju emisijas uzcenojums   5,1   5,1 

Citas rezerves 24  0,5   0,6 

Nesadalītā peļņa   240,0   236,1 

Kapitāla un rezervju kopsumma   390,9   387,1 

      

Saistību, kapitāla un rezervju kopsumma   3 953,2   3 718,6 

      
 

Konsolidētos finanšu pārskatus no 11. līdz 83. lappusei ir apstiprinājusi un atļāvusi publicēt Bankas valde, kuras vārdā to 

parakstīja: 

 
 

 

 

 
 

Ieva Tetere  Jeļena Cīrule 

Valdes priekšsēdētāja / Prezidente  Valdes locekle/ Finanšu direktore 

 

Rīga, 

2020. gada 24. martā 

 
Pielikumi no 15. līdz 83. 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  
Nesadalītā 

peļņa KOPĀ 

       

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 (24.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 

16. SFPS piemērošanas sekas**: - - - - -0,1 -0,1 

Pārrēķinātais atlikums 2019. gada 

1. janvārī 
145,3    5,1    0,6    - 236,0    387,0    

Pārskata gada peļņa - - - - 49,6    49,6    

Apvienoto ienākumu kopsumma 

pārskata gadā - - - - 49,6 49,6 

Dividendes (24.pielikums) - - - - -45,9    -45,9    

Uz akcijām balstīts atalgojums - - 0,2    - - 0,2    

Uz akcijām balstītā atalgojuma izpilde - - -0,3    - 0,3    - 

Atlikums 2019. gada 31. decembrī 145,3    5,1    0,5    - 240,0    390,9    

 

*9. SFPS “Finanšu instrumenti” tiek piemēroti no 2018. gada 1. janvāra.  

**16. SFPS “Noma” tiek piemēroti no 2019. gada 1. janvāra. 
 

 

 

Pielikumi no 15. līdz 83. lappusei ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama  sastāvdaļa. 



AS „SEB banka” 2019.gada pārskats 

 
 

 14 

Konsolidētais naudas plūsmu pārskats  

(miljonos EUR) 
 Piel. 2019  2018 

     

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā     

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   50,8  49,5 
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums  3,9  3,8 

Izdevumi kredītu vērtības samazināšanās uzkrājumiem  5,3  3,8 

Procentu ieņēmumi par izsniegtajiem kredītiem   -71,1  -66,2 

Procentu izdevumi par klientu un banku noguldījumiem  1,6  1,3 
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (peļņa) / zaudējumi  1,5  1,9 

Pamatlīdzekļu norakstīšanas zaudējumi  0,1  0,1 

Nomas izmaksas  3,9  - 

Uz akcijām balstītā atalgojuma pieaugums  0,2  0,3 
Pārējo aktīvu (pieaugums) / samazinājums   -11,0  -6,1 

Pārējo saistību pieaugums / (samazinājums)  31,9  4,2 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) 

pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un 
saistībās  17,1  -7,4 

     

Prasību pret kredītiestādēm un obligāto rezervju centrālajā 

bankā (pieaugums) / samazinājums  -3,3  1,9 
Vērtspapīru patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos (pieaugums) / samazinājums  104,3  32,5 

Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) / samazinājums  -0,8  7,0 

Klientiem izsniegto kredītu un avansu pieaugums  -76,1  -318,8 
Saistību pret kredītiestādēm pieaugums / (samazinājums)  -219,1  -290,0 

Klientu noguldījumu pieaugums  394,6  320,2 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) 

pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma 

nodokļa  216,7  -254,6 
     

Saņemtie procenti par izsniegtajiem kredītiem  71,6  67,0 

Samaksātie procenti par klientu un banku noguldījumiem  -1,5  -1,3 

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  -  -3,4 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) 
pamatdarbības rezultātā  286,8  -192,3 

     

Naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā     

Pamatlīdzekļu iegāde   -3,2  -3,8 
Īpašuma un iekārtu pārdošana   -  0,1 

Ieguldījumu vērtspapīru pieaugums  -2,7  -10,8 

Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) / pieaugums 

ieguldīšanas darbības rezultātā  -5,9  -14,5 

     

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā     

Nomas saistību maksājumi  -4,3  - 
Izmaksātās dividendes  -45,9  -70,9 

Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums finansēšanas 

darbības rezultātā  -50,2  -70,9 

     

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) 

pārskata gadā   230,7  -277,7 
     

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 27 379,6  659,2 

     

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas ietekme uz naudu un 
tās ekvivalentiem  -1,5  -1,9 

     

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 27 608,8  379,6 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi 
(Ja vien nav norādīts citādi, iekavās uzrādītie skaitļi ir atbilstošie rādītāji 2018. gada 31. decembrī)   

Informācija par uzņēmumu 

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. 
Koncerns sniedz banku un finanšu pakalpojumus. 2019. gada 31. decembrī un 2018. gada 31. decembrī Bankai bija 

līdzdalība šādos meitasuzņēmumos:   

Uzņēmuma nosaukums 

Reģistrācijas 

kods Adrese 

Darbības 

veids 

Līdzdalība 

(%) 

Līdzdalības 

vērtība 

31.12.2019. 

miljonos EUR 

      

SIA “SEB līzings” 50003334041 

SEB finanšu centrs, Meistaru iela 

1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads, 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, 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 2019. gada 31. decembrī. 2020. gada 24. martā tos 

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

1. Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi  

1.1. Paziņojums par atbilstību 

Bankas  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 2019. gada 31. decembrī, tika izmantoti tie paši grāmatvedības uzskaites principi, kas 

tika izmantoti, sagatavojot finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, izņemot izmaiņas 

grāmatvedības uzskates principos saistībā ar 16. SFPS prasību piemērošanu, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī. 

Izmaiņas tika veiktas finanšu pārskatos, lai tās atbilstu Koncerna piemērotajām grāmatvedības politikām, kā arī lai finanšu 
pārskatos sniegtu patiesāku izklāstu. “Pārņemtie aktīvi (nodrošinājumi)”, kas tika uzskaitīts Bilances postenī “Citi aktīvi” 

tika pārvietots uz posteni “Ieguldījuma īpašumi” (2019. gadā – 0,1 milj. EUR, 2018.gadā –  0,5 milj. EUR). 

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

1.3. Konsolidācija 

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

asociētajos uzņēmumos Bankas atsevišķajos finanšu pārskatos (sk. 34. pielikumu) grāmatvedībā uzskaita, izmantojot 

izmaksu metodi, atskaitot vērtības samazinājumu; līdzdalību sākotnēji atzīst pēc izmaksu metodes. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.3. Konsolidācija (turpinājums) 

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 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. 

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. 

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”).  

Klasifikācija ir atkarīga no tā, vai finanšu aktīvs ir parāda instruments, kapitāla instruments vai atvasinātais finanšu 
instruments. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.6.  Finanšu aktīvi (turpinājums) 

1.6.1. 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 pamatsumma 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 „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 sagaidāmo 

kredītzaudējumu apmēru. 

Finanšu instrumenti sadalījumā pa 9. SFPS novērtējuma kategorijām ir atspoguļoti 32. pielikumā.  

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. 

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. 

  



AS „SEB banka” 2019.gada pārskats 

 
 

 18 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.6.  Finanšu aktīvi (turpinājums) 

1.6.5. 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 rezerves sagaidāmajiem 

kredītzaudējumiem, kas samazinājuši finanšu aktīvu uzskaites vērtību. 

Koncerns var norakstīt finanšu aktīvus, kas joprojām ir pakļauti piedziņai. Šādu norakstīto aktīvu nenomaksātās līgumiskās 
summas 2019. gadā bija 8,9 milj. EUR (2018: 16,0 milj. EUR). Koncerns joprojām cenšas atgūt summas, kuras juridiski ir 

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

1.7. Finanšu garantijas 

Finanšu garantijas ir līgumi, kas nosaka Koncernam pienākumu veikt noteiktus maksājumus, lai atlīdzinātu garantijas 
ņēmējam zaudējumus, kas tam radušies tāpēc, ka konkrēts parādnieks nav veicis maksājumu termiņā saskaņā ar parāda 

instrumenta noteikumiem. Finanšu garantiju saistības sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā (kas visbiežāk ir vienāda ar 

saņemto prēmiju) un turpmāk – atbilstoši augstākajai no summām: 1) summa, kas noteikta saskaņā ar sagaidāmo 

kredītzaudējumu  modeli atbilstoši 9. SFPS “Finanšu instrumenti”, vai 2) sākotnējai atzītajai summai, no kuras vajadzības 
gadījumā atskaitīta atzīto ienākumu kumulatīvā summa. Līgumā noteiktās finanšu garantiju summas neatzīst bilancē, bet 

gan uzrāda kā iespējamās saistības. 

1.8. Sagaidāmie kredītzaudējumi 

1.8.1. Novērtēšana 

Vērtības samazināšanos nosaka, izmantojot sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) modeli. Tas paredz finanšu instrumentu 

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

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

atsevišķām ārpusbilances kredītsaistībām. 

SKZ 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, SKZ par 

ārpusbilances kredītsaistībām un finanšu garantiju līgumiem atspoguļo kā rezerves, t.i., bilances saistību sadaļā. Rezervju 

sagaidāmajiem kredītzaudējumiem korekciju sakarā ar izmaiņām SKZ atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī 
„Sagaidāmie kredītzaudējumi”. 

Kredītrisku novērtē un SKZ 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. SKZ aprēķināšanai SEB izmanto gan 
modeļus, gan ekspertu kredītvērtējumus (EKV). 

SKZ modelis paredz trīs posmu pieeju, kuras pamatā ir kredītriska izmaiņas. 12 mēnešu SKZ (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 SKZ. 

1.8.2. 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 prognoze. 

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. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.8.  Sagaidāmie kredītzaudējumi (turpinājums) 

1.8.2  Būtisks kredītriska pieaugums (turpinājums) 

Ja kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis, atzīst rezerves dzīvescikla SKZ, 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. 

Ja finanšu instrumenta kredīta kvalitāte turpina pasliktināties, finanšu instrumentu pārvieto uz 3. posmu. Pārvietošanas 
uz 3. posmu nepieciešamību nosaka šādi rādītāji: 

- maksājumi ir kavēti vairāk nekā 90 dienas; 

- finanšu instrumenta saistības nav izpildītas (saistību neizpildes varbūtība jeb “PD” = 100%). 

1.8.3. 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. 

1.8.4. Modelēšana 

SKZ 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 SKZ 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 sagaidāmo kredītzaudējumu aprēķināšanas veids: IRB parametrus atbilstoši koriģē, lai 

izpildītu 9. SFPS 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 SKZ, 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. 

1.8.5. Nākotnes prognozes 

Izstrādājot nākotnes prognozes, kuras ietver SKZ novērtēšanā, SEB 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 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 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), ES 
Komisijas un valstu statistikas biroju datus. 
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1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.8.  Sagaidāmie kredītzaudējumi (turpinājums) 

1.8.6. Ekspertu kredītvērtējumi 

Lai noteiktu SKZ apmēru, Koncerns izmanto gan modeļus, gan ekspertu kredītvērtējumu (EKV). SKZ 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 SKZ, kuri noteikti saskaņā ar modeli, var piemērot būtiskiem riska 
darījumiem darījumu partnera līmenī. Par korekcijām lemj attiecīgā kredītkomiteja, izmantojot modeļa SKZ kā vadlīnijas. 

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

1.9. Finanšu saistības 

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”. 

1.10. 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 nenoteiktību un 
subjektīvo raksturu, vērtējot finanšu instrumentus patiesajā vērtībā,  ir iespējams, ka nākamajā finanšu gadā attiecīgie 

rezultāti varētu atšķirties no izmantotajiem pieņēmumiem. 

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. Pārņemtais nodrošinājums 

Pārņemtie 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 “Ieguldījuma īpašumi”. 
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1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

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 šī 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. 

1.15. Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās 

Nolietojamo aktīvu iespējamo vērtības samazināšanos izvērtē gadījumos, kad notikumi vai izmaiņas apstākļos norāda uz 
to, ka uzskaites vērtību 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 

Koncerns ir piemērojis 16. SFPS “Noma”, izmantojot modificētu retrospektīvo pieeju. Attiecīgi salīdzināmā informācija nav 

koriģēta un vēl joprojām ir uzrādīta saskaņā ar 17. SGS “Noma” un saistītajām interpretācijām. Papildinformāciju par 

izmaiņām un 16. SFPS ieviešanas pārejas ietekmi sk. 1.23.1.1 pielikumā. 

1.16.1. Koncerns un Banka 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”. 
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1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.16.  Noma (turpinājums) 

1.16.1.  Koncerns un Banka kā iznomātājs  (turpinājums) 

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 

lietošanas termiņa beigās. Nolietojumu aprēķina visā pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi, 

un izmaiņas iekļauj postenī „ Nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību aktīvu 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 un Banka kā nomnieks 

Nomu atzīst kā lietošanas tiesību aktīvus un tām atbilstošās saistības datumā, kurā nomātais aktīvs ir pieejams lietošanai 

Koncernā un Bankā. Katru nomas maksājumu sadala - saistības un finanšu izmaksas. Finanšu izmaksas noraksta peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā nomas periodā tā, lai iegūtu konstantu perioda procentu likmi par saistībām katrā periodā. Nomas 

maksājumus diskontē, izmantojot nomā ietverto procentu likmi, ja minēto likmi ir iespējams noteikt, vai izmantojot 
Koncerna inkrementālo aizņēmuma likmi. Lietošanas tiesību aktīvus amortizē, izmantojot lineāro metodi, īsākajā termiņā 

no: 1) attiecīgā aktīva lietderīgās kalpošanas laika, vai 2) nomas perioda. Nomas maksā ietver fiksētos maksājumus, no 

kuriem atskaitīti visi saņemamie nomas stimuli, kā arī nomas maksājumi, kuru apmērs ir atkarīgs no indeksa vai likmes. 

Koncerns un Banka ir izvēlējusies neatzīt lietošanas tiesību aktīvus un nomas saistības īstermiņa nomām, kuru periods ir 
12 mēneši vai īsāks, kā arī mazvērtīgu aktīvu nomām. Koncerns un Banka atzīst nomas maksājumus, kas saistīti ar 

minētajām nomām, kā izdevumus, izmantojot lineāro metodi nomas periodā. 

1.16.3. Grāmatvedības uzskaites principi, kas bija piemērojami līdz 2018. gada 31. decembrim un tika aizvietoti ar 

16. SFPS 

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 vajadzības gadījumā ar attiecīgajām saistībām raksturīgos 
riskus. 

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

jāizmaksā finanšu grūtībās nonākušam debitoram. SKZ par ārpusbilances kredītsaistībām un finanšu garantiju līgumiem 

tiek atspoguļoti kā rezerves.  Rezerves un izmaiņas rezervēs tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Sagaidāmie 
kredītzaudējumi”. 

Uzkrājumus un rezerves izvērtē katrā bilances datumā un nepieciešamības gadījumā tos koriģē. 

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 sagaidāmos kredītzaudējumus neņem vērā. 
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1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.18.  Pamatdarbības ieņēmumi (turpinājums) 

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, sagaidāmos kredītzaudējumus iekļauj aplēstajās naudas plūsmās, lai aprēķinātu kredīta 

koriģēto efektīvo procentu likmi, 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 „Neto 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 ieņēmumi 

Dividendes atzīst brīdī, kad uzņēmumam ir radušās tiesības saņemt maksājumu. 

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 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. 
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1.19.  Darbinieku materiālie labumi (turpinājums) 

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. 

1.19.4. 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. 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja tādas ir piemērojamas, iegrāmato garantēto tiesību rašanās periodā, un to 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. 

1.20.  Nodokļi 

Koncerna nodokļi par periodu sastāv no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa par pārskata periodu un atliktā nodokļa. 
Pārskata perioda uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvus un saistības par pašreizējo un iepriekšējiem periodiem novērtē 

atbilstoši summai, kuru paredzēts samaksāt nodokļu administrācijai vai saņemt no tās, atbilstoši nodokļu likmēm un 

saskaņā ar bilances datumā spēkā esošajiem vai turpmāk pieņemtajiem nodokļu likumiem.  

Saskaņā ar Latvijas Republikas “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu”, sākot ar 2018. gadu, uzņēmumu ienākuma nodokli 
aprēķina par sadalīto peļņu vai izdevumiem, kas uzskatāmi par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no akcionāriem 

izmaksājamās neto summas). 

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokli no sadalītās peļņas atzīst brīdī, kad bankas akcionārs pieņēmis lēmumu par 

peļņas sadali, savukārt nodokli par nosacīti sadalīto peļņu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, par kuru nodokli 
aprēķina. Atliktais nodoklis konsolidētajos finanšu pārskatos rodas no meitasuzņēmumu nesadalītās peļņas, ja ir 

paredzams, ka pārskatāmā nākotnē attiecīgo meitasuzņēmumu peļņa tiks sadalīta. Ja ir pieņēmums par meitasuzņēmumu 

peļņas sadali, atliktā nodokļa saistības atzīst konsolidētajos finanšu pārskatos, izmantojot 20% likmi, kas piemērojama 

peļņas sadalei. 

1.21. 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. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.22. 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. 

1.23. Jaunie un grozītie standarti un interpretācijas  

1.23.1. Pieņemtie jaunie un pārskatītie standarti un interpretācijas 

1.23.1.1.  16. SFPS “Noma” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk) 

16. SFPS “Noma” aizstāj 17. SGS “Noma” un ar to saistītās interpretācijas. Standarts ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra, 
un tas ir apstiprināts Eiropas Savienībā. Jaunais standarts būtiski maina Koncerna un Bankas kā nomnieka nomas uzskaiti, 

ieviešot vienotu modeli nomas uzskaitei bilancē, kas nosaka nomas aktīvu (lietošanas tiesību aktīvu) un tiem atbilstošo 

nomas saistību atzīšanu. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineārās operatīvās nomas izmaksas aizstāj ar nomas aktīvu 

nolietojumu un procentu izdevumiem par nomas saistībām. Iznomātājiem grāmatvedības uzskaites prasības praktiski nav 
mainījušās. 

Pārejot uz 16. SFPS, Koncerns un Banka ir nolēmusi izmantot modificēto retrospektīvo pieeju. Lai pielietotu modificētu 

retrospektīvo pieeju, Koncerns un Banka ir izvēlējusies novērtēt lietošanas tiesību aktīvus atbilstoši nomas saistību 

apmēram. Turklāt Koncerns un Banka praktisku apsvērumu dēļ ir nolēmusi pielietot retrospektīvu pieeju, novērtējot nomas 
periodu, neatzīt  lietošanas tiesības aktīvus vai nomas saistības attiecībā uz nomām, kuru periods beidzas 12 mēnešu laikā 

no sākotnējās lietošanas datuma, nepārvērtēt, vai līgums sākotnējās lietošanās datumā ir vai satur nomu, kā arī  neietvert 

mazvērtīgus aktīvus. 

Koncerna un Bankas finanšu pārskatus galvenokārt ietekmē īpašuma nomas uzskaite. Uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
būtiskas ietekmes nav, lai gan atspoguļojums peļņas vai zaudējumu aprēķinā mainīsies, jo “citi izdevumi” tiks aizstāti ar 

lietošanas tiesību aktīvu amortizāciju un procentu izdevumiem par nomas saistībām. Nav būtiskas ietekmes uz liela riska 

darījumiem un kapitāla pietiekamību. 

Turklāt šis jaunais standarts ievieš arī jaunas aplēses un spriedumus, kuri ietekmē nomas saistību novērtēšanu. Koncerns 
un Banka novērtē nomas saistības to sākuma datumā, un tās var būt nepieciešams pārskatīt, piemēram, novērtēt, vai ir 

pamatots iemesls uzskatīt, ka iespēju (opciju) tiesības tiks izmantotas. Tā kā tas palielinās finanšu pārskatu mainību, 

Koncerns to nepārtraukti pārskata un uzrauga. 

Tabulās atspoguļota pārejas uz 16. SFPS ietekme uz Koncerna bilanci, salīdzinot slēguma atlikumus saskaņā ar 17. SGS 
2018. gada 31. decembrī ar sākuma atlikumiem saskaņā ar 16. SFPS 2019. gada 1. janvārī: 

(miljonos EUR) 

Ietekme uz aktīviem, saistībām un pašu 

kapitālu 

Slēguma atlikums 

31.12.2018 
 16.SFPS pāreja  

Sākuma atlikums 

01.01.2019 

Aktīvi      

Lietošanas tiesību aktīvi -  13,1  13,1 

Pārējie nefinanšu aktīvi 1) 6,5  0,4  6,9 

Neto ietekme uz kopējiem aktīviem   13,5   

      

Saistības      

Uzkrājumi 3,0  -0,2  2,8 
Pārējās finanšu saistības 2) 43,5  13,8  57,3 

Neto ietekme uz kopējām saistībām   13,6   

      
Kopā pašu kapitāls 3) 387,1  -0,1  387,0 

Neto ietekme uz kopējām saistībām un pašu 

kapitālu 

  13,5   

 
1) Nefinanšu aktīvu palielinājums rodas no finanšu nomas debitoru parādiem 
2) Citu finanšu saistību palielinājums rodas no nomas saistībām 
3) Kopējā pašu kapitāla samazinājums rodas no nesadalītās peļņas  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.23.  Jaunie un grozītie standarti un interpretācijas  (turpinājums) 

1.23.1. Pieņemtie jaunie un pārskatītie standarti un interpretācijas (turpinājums) 

1.23.1.1.  16. SFPS “Noma” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk) (turpinājums) 
 

Pārejas no 17. SGS uz 16. SFPS par nomu uzskaiti paskaidrojums    

(miljonos EUR)  

Nākotnes minimālie maksājumi par operatīvo nomu 2018. gada 31. decembrī 14,2 

Diskontēšana -0,1 

Nomas saistību tagadnes vērtība, kas iepriekš klasificēta kā operatīvā noma saskaņā ar 17. 
SGS  14,1 

Īstermiņa nomas izmaksas aprēķina, izmantojot lineāro metodi nomas termiņa periodā -0,3 

Nomu, kuras pamatā esošajiem aktīviem ir maza vērtība, noraksta pēc lineārās metodes -0,1 

Cits 0 

Nomas saistības 2019. gada 1. janvārī, piemērojot 16. SFPS 13,7 

 

1.23.1.2. Citi standarti un interpretācijas, kuri ir spēkā pārskata periodiem, kuri sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk 

9. SFPS “Finanšu instrumenti”: Priekšlaicīgas atmaksas elementi ar negatīvu kompensāciju (grozījumi). Grozījumi paredz, ka 
finanšu aktīvus, kas ļauj vai pieprasa līgumslēdzējai pusei samaksāt vai saņemt samērīgu kompensāciju par priekšlaicīgu 

līguma izbeigšanu (tādējādi no aktīva turētāja perspektīvas varētu rasties “negatīva kompensācija”), var novērtēt 

amortizētajā iegādes vērtībā vai patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu citos visaptverošos ienākumos, kas netiek 

atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Koncerns un Banka ir novērtējuši, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Koncerna 
un Bankas finanšu pārskatiem. 

28 SGS “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos”: Ilgtermiņa ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un 

kopuzņēmumos (grozījumi). Grozījumi aplūko jautājumu, vai ilgtermiņa ieguldījumu asociētajās sabiedrībās un 

kopuzņēmumos, kas pēc būtības veido “neto līdzdalību” asociētajā sabiedrībā vai kopuzņēmumā, novērtēšana, jo īpaši 
saistībā ar to vērtības samazināšanās uzskaiti, jāveic saskaņā ar 9. SFPS, 28. SGS vai abiem šiem standartiem. Grozījumi 

paskaidro, ka tādiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuru uzskaitē netiek izmantota pašu kapitāla metode, sabiedrība piemēro 

9. SFPS “Finanšu instrumenti”, pirms tā piemērojusi 28. SGS. Piemērojot 9. SFPS, sabiedrība neņem vērā nekādas 

ilgtermiņa ieguldījumu uzskaties vērtības korekcijas, kas rodas, piemērojot 28. SGS. Koncerns un Banka ir novērtējuši, ka 
tiem nav būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

SFPIK 23. interpretācija: Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem. Interpretācija aplūko ienākuma nodokļu 

uzskaiti, ja nodokļu piemērošana saistīta ar nenoteiktību, kas ietekmē 12. SGS piemērošanu. Interpretācija sniedz 

norādījumus par to, vai neskaidros nodokļu piemērošanas gadījumus aplūkot atsevišķi vai kopā, pamatnostādnes attiecībā 
uz nodokļu administrācijas veiktajām pārbaudēm un atbilstošas metodes izvēli attiecīgās neskaidrības atspoguļošanai un 

faktu un apstākļu izmaiņu uzskaitei. Koncerns un Banka ir novērtējuši, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Koncerna un 

Bankas finanšu pārskatiem. 

SGSP izdevusi ikgadējos SFPS uzlabojumus 2015. – 2017. gada ciklam, kas ietver SFPS grozījumu apkopojumu. Koncerns 
un Banka ir novērtējuši, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

- 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” un 11. SFPS “Kopīgas struktūras”. SFPS grozījumi paskaidro, ka brīdī, kad 

sabiedrība iegūst kontroli pār uzņēmumu, kas ir kopīgas darbība forma, tā pārvērtē savu iepriekšējo līdzdalību šajā 

uzņēmumā. 11. SFPS grozījumi paskaidro, ka brīdī, kad sabiedrība iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu, kas ir kopīgas 
darbība forma, tā nepārvērtē savu iepriekšējo līdzdalību šajā uzņēmumā. 

- 12. SGS “Ienākuma nodokļi”: Grozījumi paskaidro, ka ienākuma nodoklis par maksājumiem par finanšu instrumentiem, 

kas klasificēti kā pašu kapitāla instrumenti, jāatzīst atbilstoši tam, kur atzīti darījumi vai notikumi, kas radījuši 

sadalāmu peļņu. 
- 23. SGS “Aizņēmumu izmaksas”: Grozījumi paskaidro standarta 14. punktu, proti, kad kritērijiem atbilstošs aktīvs ir 

gatavs tā paredzētajai izmantošanai vai pārdošanai un dažas no ar šo kritērijiem atbilstošo aktīvu saistīto aizņēmumu 

summām šajā brīdī vēl nav atmaksātas, šāds aizņēmums jāiekļauj līdzekļos, kurus sabiedrība aizņemas vispārējā 

kārtībā. 

Nav citu jaunu vai pārstrādātu standartu vai interpretāciju, kas pirmo reizi stājas spēkā finanšu gadā, kas sākas 2019. 

gada 1. janvārī vai vēlāk, un kuriem varētu būt būtiska ietekme uz Koncernu un Banku. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.23.  Jaunie un grozītie standarti un interpretācijas (turpinājums) 

1.23.2. Jauni grāmatvedības paziņojumi 

Ir izdoti daži jauni, kā arī ir pārskatīti esošie standarti un interpretācijas, kas ir obligātas Koncernam un Bankai par 
periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un kuras Koncerns un Banka nav piemērojusi priekšlaicīgi. 

Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos”: Aktīvu 

pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu. Grozījumi novērš atzīto 

pretrunu starp 10. SFPS un 28. SGS prasībām attiecībā uz aktīvu pārdošanu vai ieguldīšanu darījumos starp ieguldītāju un 
tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu. Šo grozījumu galvenā ietekme ir tāda, ka, ja darījums saistīts ar uzņēmējdarbību 

(neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota meitas sabiedrībā, vai ne), peļņa vai zaudējumi tiek atzīti pilnā apmērā. Peļņa vai 

zaudējumi daļējā apmērā tiek atzīti, ja darījumā iesaistīti aktīvi, kas neveido uzņēmējdarbību, pat tādā gadījumā, ja šie aktīvi 

atrodas meitas sabiedrībā. 2015. gada decembrī SGSP atlika šo grozījumu spēkā stāšanās datumu uz nenoteiktu laiku. Tas 
būs atkarīgs no uzskaitē izmantotās pašu kapitāla metodes izpētes projekta rezultātiem. Šos grozījumus ES vēl nav 

apstiprinājusi. Koncerns un Banka uzskata, ka tiem nebūs būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

SFPS konceptuālās pamatnostādnes. 2018. gada 29. martā SGSP izdevusi pārskatītās Finanšu pārskatu sagatavošanas 

pamatnostādnes vadlīnijas. Konceptuālās pamatnostādnes ietver visaptverošu informāciju par finanšu pārskatu 
sagatavošanu, standartu izstrādi, norādījumus finanšu pārskatu sagatavotājiem, kas jāievēro konsekventu grāmatvedības 

uzskaites politiku izstrādē, un kas palīdzētu citiem izprast un interpretēt šos standartus. SGSP izdevusi arī atsevišķu 

pavaddokumentu, proti, Grozījumus SFPS sniegtajās atsaucēs uz konceptuālajām pamatnostādnēm, kurā izklāstīti 

attiecīgo standartu grozījumi, lai atjauninātu atsauces uz pārskatītajām konceptuālajām pamatnostādnēm. Šī dokumenta 
mērķis ir palīdzēt pāriet uz pārskatītajām konceptuālajām pamatnostādnēm uzņēmumiem, kuri izstrādā savas 

grāmatvedības uzskaites politikas, pamatojoties uz konceptuālajām pamatnostādnēm, ja konkrētajam darījumam nav 

piemērojams neviens SFPS. Tiem finanšu pārskatu sagatavotājiem, kuri savas grāmatvedības politikas izstrādā, 

pamatojoties uz konceptuālajām pamatnostādnēm, pārskatītās pamatnostādnes jāsāk piemērot pārskata periodā, kas 
sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. 

3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana (grozījumi). SGSP pieņēmusi grozījumus uzņēmējdarbības definīcijā (3. SFPS 

grozījumi), lai novērstu grūtības, kas rodas, ja uzņēmumam jānosaka, vai tas ir iegādājies uzņēmējdarbību vai aktīvu grupu. 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu, kuras ietvaros uzņēmums iegādāts pirmajā pārskata 
perioda, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un uz aktīvu iegādi, kas veikta šī perioda sākumā vai vēlāk. Šo grozījumu 

agrāka piemērošana ir atļauta. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns un Banka uzskata, ka tiem nebūs 

būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas: Jēdziena 
“būtisks” definīcija (grozījumi). Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, 

un to agrāka piemērošana ir atļauta. Grozījumi precizē jēdziena “būtisks” definīciju un tā lietojumu. Jaunajā definīcijā teikts, 

ka “informācija ir būtiska, ja pamatoti var sagaidīt, ka tās nesniegšana, sagrozīšana vai slēpšana var ietekmēt lēmumus, ko 

vispārēja rakstura finanšu pārskatu primārie lietotāji pieņem, pamatojoties uz finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu 
informāciju par konkrēto pārskatu sniedzošo uzņēmumu”. Precizēti arī šīs definīcijas paskaidrojumi. Grozījumi arī 

nodrošina, ka jēdziena “būtisks” definīcija tiek konsekventi ievērota visos SFPS. Koncerns un Banka uzskata, ka tiem nebūs 

būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

Procentu likmju etalona reforma – 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS (grozījumi). Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi jāpiemēro retrospektīvi. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. 

2019. gada septembrī SGSP izdeva 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS grozījumus, ar ko noslēdzās padomes pirmais darba 

posms, lai ņemtu vērā IBOR (Interbank Offered Rates) reformas sekas finanšu pārskatos. Otrajā darba posmā galvenā 

uzmanība tiks veltīta tiem aspektiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatus pēc tam, kad esošais procentu likmju etalons 
tiks aizstāts ar bezriska procentu likmi. Publicētie grozījumi aplūko jautājumus, kas ietekmē finanšu pārskatus periodā 

pirms esošā procentu likmju etalona aizstāšanas ar alternatīvu atsauces likmi, kā arī paskaidro ietekmi uz 9. SFPS “Finanšu 

instrumenti” un 39. SGS “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” noteiktajām riska ierobežošanas uzskaites 

prasībām veikt uz nākotni vērstu analīzi. Grozījumi paredz pagaidu izņēmumus attiecībā uz visām riska ierobežošanas 
attiecībām, kuras tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma, tādējādi ļaujot turpināt risku ierobežošanas uzskaiti 

periodā pirms esošā procentu likmju etalona aizstāšanas ar gandrīz bezriska procentu likmi. Grozījumi veikti arī 7. SFPS 

“Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana”, paredzot papildu informācijas atklāšanu par nenoteiktībām, ko rada 

procentu likmju etalonu reforma. Koncerns un Banka uzskata, ka tiem nebūs būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas 
finanšu pārskatiem. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

1.  Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 

1.23.  Jaunie un grozītie standarti un interpretācijas (turpinājums) 

1.23.2. Jauni grāmatvedības paziņojumi (turpinājums) 

1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”: Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija (grozījumi). Grozījumi ir spēkā attiecībā uz 
pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka piemērošana. Grozījumu mērķis 

ir veicināt konsekventu prasību piemērošanu, palīdzot uzņēmumiem noteikt, vai finanšu stāvokļa pārskatā uzrādītās 

parādsaistības un citi kreditoru parādi ar nenoteiktu norēķinu datumu būtu jāklasificē kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības. 

Grozījumi ietekmē saistību uzrādīšanu finanšu stāvokļa pārskatā un neietekmē esošās prasības attiecībā uz aktīvu, 
saistību, ieņēmumu vai izmaksu novērtēšanu vai atzīšanas laiku. Minētie grozījumi neietekmē arī par šiem posteņiem 

atklātās informācijas apjomu. Grozījumi paskaidro klasifikācijas prasības attiecībā uz tām parādsaistībām, kuras iespējams 

nokārtot, emitējot pašu kapitāla instrumentus. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns un Banka uzskata, ka 

tiem nebūs būtiskas ietekmes uz Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem. 

Nav citu jaunu vai pārstrādātu standartu vai interpretāciju, kuri vēl nav stājušies spēkā un kuriem varētu būt būtiska 

ietekme uz Koncernu un Banku. 

1.24. Būtiskas grāmatvedības aplēses un spriedumi grāmatvedības politikas piemērošanā  

1.24.1. Sagaidāmo kredītzaudējumu modelis  

Aprēķinot sagaidāmos kredītzaudējumus (SKZ), vairākiem svarīgiem aspektiem ir nepieciešams vispārīgs vērtējums. Pēc 

savas būtības sagaidāmo 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 SKZ novērtējumā. Lai noteiktu SKZ, Koncerns izmanto gan 

modeļus, gan ekspertu kredītvērtējumu (EKV). EKV pielieto ar mērķi ietvert tādu faktoru aplēsto ietekmi, kuri nav ietverti 
modelētajos SKZ. Vērtējumu apjoms, kas nepieciešams SKZ 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. 

1.24.2. 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. 

Informācijas sniegšanas mērķiem patiesās vērtības klasificē patiesās vērtības hierarhijā atkarībā no tā, vai tirgū ir 

novērojami dati, sk. 3. pielikumu “Aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšana”. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2. Risku politika un pārvaldība 

2.1. Risku politika un struktūra 

Koncerns  definē risku kā negatīvas novirzes iespējamība no paredzamā finanšu rezultāta. Koncerna ienesīgums tieši 

atkarīgs no spējas izvērtēt, pārvaldīt riskus un noteikt to cenu, vienlaikus saglabājot pietiekamu kapitālu un likviditāti 
neparedzētiem gadījumiem. Bankas padome ir atbildīga par maksimāli pieņemamo risku līmeņu noteikšanu, kurus Banka 

var uzņemties. Riska tolerance norāda risku virzienu un līmeni, finansējuma struktūru un nepieciešamās likviditātes un 

kapitāla rezerves. 

Koncerna būtiskākais risks ir kredītrisks. Citi būtiskie riski ietver tirgus risku, operacionālo risku, biznesa risku un 
likviditātes risku. Lai segtu  minētos riskus, SEB ir izveidotas kapitāla un likviditātes rezerves neparedzētiem gadījumiem. 

Savās darbībās SEB cenšas pastāvīgi noteikt un pārvaldīt riskus - gan esošos, gan jaunos riskus – īpaši noteiktā riska 

pārvaldības procesā. Kopējais SEB riska profils tiek regulāri uzraudzīts un par to tiek ziņots vadības institūcijām. Ikgadējā 

kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesā kapitāla vajadzības izvērtē, balstoties uz riska profilu un turpmāko biznesa 
stratēģiju, ņemot vērā regulatoru, investoru, darījumu partneru finanšu stabilitātes prasības un akcionāru sagaidīto 

ienesīguma līmeni. 

RISKA PROFILS 

Riska veids Koncernam: Izpilde un stāvoklis 2019. gadā 

Kredītrisks un 

aktīvu 
kvalitāte 

jāievieš stingra kreditēšanas kultūra, 

kuras pamatā ir ilgtermiņa attiecības, 
zināšanas par klientiem un fokuss uz 

viņu atmaksas spējām. Šis ir 

priekšnosacījums augstas kvalitātes 

kredītportfeļa nodrošināšanai. 

• Koncernam ir labi sabalansēts kredītportfelis; 

galvenie riski ir saistīti ar uzņēmumiem un 
mājsaimniecībām Latvijā. 

• Aktīvu kvalitāte saglabājusies stabilā līmenī ar 

zemiem kredītzaudējumiem. 

Tirgus risks 
jāpanāk zems ienākumu svārstīgums, 

pamata ieņēmumus gūstot no klientu 

uzņēmējdarbību  saistītiem darījumiem. 

• Tirgus risks rodas klientu darījumu rezultātā, kā arī  

Bankas likviditātes portfeļa pārvaldībā. Kopumā 

Koncerna tirgus risks ir zems. 

• Procentu likmju risks rodas bankas aktīvu un 
saistību procentu likmju un termiņstruktūras 

nesakritību dēļ, un to pārvalda Resursu pārvaldības 

funkcija. 

Operacionālais 
un reputācijas 

risks 

jācenšas mazināt operacionālos riskus  
visās uzņēmuma darbībās, kā arī uzturēt 

Bankas reputāciju. 

• Pastāvīgi tiek strādāts pie efektīvas iekšējās 
kontroles sistēmas uzturēšanas, kā arī pie  

strukturētas un konsekventas risku mazinošu 

instrumentu un procesu izmantošanas visiem 

identificētajiem operacionālajiem riskiem 
nodrošināšanas. 

• Kiberdrošības un informācijas drošības risku 

pārvaldīšana un mazināšana ir galvenās prioritātes, 

lai klientiem nodrošinātu drošu un pieejamu 

informāciju, pakalpojumus un produktus. 

Likviditātes un 

finansēšanas 

risks 

jānodrošina piesardzīgi strukturēta 

likviditātes pozīcija un pietiekamas 

likvīdās rezerves, kas stresa situācijā 
nosegtu iespējamās naudas neto 

aizplūšanas. 

• Spēcīgs likviditātes stāvoklis, lielas rezerves, kas 

būtiski pārsniedz normatīvajos aktos noteikto 

apmēru. 
• Koncerna galvenie finansējuma avoti ir klientu 

noguldījumi un starpbanku finansējums. 

Agregētais 

risks un 
kapitāla 

pietiekamība 

jāuztur pietiekams kapitāla līmenis , 

lai nodrošinātu  agregēto risku 
segumu un garantētu bankas 

ilgtermiņa izdzīvošanu, kā arī tās 

spēcīga finanšu darījuma partnera 

statusu, veicot darbības saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

• SEB ir spēcīgi kapitalizēta atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām kapitāla prasībām. 
• Mērķis ir uzturēt kapitāla pietiekamības rezervi, 

kuras apmērs ir ap 100 bāzes punktiem virs 

normatīvo aktu prasībām. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2. Kredītrisks 

Definīcija 

Kredītrisks ir zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja parādnieks nepilda savas saistības pret Koncernu. Minētā definīcija 
ietver arī darījumu partnera risku, kas izriet no tirdzniecības darījumiem, valsts risku, norēķinu risku un kredīta 

koncentrācijas risku.  

Kredītrisks ir Koncerna būtiskākais  risks, kas rodas, izsniedzot kredītus un uzņemoties saistības pret klientiem, tostarp 

uzņēmumiem, finanšu iestādēm, valsts sektora organizācijām un privātpersonām, t.i., kredītportfeli. Koncerna kopējais 
kredītrisks ietver kredītportfeli, kā arī parāda instrumentus.. 

Risku pārvaldība 

Kredītpolitikas un kredīta apstiprināšanas process 

Saskaņā ar Koncerna kredītu politikas pamatprincipiem, kreditēšana pilnībā balstās uz kredītu analīzi un ir samērīga ar 
klienta naudas plūsmu un spēju atmaksāt aizdevumu. Bankai ir jāpazīst savs klients, kā arī pilnībā jāsaprot kredīta mērķis. 

Līdz kredīta atmaksāšanas brīdim Uzņēmuma biznesa struktūrvienības pilnībā atbild par kredītrisku. 

Kredīta apstiprināšana balstās uz klienta kredītspējas un kredīta veida novērtējumu. Būtiskie faktori ietver klienta 

pašreizējo un paredzamo finansiālo stāvokli, kā arī papildus aizsardzību, ko sniedz  vienošanās nosacījumi un darījuma ķīlas 
nodrošinājumi.. Kredīta apstiprināšanā ņem vērā gan ierosināto darījumu, gan klienta kopējos darījumus ar banku. Kredīta 

lēmums ietver arī klienta riska klasifikāciju, pamatojoties uz šo analīzi. Process atšķiras atkarībā no klienta veida 

(piemēram, privātpersonas vai mazo uzņēmumu klienti, korporatīvie vai institucionālie klienti), riska līmeņa, darījuma 

lieluma un veida. Lielākiem korporatīvajiem klientiem neatkarīga un profesionāla kredīta analīze ir īpaši svarīga, un 
lēmumus lielākoties pieņem kredītkomiteja. Mājsaimniecībām un maziem uzņēmumiem kredīta apstiprināšana bieži 

balstās uz kredītspējas novērtējuma modeļiem. Lēmumu par riska uzņemšanos koleģiāli pieņem kredītkomitejas vai 

pilnvarotas personas saskaņā ar bankas vadības noteiktajām lēmumu pieņemšanas pilnvarām. 

Koncerna kredītu politikas atspoguļo tā pieeju ilgtspējībai atbilstoši tam, kas minēts Korporatīvās ilgtspējas politikā, Vides 
politikā, Cilvēktiesību politikā un Kredītpolitikā korporatīvās ilgtspējas jomā. Kredīta piešķiršanas procesā ņem vērā 

nostājas paziņojumus par klimata pārmaiņām, bērnu darbu un piekļuvi saldūdenim, kā arī vairākas nozares politikas, kuras 

izmato arī pārrunās ar klientiem. Kredītu analīzē ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības riskus. 

Riska mazināšana 

Kredītriska mazināšanai pielieto vairākas kredītriska samazināšanas metodes. Pielietotā metode ir atkarīga no tās 

piemērotības attiecīgajam produktam un klientam, saistību izpildes iespējamības , kā arī no SEB pieredzes un spējas 

pārvaldīt un kontrolēt konkrēto paņēmienu. Vissvarīgākās kredītriska samazināšanas metodes ir ķīlas un garantijas. 

Visbiežāk sastopamie ķīlu veidi ir nekustamais īpašums, mainīgās izmaksas (komercķīla - debitoru parādi, krājumi, 
inventārs, iekārtas, aprīkojums un transportlīdzekļi) un finanšu vērtspapīri. Galvenie galvotāji ir valsts , pašvaldības un 

kredītiestādes, kuru kredītspēju novērtē, pielietojot tādas pašas metodes  un ar tādu pašu biežumu kā šo grupu  aizņēmēju 

kredītspējas novērtējumos.  Lielajiem korporatīvajiem  klientiem kredītrisku bieži mazina, izmantojot līgumiskās  

vienošanās. Tirdzniecības darījumos ikdienas peļņas vienošanos bieži izmanto, lai jebkurā brīdī mazinātu darījumu partnera 
neto atklāto risku. 

Koncerna politikas attiecībā uz nodrošinājuma prasībām pārskata periodā nav būtiski mainījušās, un kopš iepriekšējā 

perioda nav būtisku izmaiņu arī Koncerna turētā nodrošinājuma vispārējā kvalitātē. 

Limiti un uzraudzība 

Lai pārvaldītu katra individuāla klienta vai klientu grupas kredītrisku, tiek noteikts kopējā limita apmērs, kas atspoguļo 

maksimālo risku, kuru Koncerns ir gatavs uzņemties.   

Koncerns pastāvīgi pārskata savu kredītekspozīcijas  kvalitāti. Visus limitus un riska klases vismaz reizi gadā pārskata 

kredītu apstiprināšanas institūcija (kredītkomiteja, kurā ir vismaz divi bankas darbinieki, kuri ir pilnvaroti saskaņā ar valdes 
apstiprinātu Kreditēšanas instrukciju). 

Privātpersonu un mazo uzņēmumu, t.i., mazumtirdzniecības portfeļa regulārai uzraudzībai izmanto uzvedības punktu 

sistēmas novērtēšanas  modeļus. Tie balstās uz kredītu analīzes procesā pielietotajiem pieteikuma punktu sistēmas 

novērtēšanas vērtēšanas modeļiem. Klientu darījumu vadītājiem ir pienākums vismaz reizi gadā sistēmās atjaunināt mazo 
uzņēmumu finanšu datus. Uzvedības punktu sistēmas novērtēšanas modeļa novērtējuma punktus aprēķina ik mēnesi 

visiem kredītiem, kuri izsniegti privātpersonām un maziem uzņēmumiem. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2.  Kredītrisks (turpinājums) 

Klientu darījumu vadītājiem ir pienākums vismaz reizi gadā pārskatīt nodrošinājuma vērtības un nepieciešamības gadījumā 

tās atjaunināt. Ķīlu, kas nav mazumtirdzniecības darījumu ķīlas, vērtību parasti izvērtē kredītkomitejas klienta ikgadējā 
novērtēšanas procesā. Dzīvojamo platību un zemes nodrošinājuma vērtības koriģē ar iekšēji aprēķinātiem indeksiem, 

pamatojoties uz LATIO darījumu statistiku.  

Riska darījumus (kredītus), kurus vērtē kā vājus vai kuru vērtība ir samazinājusies (problēmu kredītus, pārskata biežāk). 

Mērķis ir agrīnā stadijā identificēt kredītdarījumus  ar paaugstinātu zaudējumu risku un sadarboties ar klientu, lai rastu 
risinājumu, kas klientam ļautu izpildīt savas finanšu saistības, bet Koncernam - izvairīties vai samazināt kredītu 

zaudējumus. Problemātisko kredītu un bankas ārpusbilancē norakstīto aizdevumu atgūšanu veic Restrukturizācijas jomas 

darbinieki, pielietojot vairākas metodes: vienošanās ar klientiem, darījumu nosacījumu izmaiņas, kredītu atgūšanu tiesas 

ceļā un maksātnespējas procesos. Restrukturizācijas jomas darbinieki jau agrīnā posmā tiek iesaistīti attiecībā uz 
problemātiskajiem kredītiem (vai iespējamiem problemātiskiem kredītiem), lai nodrošinātu abpusēji izdevīgāko risinājumu 

gan klientam, gan bankai.  

Grāmatvedības standarta 9. SFPS “Finanšu instrumenti” ietvaros tiek veidotas rezerves sagaidāmiem finanšu aktīvu 

zaudējumiem. Sagaidāmo kredītzaudējumu modeļa pamatprincips ir atspoguļot vispārējo aktīvu kredīta kvalitātes 
pasliktināšanās vai uzlabošanās tendenci.  

Kredītus, kuru līguma nosacījumi ir tikuši grozīti par labu klientam, kuram ir radušās finanšu grūtības, dēvē par pārskatītiem 

kredītiem (Restrukturizētiem). Pārskatīšanas pasākumi var  ietvert gan kredītu pamatsummas maksājumu 

atlikšanu (visbiežāk lietotais risinājums) , gan kredītu refinansēšanai ar jauniem līguma noteikumiem, kā arī daļēju vai 
pilnu parāda norakstīšanu. Attiecīgā kredīta lēmējinstitūcija apstiprina pārskatīšanas pasākumus, kā arī kredīta 

klasifikāciju: pārskatīts kredīts vai nē. 

Kredītportfeļa analīze un stresa testi 

Riska organizācija regulāri pārskata un novērtē kopējo kredītportfeli, ņemot vērā nozari, ģeogrāfisko lokāciju, riska klasi, 
produkta veidu, darījuma lielumu un citus parametrus. Risku ģeogrāfisko vai nozaru koncentrāciju , kā arī lielo riska 

darījumus rūpīgi analizē gan attiecībā uz tiešajām, gan netiešajām riska ekspozīcijām, gan ņemot vērā nodrošinājuma, 

garantiju un kredīta atvasināto instrumentu veidu.  

Kredītportfeļa stresa testus, tostarp reversā stresa testus, regulāri veic Koncerna ikgadējā iekšējā kapitāla pietiekamības 
novērtēšanas procesa ietvaros. Ja nepieciešams, veic noteiktu nozaru vai specifisku apakšportfeļu analīzi un stresa testus. 

Riska novērtēšana 

Kredītrisku novērtē visiem riska darījumiem gan bankas tirdzniecības, gan netirdzniecības portfelī.  

Koncerna aizdevumu portfeli iedala divos plašos segmentos:  

1) nemazumtirdzniecības portfelis, kas ietver kredītus juridiskām personām, kuru klienta grupas uzņemtais kredītrisks 

pārsniedz  500 000 EUR (2018: 500 000 EUR); un  

2) mazumtirdzniecības portfelis, kas ietver mazo uzņēmumu un privātpersonu apakšsegmentus.  

 Lielākajai daļai bankas portfeļu izmanto regulatora apstiprināto  uz iekšējiem reitingiem (IRB) balstīto risku klasifikācijas 
sistēmu, kas atspoguļo maksājumu saistību neizpildes risku. 2019. gada janvārī Koncerns saņēma regulatora atļauju veikt 

būtiskas izmaiņas nemazumtirdzniecības riska klasifikācijas sistēmas modeļos . 

Attiecībā uz nozīmīgiem korporatīvajiem portfeļiem risku klasifikācijas sistēma ietver specifiskas saistību neizpildes 

varbūtības (PD) riska klasifikācijas skalas. Lieliem un vidējiem darījumu partneriem piemēro riska klases skalu no 1 līdz 16, 
savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) – no 1– līdz 12. Saskaņā ar iepriekš izmantoto riska klasifikācijas 

sistēmu, arī mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) tika novērtēti skalā no 1 līdz 16, kā aprakstīts iepriekšējā gada pārskatā. 

Darījumu partneriem, kuri nepilda saistības, piešķir sliktāko riska klasi. Trīs riska klases, kas ir pirms saistību neizpildes 

riska klases, sauc par “uzraugāmo kredītu sarakstu”. Katrā riska klases skalā SEB aplēš atsevišķu viena gada cikla saistību 
neizpildes varbūtību, kuru pamatā ir vairāk nekā 20 gadu iekšējie un ārējie dati. 

Lai novērtētu klienta saistību neizpildes varbūtību, Privātpersonām un maziem uzņēmumiem Koncerns izmanto punktu 

sistēmas novērtēšanas modeli Punktu vērtēšanas modelī mazajiem uzņēmumiem ņem vērā finanšu stāvokli, pamatojoties 

uz pēdējiem diviem gada pārskatiem, kredītvēsturi bankā, ārējā kredītvēstures reģistra informāciju, kā arī klienta pieredzi. 
Punktu vērtēšanas modeļa rezultāts ir kredītpunkti, kas izsaka riska līmeni un nosaka lēmumu pieņemšanas līmeni. 

Atkarībā no rezultāta klientus iedala A, B, C un D kvalitātes klasēs, kur A ir vislabākā, bet D – sliktākā klase. Klientus ar 

nepietiekamu informāciju punktu aprēķināšanai iekļauj sliktākās kvalitātes klasē. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2.  Kredītrisks (turpinājums) 

Analizējot kredītus privātpersonām, izmanto kredītriska punktu sistēmas novērtēšanas modeli un iztikas minimuma modeli 

(tas mēra klienta iespējas apkalpot kredītu, ņemot vērā tā neto ienākumus un dzīves dārdzību). Modeļa rezultāts ir kredīta 
punkti. Balstoties uz punktu skaitu, klientus iedala A, B, C un D kvalitātes klasēs, kur A ir vislabākā, bet D – sliktākā klase.    

Darījumu partnera risks atvasināto instrumentu līgumos 

Koncerns slēdz atvasināto instrumentu līgumus galvenokārt, lai palīdzētu klientiem pārvaldīt viņu finanšu riska darījumus, 

un pēc tam parasti pārvalda iegūtās pozīcijas, slēdzot ieskaita līgumus ar mātesuzņēmumu. 

Darījumu partnera kredītrisks atvasināto finanšu instrumentu līgumos ir risks, ka attiecīgais darījumu partneris neizpildīs 

savas līgumsaistības, ja Koncernam ir prasījumi pret attiecīgo darījuma partneri. Prasījumi pret darījuma partneri atbilst 

neto pozitīvajam riskam par labu Koncernam. Tā kā atvasinātā instrumenta tirgus vērtība instrumenta termiņa laikā 

svārstās, ņem vērā nākotnes tirgus apstākļu nenoteiktību un aprēķina kredītriska ekvivalentu. 

Ar atvasinātajiem instrumentiem saistītais kredītrisks ir aplūkots 3. pielikumā “Aktīvu un saistību patiesās vērtības 

noteikšana”. Tāpēc sadaļā “Kredītrisks” uzsvars tiek likts uz kredītrisku no kredītiem, kā arī klientu un kredītiestāžu (citu 

kredītiestāžu) debitoru parādiem. 

Darījumu partnera risks atvasināto instrumentu līgumos ietekmē peļņas vai zaudējumu aprēķinu ar kredīta/debeta 
novērtējumu korekciju (CVA/DVA) starpniecību, atspoguļojot kredītrisku, kas saistīts ar atvasināto finanšu instrumentu 

pozīcijām. Šīs korekcijas ietekmē tirgus riska faktori, piemēram, procentu likmes, ārvalstu valūtas kursi un kredīta riska 

uzcenojumi. 

Galvenie makroekonomisko mainīgo pieņēmumi rezervju SKZ aprēķināšanai 

Koncerns izmanto iekšēji sagatavotās makroekonomiskās prognozes kā nākotnes informāciju, kas iekļauta SKZ 

novērtējumā. Lai nodrošinātu objektīvu kredītzaudējumu novērtējumu saskaņā ar 9. SFPS, izmanto vismaz trīs scenārijus. 

Viens no tiem ir pamata scenārijs, kas atspoguļo visticamāko iznākumu, un to piemēro arī finanšu plānošanas un budžeta 

veidošanas procesā. Pārējie scenāriji atspoguļo pozitīvākus vai negatīvākus iznākumus. Katram scenārijam piešķirtās 
varbūtības svaru nosaka, izmantojot gan statistiskās analīzes, gan eksperta vērtējumu. Scenārijus pārskata četras reizes 

gadā vai biežāk, ja tas nepieciešams strauju izmaiņu dēļ. Turpmāk ir izklāstīti visnozīmīgākie pieņēmumi par 

makroekonomisko mainīgo bāzes scenāriju, kas tika izmantots 2019. gada 31. decembrī. Latvijai, kā vienam no SEB mājas 

tirgiem, tiek izmantoti individuāli scenāriji. 

 Latvija 2019 2020 2021 2022 

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

Nekustamā īpašuma cenu pieaugums 2,5% 2,0% 2,5% 2,5% 

Bezdarba līmenis 6,5% 6,2% 6,3% 6,2% 

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu pieaugums 2,8% 2,5% 3,1% 3,0% 

Dzīvojamo nekustamo īpašumu cenu pieaugums 7,0% 2,5% 0,5% 2,5% 

Nominālais algas pieaugums 7,3% 6,0% 4,5% 4,5% 

Inflācijas līmenis 2,8% 2,2% 2,5% 2,0% 

Nozīmīgākie pieņēmumi, kuri ietekmē rezerves SKZ attiecīgi mazumtirdzniecības portfeļiem un portfeļiem, kas nav 

mazumtirdzniecības portfeļi:: 

Portfeļi, kas nav mazumtirdzniecības portfeļi   

(i) IKP  ietekmē uzņēmumu darbības rezultātus 

(ii) Nekustamā īpašuma cenu pieaugums ietekmē nodrošinājumu novērtējumu 
    

Mazumtirdzniecības portfeļi:   
i) Bezdarba līmenis Ietekmē aizņēmēju spēju samaksāt līgumā paredzētos 

maksājumus 
(ii) Mājsaimniecību patēriņa izdevumu pieaugums ietekmē aizņēmēju spēju izpildīt savas līgumsaistības 

(iii) Dzīvojamo nekustamo īpašumu cenu pieaugums ietekmē hipotēkas nodrošinājuma novērtējumu 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2.  Kredītrisks (turpinājums) 

Uz 2019.  gada 31. decembri negatīva scenārija iespējamība tika lēsta 20-25 procentu apmērā (2018. gada 31. decembri: 

20-25 procenti), bet pozitīva scenārija varbūtība – 17 procentu apmērā (2018. gada 31. decembri: 15 procenti). 

Makroekonomisko pieņēmumu jutīguma analīze  

Kopumā prognozētā makroekonomisko mainīgo prognožu pasliktināšanās katram scenārijam vai iespējamā negatīvā 

scenārija varbūtības palielināšanās gan palielinās kredītu skaitu, kurus pārvieto no 1. posma uz 2. posmu, gan palielinās 

aplēstos SKZ. No otras puses, prognozēto makroekonomisko mainīgo prognožu uzlabojumam vai pozitīva scenārija 

rašanās iespējamības palielinājumam būs pretēja pozitīva ietekme. 

Ja pozitīvajam un negatīvajam scenārijam tiktu piešķirta 100 procentu iespējamība, modeļa aprēķinātie SKZ pieaugtu 

attiecīgi par 4 procentiem un samazinātos par 3 procentiem, salīdzinot ar svērto scenāriju. 

 SKZ pie attiecīgā scenārija Starpība ar SKZ, kas noteikti, ņemot 
vērā iespējamību 

Negatīvs scenārijs 37,1 4% 

Pozitīvs scenārijs 34,6 -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 

Uzraugāmo kredītu saraksts * * 

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 uzraugāmo kredītu sarakstā automātiski klasificē attiecīgo aktīvu kā būtisku kredītriska 

pieaugumu, ievietojot to 2. posmā. 

Neatkarīgi no kvantitatīvā rādītāja rodas būtisks kredītriska pieaugums, ja parādās šādi atbalsta mehānisma (back-stop) 
rādītāji:  

- maksājumi kavēti vairāk kā 30 dienas, bet mazāk nekā 90 dienas, vai 

- finanšu aktīvi tiek pārskatīti (ja klienta finanšu grūtību dēļ kredītlīguma noteikumi ir pārskatīti un ir piešķirti 

atvieglojumi). 

Parasti iepriekšēja brīdinājuma rādītāji pārklājas ar kredītriska būtiska pieauguma kvantitatīvajiem rādītājiem. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2.  Kredītrisks (turpinājums) 

Finanšu aktīvu un ārpusbilances saistību koncentrācija sadalījumā pa darījumu partneriem un ekonomikas sektoriem: 

 
(miljonos EUR) 

  Bilancē   

31.12.2019. 

Kase un prasības pret 

centrālo banku, 

prasības pret 
kredītiestādēm, 

klientiem izsniegtie 

kredīti 

Parāda vērtspapīri, 

kapitāla 
instrumenti, 

atvasinātie finanšu 

instrumenti 

Iespējamās 

saistības, 
ārpusbilances 

saistības 

    

Centrālā banka 602,3   0,1 

Vispārējā valdība 55,1  150,9  2,2 

Kredītiestādes 39,6  38,3  42,3 

Citas finanšu sabiedrības 9,1  8,6  55,7 

Nefinanšu sabiedrības 1 892,8  6,0  457,9 

no kurām:    

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 247,0   36,8 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 2,8   0,5 

Apstrādes rūpniecība 176,9  0,1  77,2 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un 

gaisa kondicionēšana 
227,9  2,0  5,6 

Ūdens apgāde 13,3   2,5 

Būvniecība 15,7   59,3 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 291,0   2,0  126,5 

Transports un uzglabāšana 215,9   79,3 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 7,5   0,8 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 22,3   18,1 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 567,5  1,9  30,5 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 5,9   3,0 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 37,9   2,0 

Izglītība 1,3   
 

Veselība un sociālā aprūpe 16,1   2,3 

Māksla, izklaide un atpūta 3,3   0,8 

Citi pakalpojumi 40,5   12,7 

Mājsaimniecības 1 071,1   78,2 

 
3 670,0 203,8 636,4 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2.  Kredītrisks (turpinājums) 

 

(miljonos EUR) 

  Bilancē   

31.12.2018. 

Kase un prasības pret 

centrālo banku, 

prasības pret 

kredītiestādēm, 
klientiem izsniegtie 

kredīti 

Parāda vērtspapīri, 

kapitāla 

instrumenti, 
atvasinātie finanšu 

instrumenti 

Iespējamās 

saistības, 

ārpusbilances 
saistības 

    

Centrālā banka 350,1  0,1 

Vispārējā valdība 41,7 255,2 9,6 

Kredītiestādes 58,5  29,1  32,9 

Citas finanšu sabiedrības 11,4  6,0  101,5 

Nefinanšu sabiedrības 1 896,7  4,5  573,9 

no kurām:    

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 235,9   44,1 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3,2   0,5 

Apstrādes rūpniecība 194,7  0,3  71,4 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 

kondicionēšana 
223,8  1,7  63,1 

Ūdens apgāde 12,4   1,9 

Būvniecība 18,9   62,8 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 300,0  1,1  97,2 

Transports un uzglabāšana 227,6   113,9 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 9,6   0,8 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 29,3   30,3 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 528,0  1,4  67,9 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 4,6   3,7 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 34,6   1,8 

Izglītība 1,3   0,1 

Veselība un sociālā aprūpe 13,2   0,6 

Māksla, izklaide un atpūta 3,8   0,7 

Citi pakalpojumi 55,8   13,1 

Mājsaimniecības 1 071,1    81,4 

 
3 429,5  294,8  799,4 

 
Liela riska darījumi 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 Skaits / 

summa 

% no neto 

pašu 
kapitāla 

 Skaits / 

summa 

% no neto 

pašu 
kapitāla 

      

Klientu skaits, kuriem ir lieli riska darījumi 46   54  

      
Debitoru parādi, kas saņemami no klientiem ar lieliem riska 

darījumiem (miljonos EUR) 561,7 177,4%  746,8 236,3% 

      

Pašu kapitāls, kas iekļauts kapitāla pietiekamības aprēķinā 316,7   316,1  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.2.  Kredītrisks (turpinājums) 

Lielie riska darījumi ietver no centrālās bankas, kredītiestādēm vai klientu saistībām (kredīti, procenti, vērtspapīri) 

saņemamās summas, kā arī ārpusbilances saistības pret centrālo banku, kredītiestādēm vai klientiem, kuras ir iespējams 
pārvērst prasījumos. 

No lieliem riska darījumiem atskaita: 

- prasījumus pret Bankas mātesuzņēmumu un tā meitasuzņēmumiem, kuri atrodas attiecīgo valstu finanšu inspekciju 

konsolidētā uzraudzībā; 
- valsts garantēti studiju aizdevumi (kredītrisks 0%); 

- summas, kas saņemamas no centrālās bankas, centrālās valdības un valdības iestāžu saistības, kas ietilpst kategorijā ar 

kredītrisku, kura apmērs uzskatāms par 0%. 

Liela kredītriska darījuma definīcija ir ietverta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 575/2013, un tas ir vienas puses 
vai ar Koncerna saistīto pušu kopējais riska darījums, kura apmērs pārsniedz 10% no koncerna neto pašu kapitāla, jeb  

31,6 miljonus EUR 2019. gada 31. decembrī (31,6 miljonus EUR 2018. gada 31. decembrī). Ņem vērā visus instrumentus, 

kuros Koncernam var rasties kredītrisks. Vienas puses vai saistītu pušu kopējā riska robeža ir 25%. Koncerna jebkuras 

saistīto personu grupas kopējais risks nepārsniedza normatīvo ierobežojumu, t.i., 25%. 

Maksimālais kredītrisks pirms turētā nodrošinājuma vai cita veida palielināšanas  

(miljonos EUR) 
 

 2019   2018  

      

Veido rezerves SKZ:      

   Prasības pret centrālo banku 563,3   315,8  

   Prasības pret kredītiestādēm   39,6   58,5  

   Klientiem izsniegtie kredīti 3 028,1   2 957,9  

      Uzņēmumi 1 901,9   1 908,1  

      Sabiedriskais sektors 55,1   41,7  

      Hipotēkas 861,2   802,6  

      Citi kredīti privātpersonām 209,9   205,5  

   Pārējie finanšu aktīvi 42,3   29,7  

Neveido rezerves SKZ:      

   Parāda vērtspapīri 150,6   254,9  

   Atvasinātie finanšu instrumenti 44,7   34,0  

   Kapitāla instrumenti 8,5   5,9  

      

Riska darījumi, kas saistīti ar ārpusbilances 

posteņiem un garantijām 
636,4   799,4 

 

      

Maksimālais risks 3 877,1   3 656,7  

 

2.3. Likviditātes risks 

Definīcija 

Likviditātes risks ir risks, ka Koncerns nespēs pārfinansēt esošos aktīvus vai nespēs izpildīt prasību par papildu likviditāti. 

Turklāt likviditātes risks ietver arī risku, ka Koncerns būs spiests aizņemties līdzekļus uz nelabvēlīgiem procentiem vai būs 
spiests pārdot aktīvus ar zaudējumiem, lai izpildītu savas maksājumu saistības.  

Likviditātes pārvaldība un riska novērtēšana 

Padome ir ieviesusi visaptverošu sistēmu Koncerna likviditātes prasību izpildei un risku pārvaldībai īstermiņā un 

ilgtermiņā. Koncerna likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt, lai Koncerna likviditātes riska stāvoklis tiktu 
kontrolēts ar pietiekamiem likvīdo aktīvu apjomiem, lai izpildītu tās likviditātes prasības visos paredzamajos apstākļos, 

neradot būtiskas papildus izmaksas. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.3.  Likviditātes risks (turpinājums) 

Likviditātes risku pārvalda, izmantojot valdes noteiktos limitus. Par likviditātes pārvaldību un finansēšanu kopumā ir 
atbildīga Resursu pārvaldība. Risku pārvalde aprēķina  limitu izmantošanu, ņemot vērā dažādus tirgus apstākļus un 

likviditātes stresa testus ikdienas kontroles ietvaros. Par likviditātes riska stāvokli vismaz reizi ceturksnī ziņo Aktīvu un 

pasīvu vadības komiteja (ALCO) un reizi ceturksnī - padomes Risku komitejai.  

Likviditātes pārvaldība un bilances strukturēšana no likviditātes viedokļa balstās uz trīs pamatprincipiem: 

(i) strukturālās likviditātes princips, saskaņā ar kuru ir paredzēts stabils finansējums attiecībā uz nelikvīdiem 

aktīviem;  

(ii) Koncerna tolerance pret īstermiņa stresu, ja tiek slēgts starpbanku finansēšanas tirgus; un,  

(iii) Koncerna tolerance pret kritisku  stresa scenāriju  (izdzīvošanas horizonts), kurā papildus finansēšanas 

tirgus slēgšanai banka piedzīvo arī noguldījumu aizplūšanu nozīmīgā apmērā. 

Likviditātes strukturālais risks 

Lai saglabātu stabilu strukturālo likviditātes stāvokli, saistību apmēram būtu jābalstās uz aktīvu apmēru. Jo lielāks ir 

ilgtermiņa kredītu un citu nelikvīdo aktīvu apmērs, jo stabilāks finansējums ir nepieciešams. Koncernā to novērtē kā 

strukturālās starpības koeficientu (Core Gap), kas konceptuāli ir līdzvērtīgs neto stabilā finansējuma koeficientam (NSFR), 

t.i., attiecībai starp stabilu finansējumu (termiņš ilgāks par vienu gadu) un nelikvīdiem aktīviem (termiņš ilgāks par vienu 
gadu). Atšķirība starp iekšējo Core Gap koeficientu un ārējo NSFR ir tāda, ka Core Gap  koeficientu aprēķina detalizētākā 

līmenī, balstoties uz iekšējo statistiku un scenārijiem, kā rezultātā tiek iegūti atšķirīgi pieejamo un nepieciešamo stabilo 

finansējumu rādītāji. 

Starpbanku finansējuma atkarība 

Koncerns novērtē atkarību no starpbanku finansējuma kā kredītu un noguldījumu attiecību, kuru aprēķina, dalot bankas 

kopējos kredītus sabiedrībai ar tās kopējiem sabiedrības noguldījumiem. Ja minētā attiecība ir mazāka par 100%, tas 

nozīmē, ka kredītus sabiedrībai pilnībā finansē ar tā paša segmenta noguldījumiem, t.i., nav paļaušanās uz cita veida 
finansējumu (parasti starpbanku finansējumu). 

Izdzīvošanas horizonts palielināta stresa apstākļos 

Nopietnu stresu ir iespējams modelēt, apvienojot pieņēmumus gan par finansējuma starpbanku tirgus slēgšanu, gan par 

noguldījumu aizplūšanu, ārpusbilances saistību izpildes pieprasījumiem utt.  Attiecīgo iznākumu atspoguļo likumā 

noteiktais likviditātes seguma rādītājs (LCR), kur stresa scenārija gadījumā modelētās neto aizplūdes 30 dienu periodā ir 
saistītas ar kopējo likvīdo aktīvu summu. Koncerns novērtē arī laiku, kas būtu nepieciešams likvīdo aktīvu izsmelšanai 

nopietnas stresa situācijas gadījumā, kas izteikta kā izdzīvošanas horizonts palielināta stresa apstākļos (Stressed Survival 
Horizon).  

Iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas process 

Likviditātes riska primārais segums netiek nodrošināts caur kapitāla rezervi. Tomēr starp bankas kapitālu un likviditātes 

stāvokli pastāv ciešas saiknes. Tādējādi iekšējais likviditātes pietiekamības novērtēšanas process (ILAAP) papildina 

iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP). ILAAP ir paredzēts, lai identificētu iespējamās nepilnības 

attiecībā uz SEB ilgtermiņa vēlamo likviditātes pietiekamības līmeni, ņemot vērā, ka efektīva likviditātes pārvaldība ir 
nepārtraukts process. 

Likviditātes riska pārvaldības pasākumi  

    31.12.2019.      31.12.2018. 

Core Gap 107,0% 104,9% 
Kredītu un noguldījumu attiecība 98,4% 110,0% 

Likviditātes seguma rādītājs (LCR) 176,3% 161,8% 

Privātpersonu un mazo uzņēmumu noguldījumi, kas lielā mērā ir stabili, ir vissvarīgākais Koncerna finansēšanas avots. 

Piederība starptautiskajai banku grupai sniedz Bankai papildu nodrošinājumus ilgtermiņa likviditātes pārvaldībā. 

Likviditāti pārvalda sadarbībā ar SEB Grupas Resursu pārvaldību. Ar mātesuzņēmuma starpniecību Bankai ir labāka pieeja 
starptautiskajiem naudas tirgiem nekā tas būtu iespējams individuāli. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.3.  Likviditātes risks (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna aktīvi un saistības 20198. gada  31. decembrī sadalījumā pēc to atlikušā termiņa no 
bilances datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas datumam (pēc to līgumiskajām diskontētajām vērtībām): 

Termiņš 
Pēc 

pieprasījuma 

Līdz 3 

mēn. 

3-12 

mēn. 1-5 gadi 

Virs 5 

gadiem Kopā 

Bilances 

vērtība  

 miljonos EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 

Kase un prasības pret 

centrālo banku 
563,3 - - - 39,0 602,3 602,3 

Valdības obligācijas - 23,3 4,4 123,0  150,7 150,6 

Likviditātes pārvaldībai 

izmantotie aktīvi kopā 
563,3 23,3 4,4 123,0 39,0 753,0 752,9 

Centrālo banku un 

kredītiestāžu 

noguldījumi 

36,8 51,7 145,3 96,3 - 330,1 327,6 

Klientu noguldījumi un 
aizņēmumi no klientiem 

3 000,9 26,6 57,7 1,7 2,30 3 089,2 3 089,2 

Pārējās finanšu saistības 32,1 0,1 1,1 12,9 38,1 84,3 84,3 

Kopā nediskontētās 

neatvasinātās finanšu 

saistības 

3 069,8 78,4 204,1 110,9 40,4 3 503,6 3 501,1 

Neatsaucamās 
ārpusbilances saistības 

- 77,8 204,3 90,7 92,3 465,1 - 

 

Turpmāk tabulā ir ietverta informācija par Koncerna finanšu saistībām un likvīdo aktīvu naudas plūsmas pēc to stāvokļa 

2018. gada 31. decembrī. 

 

Termiņš 
Pēc 

pieprasījuma 

Līdz 3 

mēn. 

3-12 

mēn. 1-5 gadi 

Virs 5 

gadiem Kopā 

Bilances 

vērtība  

 
miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 
Kase un prasības pret 

centrālo banku 
315,8 - - - 34,3 350,1 350,1 

Valdības obligācijas - 2,4 137,1 116,5 - 256,0 254,9 

Likviditātes pārvaldībai 

izmantotie aktīvi kopā 
315,8 2,4 137,1 116,5 34,3 606,1 605,0 

Centrālo banku un 
kredītiestāžu noguldījumi 

35,1 36,7 
185,

3 
292,9 - 550,0 546,7 

Klientu noguldījumi un 

aizņēmumi no klientiem 
2 596,0 7,0 87,4 1,7 2,4 2 694,5 2 694,5 

Pārējās finanšu saistības 20,5 0,1 1,0 2,9 19,0 43,5 43,5 

Kopā nediskontētās 
neatvasinātās finanšu 

saistības 

2 651,6 43,8 273,7 297,5 21,4 3 288,0 3 284,7 

Neatsaucamās ārpusbilances 

saistības 
0,5 125,9 156,9 187,1 169,6 640,0 - 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.3.  Likviditātes risks (turpinājums) 

Turpmāk tabulā sniegta Koncerna nediskontēto atvasināto instrumentu analīze pēc stāvokļa 2019. gada 31. decembrī. 

Bruto norēķinus iekļauj analīzē neatkarīgi no tā, vai to patiesā vērtība bilances datumā ir negatīva vai pozitīva. Šādu 
atvasināto instrumentu maksājumu daļu uzrāda kā līdzekļu aizplūšanu, bet saņemto daļu kā ieplūstošos līdzekļus. 

 

Bruto norēķini 

Termiņš 
Pēc 

pieprasījuma 

Līdz 3 

mēn. 3-12 mēn. 1-5 gadi 

Virs 5 

gadiem Kopā 

 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 

       

Atvasinātie instrumenti 
ārvalstu valūtā       

Līdzekļu aizplūšana - 118,5 1,2 311,1 - 430,8 

Līdzekļu ieplūšana - 118,3 1,2 311,1 - 430,6 

 

 

Turpmāk tabulā sadalītas Koncerna atvasināto instrumentu naudas plūsmas uz 2018. gada 31. decembrī. 

 Bruto norēķini 

Termiņš 
Pēc 

pieprasījuma Līdz 3 mēn. 3-12 mēn. 1-5 gadi 
Virs 5 

gadiem Kopā 

 
miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

miljonos 

EUR 

       

Atvasinātie instrumenti 

ārvalstu valūtā       

Līdzekļu aizplūšana - 74,8 - 307,8 - 382,6 

Līdzekļu ieplūšana - 74,8 - 307,8 - 382,6 

 

 

2.4. Tirgus risks 

Definīcija 

Tirgus risks ir zaudējumu rašanās risks bilances posteņos un saistībās, kuras rodas no nelabvēlīgām tirgus cenu izmaiņām. 

Tirgus risku var radīt procentu likmju, ārvalstu valūtas kursu, kredīta starpību, preču un kapitāla vērtspapīru cenu izmaiņas, 
netiešs mainīgums, inflācija un tirgus likviditāte. Ir skaidri nodalīti tirgus riski, kas saistīti ar tirdzniecības portfeļa darbību, 

t.i., tirdzniecības portfeļa riski, un strukturālie tirgus un neto procentu ienākumu riski, t.i., banku pakalpojumu riski. Ja 

tirdzniecības portfeļa posteņus tur ar tirdzniecības nodomu un saskaņā ar ikdienas tirgus vērtības noteikšanas principu, 

tad bankas portfeļa posteņiem nav tirdzniecības nolūka, un parasti tos uzskaita amortizētajā vērtībā. 

Riska pārvaldība 

Tirgus riski tirdzniecības portfelī rodas no bankas darbībām, kas orientētas uz klientu iniciēto darījumu pārvaldību . Tirgus 

risks rodas arī procentu likmju riska veidā bankas pakalpojumu portfelī, kas rodas bilances atšķirībām attiecībā uz valūtu, 

procentu noteikumiem un procentu likmju periodiem rezultātā. Par šo risku pārvaldību kopumā ir atbildīga Resursu 
pārvaldība. Tā pārvalda  arī likviditātes portfeli, kas ir bankas likviditātes rezerves sastāvdaļa. Likviditātes portfeļa tirgus 

risks rodas no kredītriska uzcenojuma   riska un procentu likmes riska, kas raksturīgs ieķīlājamām un ļoti likvīdām 

obligācijām. 

Vadība definē pieņemamā tirgus riska apmēru, nosakot vispārējos tirgus riska limitus un vispārīgos norādījumus bankas 
riska apetītes ietvaros. Padomes Risku komiteja nosaka tolerances līmeņus konkrēto tirgus riska limitu ietvaros. 

Koncerns novērtē riskus, pielietojot dažādas riska novērtēšanas un pārvaldības metodes atkarībā no riska veida. Svarīga 

loma riska novēršanā ir riska aktīvu diversifikācija un tirdzniecības pozīciju ierobežošana. 

Riska organizācija novērtē, seko līdzi un ziņo par tirgus risku, ko katru dienu uzņemas dažādas Koncerna struktūrvienības. 
Riska kontroles funkcija uzrauga atbilstību limitiem,  tirgus slēguma cenas, kā arī vērtēšanas standartus un jaunu produktu 

ieviešanu. Vismaz reizi ceturksnī par tirgus riskiem tiek ziņots ALCO un padomes Risku komitejai.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.4.  Tirgus risks (turpinājums) 

Riska novērtēšana 

Novērtējot tirgus risku, Koncerns veic aprēķinus  attiecībā uz iespējamiem zaudējumiem gan normālos, gan stresa 
apstākļos. Tirgus riskus normālos tirgus apstākļos novērtē, izmantojot riskam pakļauto vērtību (VaR), kā arī veicot 

papildus aprēķinus, kuri attiecas uz dažādiem riska veidiem. Šos aprēķinus papildina stresa testi un scenāriju analīzes, 

kurās tiek novērtēti iespējamie zaudējumi ārkārtējos tirgus apstākļos. Tā kā neviena novērtēšanas metode nevar vienmēr 

aptvert visus riskus, izmanto vairākas pieejas, un rezultātus novērtē, pamatojoties uz spriedumu un pieredzi. 

Riskam pakļautā vērtība (VaR) un riskam pakļautā vērtība stresa situācijās 

VaR izsaka maksimālos iespējamos zaudējumus, kuri varētu rasties noteiktā laikposmā ar noteiktu iespējamību. Lai 

novērtētu, ierobežotu un ziņotu par VaR, Koncerns izmanto vēsturisko VaR modeli ar desmit dienu laika horizontu un 99 

procentu ticamības intervālu. Modelis ietver tirgus risku attiecībā uz visiem risku veidiem un plašu riska faktoru klāstu visās 
aktīvu klasēs. Koncerns izmanto arī VaR stresa situācijas mērītāju, kurā esošajam portfelim VaR aprēķina, izmantojot tirgus 

datus no vēsturiska, nestabila laikposma, kurā notika Lehman Brothers saistību neizpilde. VaR modeli jāvalidē, izmantojot 

atpakaļpārbaudes (backtesting) analīzi. 

Par Koncerna VaR modeļa ierobežojumu uzskatāms tas, ka Koncerns izmanto vēsturiskos datus, lai novērtētu iespējamās 
tirgus izmaiņas. Attiecīgi, iespējams, tas neprognozē visus iespējamos rezultātus, it īpaši strauji mainīgā tirgū. Turklāt VaR 

neņem vērā   darbības riska samazināšanai, jo saskaņā ar modeli pieņem, ka portfelis netiek mainīts. 

Riskam pakļautās vērtības novērtēšanas rezultāti attiecībā uz kopējām portfeļu pozīcijām: 

 

   31.12.2019.  31.12.2018. 

   miljonos EUR  miljonos EUR 

Procentu risks (individuālais)   0,5  0,1 

Kredīta starpības risks (individuālais)   0,0  0,0 

Ārvalstu valūtas risks (individuālais)   0,0  0,0 

Akciju cenas risks (individuālais)   0,9  0,8 

Diversifikācijas efekts   -0,4  -0,1 

Kopā   1,0  0,8 

 

Scenāriju analīze un stresa testi   

Scenāriju analīze un stresa testi ir risku pārvaldības sistēmas galvenais elements, kas papildina VaR mērītāju. Proti, 

portfeļus testē, izmantojot scenārijus, kuri nav pieejami VaR simulācijas logā, un aptver ilgākus laikposmus. Koncerns veic 

savu portfeļu stresa testus, piemērojot ekstrēmas tirgus faktoru izmaiņas, kas novērotas pagātnē (vēsturiski scenāriji), kā 

arī ekstrēmas izmaiņas, kas varētu notikt nākotnē (hipotētiski jeb uz nākotni vērsti scenāriji).  

Šis analīzes veids nodrošina vadībai viedokli par iespējamo ietekmi, ko lielas tirgus izmaiņas individuālajos riska faktoros, 

kā arī plašāka tirgus scenāriji, varētu radīt uz portfeli.  

Specifiski riska aprēķini 

VaR un stresa testus papildina konkrēti riska mērījumi, tostarp Delta 1% - procentu likmju riskam un NII, 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. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.4.  Tirgus risks (turpinājums) 

2.4.1. Ārvalstu valūtas risks 

Ārvalstu valūtas risks rodas gan Koncerna ārvalstu valūtas tirdzniecības rezultātā, gan Koncernam veicot  darbības 
dažādās valūtās. Koncerns uzņemas ārvalstu valūtas risku, galvenokārt, lai sekmētu vienmērīgu ārvalstu valūtas 

tirdzniecību saviem klientiem un efektīvi pārvaldītu klientu darījumu plūsmas. Papildus plūsmām, kas saistītas ar klientu 

darījumiem, Koncerns pārvalda strukturālo ārvalstu valūtas risku, kas raksturīgs bilances un peļņas (ieņēmumu) 

struktūrai. 

Tirgus riskus, kas rodas no ārvalstu valūtas pozīcijām, novērtē iekšēji kopējā VaR ietvarā. Papildus ALCO ir noteikusi limitus 

atvērtām ārvalstu valūtas pozīcijām sadalījumā pa valūtām, kā arī apkopotā līmenī kā garo vai īso pozīciju summām, 

atkarībā no tā, kura ir augstāka absolūtā izteiksmē. Atvērto ārvalstu valūtas pozīciju pārvaldība ir Finanšu tirgus pārvaldes 

pārziņā, savukārt, analīzi un limitu ievērošanas pārraudzību veic Risku pārvalde. 

Turpmāk tabulā ir apkopota informācija par ārvalstu valūtas maiņas kursa risku ietekmi uz Koncernu pārskata datumā.. 

 

Valūta 

 31.12.2019. 

 

31.12.2018. 

Likmes 

Pozīcija, 

miljonos EUR Kapitāls, % 

 Pozīcija, 

miljonos EUR Kapitāls, % 

       

ASV dolārs (USD)  0,1 0,0  0,0 0,0 

Atlikušās garās pozīcijas N/A 0,2 0,1  0,3 0,1 

Atlikušās īsās pozīcijas N/A -0,2 -0,1  -0,4 -0,1 

       

Atvērtā pozīcija N/A 0,1 0,0  -0,1 0,0 

 

Neto valūtas pozīcija bija mazāka par 1% no neto pašu kapitāla ,t.i., 3,2 miljoni EUR – 2019. gada 31. decembrī (3,2 miljoni 

EUR- 2018. gada 31. decembrī). 

2.4.2. Procentu likmju risks 

Procentu likmju risks ir risks, ka procentu likmju izmaiņas vai citi attiecīgie riska faktori negatīvi ietekmēs Koncerna aktīvu, 

saistību un ar procentiem saistīto atvasināto instrumentu vērtību. 

Lielākā daļa Koncerna procentu likmju risku ir strukturāli, un tie rodas, sniedzot banku pakalpojumus, ja ir neatbilstība starp 

aktīvu un saistību, tostarp atvasināto finanšu instrumentu, procentu fiksēšanas periodiem. 

Lai atspoguļotu aktīvu un saistību neatbilstības risku, kas rodas no procentu likmju riskam pakļauto aktīvu (finanšu aktīvi) 

un procentu likmju riskam pakļauto saistību (finanšu saistības) struktūras, Koncerns izmanto Delta 1% pieeju, lai 

atspoguļotu ekonomiskās vērtības izmaiņas procentu likmju izmaiņu dēļ. Delta 1% nozīmē tirgus vērtības izmaiņas, kas 

rodas no nelabvēlīgām izmaiņām viena procenta apmērā vienlaicīga paralēla izmaiņa katras valūtas visos procentu likmes 
termiņos. Delta 1% pieeja ļauj efektīvi noteikt procentu likmju izmaiņu ietekmi uz procentu likmju riskam pakļautajiem 

aktīviem un  saistībām. Delta 1% ir jāuztur valdes noteikto limitu ietvaros. 

SEB izmanto arī NII jutīguma mērītājus, lai atspoguļotu neto procentu likmes izmaiņas, kas radušās procentu likmju izmaiņu 

dēļ. 2019. gadam NII jutīgums tika definēts kā gada neto procentu ienākumu vērtības izmaiņas, procentu likmēm 
vienlaicīgi mainoties par 200 bāzes punktiem. SEB turpina izstrādāt NII jutīguma mērītāju metodiku. SEB nav ierobežojusi 

NII jutīguma apmēru, tomēr padomes Risku komiteja ir ieviesusi riska tolerances līmeni, kas izteikts kā proporcionāla 

attiecība no riska svērto aktīvu apjoma (REA). 

 Procentu likmju riska ikdienas pārvaldība ir Resursu pārvaldības atbildība, bet par novērtēšanu un analīzi atbild Risku 
pārvalde. 

 

Procentu likmju jutīgums 31.12.2019.  31.12.2018. 

Neto ietekme uz pašu kapitāla ekonomisko vērtību (delta 1%) -9,0  -5,1 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.4.  Tirgus risks (turpinājums) 

2.4.2.  Procentu likmju risks (turpinājums) 

Koncerna NetDelta 1% vērtība bija negatīva, kas nozīmē to, ka caurmērā procentu likmju riskam pakļauto aktīvu vidējais 
termiņš ir augstāks nekā caurmērā procentu likmju riskam pakļauto saistību vidējais termiņš un ka Koncerns ir vairāk 

pakļauts procentu likmju palielināšanās riskam. Delta 1% rādītāja apmēru visvairāk ietekmē kredīti no aktīvu puses un 

noguldījumi un mātesuzņēmuma finansējums - no saistību puses, kas līdzsvaro neatbilstību, kas izriet no kredītiem. Papildu 

informāciju par procentu likmju jutīgumu sk. turpmāk tabulā “Pakļautība procentu likmju riskam sadalījumā pa procentu 
fiksēšanas periodiem”. Tas ietver Koncerna finanšu aktīvus un saistības bilances vērtībā atkarībā no agrākā datuma: 

1) līgumā noteiktās pārcenošanas datuma vai 2) atkārtotās cenu noteikšanas vai termiņa beigu datuma. 

Pakļautība procentu likmju riskam sadalījumā pa procentu fiksēšanas periodiem  

 
31.12.2019. 

 
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 

Finanšu aktīvi         
Kase un prasības pret centrālo banku 563,3 - - - - - 39,0 602,3 
Prasības pret kredītiestādēm 38,3 0,9 - 0,4 - - - 39,6 

Klientiem izsniegtie kredīti 784,6 1 006,3 635,6 414,4 188,4 1,8 -3,0 3 028,1 
Parāda vērtspapīri - 16,3 20,5 1,0 111,8 - 1,0 150,6 
Atvasinātie finanšu instrumenti 0,7 1,3 4,7 - 38,0 - - 44,7 

Kapitāla instrumenti - - - - - - 8,5 8,5 
Pārējie finanšu aktīvi - - - - - - 42,3 42,3 

Finanšu aktīvu kopsumma 1 386,9 1 024,8 660,8 415,8 338,2 1,8 87,8 3 916,1 

         
Finanšu saistības          
Centrālo banku un kredītiestāžu 

noguldījumi 37,3 51,0 31,4 112,8 94,7 - 0,4 327,6 
Klientu noguldījumi un aizņēmumi no 
klientiem 2 627,1 403,3 3,2 54,1 0,1 - 1,4 3 089,2 

Atvasinātie finanšu instrumenti 1,3 1,9 4,5 - 38,2 - - 45,9 
Pārējās finanšu saistības - - - - - - 10,4 10,4 

Finanšu saistību kopsumma 2 665,7 456,2 39,1 166,9 133,0 - 12,2 3 473,1 
         
Kopējā bilances pozīcijas procentu 

pārcenošanas starpība -1 278,8 568,6 621,7 248,9 205,2 1,8 75,6 443,0 
         
Atvasinātie finanšu instrumentu aktīvi 186,3 119,7 93,1 35,6 374,9 56,2 - 865,8 

Atvasinātie finanšu instrumentu saistības 148,9 47,5 111,1 35,6 466,7 56,2 - 866,0 
         

Kopējā procentu pārcenošanas starpība  -1 241,4 640,8 603,7 248,9 113,4 1,8 75,6 442,8 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.4.  Tirgus risks (turpinājums) 

2.4.2.  Procentu likmju risks (turpinājums) 

 
31.12.2018. 

 
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 

Finanšu aktīvi         
Kase un prasības pret centrālo banku 315,8 - - - - - 34,3 350,1 
Prasības pret kredītiestādēm 57,6 0,8 - - - - 0,1 58,5 

Klientiem izsniegtie kredīti 843,3 941,2 585,5 373,8 215,2 1,4 -2,5 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 
Pārējie finanšu aktīvi - - - - - - 29,7 29,7 

Finanšu aktīvu kopsumma 1 217,5 1 050,4 614,5 389,5 349,3 1,4 68,4 3 691,0 

         
Finanšu 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 
Pārējās finanšu saistības - - - - - - 43,5 43,5 

Finanšu saistību kopsumma 2 256,3 423,7 196,8 78,0 318,9 - 45,1 3 318,8 
         
Kopējā bilances pozīcijas procentu 

pārcenošanas starpība 

-1 038,8 626,7 417,7 311,5 30,4 1,4 23,3 372,2 

         
Atvasinātie finanšu instrumentu aktīvi 204,5 175,8 96,1 7,8 411,1 75,8 - 971,1 

Atvasinātie finanšu instrumentu saistības 107,3 150,9 113,4 7,8 515,7 75,8 - 970,9 
         

Kopējā procentu pārcenošanas starpība  -941,6 651,6 400,4 311,5 -74,2 1,4 23,3 372,4 

         

 

2.4.3. Akciju cenas risks 

Koncerna tirdzniecības portfelī nav akciju pozīciju . 2.4. sadaļā uzrādītā akciju riska VaR pozīcija ir no stratēģiskām 

investīcijām bankas netirdzniecības portfelī.   

2.5. Operacionālais risks 

Definīcija 

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

(piemēram, bojājumi vai kļūdas IT sistēmās, krāpšana, citas iekšējās kontroles neatbilstības) vai ārējo notikumu (dabas 

katastrofas, ārēji noziegumi utt.) dēļ. Definīcija ietver uzvedības, atbilstības, juridisko un finanšu pārskatu sagatavošanas, 

informācijas, kiberdrošības un fiziskās drošības, kā arī darījumu veikšanas risku, taču neietver stratēģisko un reputācijas 
risku. 

Riska pārvaldība 

Operacionālais risks piemīt visām Koncerna darbībām, un par operacionālā riska pārvaldību ir atbildīgi visi Bankas vadītāji. 

Koncerna mērķis ir uzturēt stabilu riska kultūru ar zemu operacionālā riska un zaudējumu līmeni, izmantojot efektīvu 
iekšējās kontroles vidi, nodrošinot strukturētu un konsekventu risku mazinošu rīku un procesu izmantošanu. 

Visus jaunos vai mainītos produktus, procesus un/ vai sistēmas, kā arī reorganizācijas novērtē Koncerna vienotajā jauno 

produktu apstiprināšanas procesā (NPAP). Tā mērķis ir identificēt iespējamos operacionālos riskus un nodrošināt 

proaktīvu pasākumu veikšanu, kas aizsargā Koncernu no neparedzētu risku uzņemšanās, kurus organizācija nespēj tūlītēji 
pārvaldīt. Šo procesu izmanto arī nozīmīgu Koncerna ārpakalpojumu ikgadējai izvērtēšanai. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.5.  Operacionālais risks (turpinājums) 

Visas uzņēmuma struktūrvienības, kuru darbības veids ietver būtisku risku, regulāri veic riska un kontroles 

pašnovērtējumu (RCSA) saskaņā ar SEB Grupas  vienoto metodoloģiju. Novērtējumi ir vērsti uz būtisku operacionālo risku 
identificēšanu un mazināšanu, kuri raksturīgi dažādiem Koncerna biznesa un atbalsta procesiem. Šo riska novērtēšanu veic  

visās biznesa  struktūrvienībās. RCSA principus izmanto, lai analizētu Koncerna operacionālā riska profilu un palīdzētu 

sasniegt darbības izcilību un augstus darbības rezultātus. 

Koncerns gādā par to, lai organizācija spētu veikt darbību arī nozīmīgu darbības traucējumu laikā, identificējot kritiskās 
aktivitātes un šim mērķim uzturot atjauninātus un pārbaudītus darbības nepārtrauktības plānus visā Koncernā. 

Visiem darbiniekiem ir jāziņo saviem vadītājiem un jāreģistrē ar risku saistīti notikumi vai gadījumi, lai attiecīgos riskus būtu 

iespējams pareizi identificēt, novērtēt, uzraudzīt, mazināt un ziņot par tiem. Koncerns izmanto grupas IT 

lietojumprogrammu, lai identificētu riska notikumus un citus operacionālā riska datus analīzes veikšanai. 

Koncerns regulāri rīko apmācības galvenajās jomās, tostarp obligātu apmācību visiem darbiniekiem jautājumos par 

vispārējo operacionālu risku, informācijas drošību, krāpšanas novēršanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas  

novēršanu, “pazīsti savu klientu” procedūrām, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un SEB uzņēmējdarbības 

vadības kodeksu. Koncernā ir ieviesta formāla trauksmes cēlāju procedūra, kas mudina darbiniekus ziņot par 
neatbilstībām, kā arī neētisku vai nelikumīgu rīcību. 

Koncerna pieeja, risinot kiberdrošības un citus drošības draudus, ir prioritizēt tehnisko aizsardzību, izpratnes veidošanu un 

kiberdrošības riska kultūras pastāvīgu uzlabošanu gan darbinieku, gan klientu vidū. Regulāri tiek veikti nepieciešamie 

drošības atjauninājumi, sistēmas jauninājumi, kā arī jaunu funkciju un drošu novērtējumu ieviešana. Koncerna darbs ir 
pastāvīgi vērsts uz jau iedibināto procesu pilnveidošanu un uzlabošanu, kā arī nākotnes kiberdrošības risku mazināšanu, 

novērtēšanu un kontroli. 

Risku pārvalde ir atbildīga par Koncerna operacionālo risku novērtēšanu un ziņošanu par tiem. Nozīmīgus incidentus un 

riska līmeni analizē un par to ik ceturksni ziņo ALCO un reizi ceturksnī - valdei un padomes Risku komitejai. 2019. gadā 
kopējie darbības zaudējumi no operacionālajiem incidentiem bija 1,9 miljoni EUR (2018: 0,6 miljoni EUR) – sīkāku 

informāciju skatīt Bankas vadības ziņojuma sadaļā “Pārvaldības principi”. 

Riska novērtēšana 

Lai aprēķinātu operacionālā riska normatīvā kapitāla prasību, Koncerns izmanto attīstīto mērīšanas pieeju (Advanced 
Measurement Approach jeb AMA).  

Regulatora uzraudzība 

Uz SEB darbību attiecas dažādas likumu prasības. Pēdējo gadu laikā finanšu nozares normatīvie akti un regulējums ir 

paplašināts un kļuvis vēl stingrāks, uzraudzību ir pastiprinājuši arī regulatori. Paredzams, ka šī tendence saglabāsies. 
Uzraudzības iestādes regulāri veic pārbaudes, kā SEB izpilda normatīvo aktu prasības, tostarp tādās jomās kā finanšu 

stabilitāte, ar tirgus darbību saistītas darbības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana, 

starptautiskas sankcijas un datu privātums. SEB ir ieviestas politikas un procedūras ar mērķi vienmēr ievērot 

piemērojamos noteikumus un regulējumu. Tomēr nav iespējams izslēgt, ka uzraugu pašreizējo un turpmāko pārbaužu 
rezultātā netiks konstatētas neatbilstības vai netiks piemērotas sankcijas. 

2019. gada decembrī Banka un Latvijas finanšu sektora uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vienojās par 

uzraudzības pārbaudes pabeigšanu, un SEB samaksāja administratīvo sodu par nepilnībām attiecībā uz SEB Latvijā ieviesto 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesiskā regulējuma prasību īstenošanu un  lietā par sadarbību ar vienu 
klientu, kas saistīta ar ES sankciju ievērošanu. 

2.6. Biznesa risks 

Definīcija 

Biznesa risks ir zemāku ieņēmumu gūšanas risks, kas rodas samazinoties apjomiem, cenu spiediena vai konkurences 
rezultātā. Biznesa risks ietver darījumu veikšanas lēmumu risku (saistīts ar tādiem pasākumiem kā iegādes, lieli IT projekti, 

reorganizācijas, ārpakalpojumi utt.). Stratēģiskais risks ir līdzīgs biznesa riskam, taču tā uzmanības lokā ir liela mēroga vai 

strukturālie riska faktori. Reputācijas risks ir risks, ko rada negatīvs priekšstats par Koncernu vai nozari kopumā. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2.  Risku politika un pārvaldība (turpinājums) 

2.5.  Biznesa risks (turpinājums) 

Riska pārvaldība 

Uzņēmējdarbības veikšanai ir raksturīgi biznesa, stratēģiskie un reputācijas riski. Banku nozares digitalizācijas temps kļūst 

straujāks, parādās jauni konkurentu veidi. Plašais jaunais banku un finanšu iestāžu tiesiskais regulējums būtiski ietekmē 

nozari. Korporatīvajai ilgtspējai ir aizvien lielāka nozīme uzņēmuma reputācijas nolūkam. Koncerna darbs ir pastāvīgi 

vērsts uz to, lai mazinātu biznesa, stratēģiskos un reputācijas riskus daudzos veidos, piemēram, veicot regulāras 
stratēģiskas biznesa pārbaudes, aktīvu izmaksu pārvaldību, t.s., “agile” soli pa solim izstrādātu IT attīstības pieeju, 

vērienīgu korporatīvās ilgtspējas plānu un dinamiskus dialogus par regulatīvajiem jautājumiem. 

2.7. 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. 

2019. gada 31. decembrī atbilstoši Bāzele III prasībām aprēķinātie Koncerna kapitāla pietiekamības rādītāji bija attiecīgi 

17,33% (17,54%) un 17,98% (18,74%), kas pārsniedza obligāto minimumu (pašu kapitāla attiecībai pret riska 
svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem jābūt vismaz 8%). (Sk. 28. un 34.5. pielikumu). 

3. Aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšana  

Patiesās vērtības noteikšanas mērķis ir noteikt cenu, par kādu vērtēšanas dienā starp tirgus dalībniekiem notiktu parasts 

darījums pašreizējos tirgus apstākļos. 

Koncerns ir ieviesis kontroles vidi finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšanai, kas ietver vērtēšanas modeļu un cenu 

pārbaudes neatkarīgi no biznesa struktūrvienībām. Ja validācijas principi netiek ievēroti, atkāpēm no būtiskiem un 

svarīgiem principiem ir nepieciešams attiecīgo lēmējinstitūciju apstiprinājums. 

Finanšu instrumenta patiesās vērtības noteikšanai Koncerns izmanto dažādas metodes: kotētās cenas aktīvos tirgos, 
vērtēšanas metodes, kas ietver novērojamus datus, un vērtēšanas metodes, kas balstās uz iekšējiem modeļiem. 

Informācijas atklāšanas nolūkā patiesajā vērtībā uzskaitītos finanšu instrumentus klasificē patiesās vērtības hierarhijā 

atbilstoši novērtējamo datu līmenim. Riska kontroles funkcija klasificē un pastāvīgi pārskata finanšu instrumentu 

klasifikāciju patiesās vērtības hierarhijā.  

Aktīvs tirgus ir tāds, kurā darījumu apjoms un biežums ir pietiekams, lai būtu pastāvīga informācija par cenām. Mērķis ir 

noteikt tādu cenu, par kuru darījums bez izmaiņām vai pārveidošanas notiktu attiecīgā instrumenta galvenajā tirgū, kuram 

Koncernam ir tūlītēja pieeja. 

Patieso vērtību parasti nosaka atsevišķiem finanšu instrumentiem, papildus veicot portfeļa korekcijas, lai nosegtu 
kredītrisku. Lai atspoguļotu darījuma partnera risku un pašu kredītrisku ārpusbiržas atvasinātajos instrumentos, tiek 

veiktas korekcijas, pamatojoties uz katra darījumu partnera neto risku. Šīs korekcijas aprēķina darījumu partnera riska 

līmenī, pamatojoties uz riska darījumu aplēsēm saistību neizpildes gadījumā, saistību neizpildes varbūtību un atgūšanas 

statistikas rādītājiem  . Informācija par saistību neizpildes varbūtību un atgūšanas statistikas rādītājiem  parasti iegūst no 
kredītriska mijmaiņās darījumu (CDS) tirgiem. Darījumu partneriem, par kuriem minētā informācija nav pieejama vai riska 

darījuma rakstura dēļ to uzskata par neuzticamu, izmanto alternatīvas pieejas, ja saistību neizpildes varbūtība balstās uz 

vispārīgiem konkrētās nozares kredītindeksiem un/vai reitingiem.  

Novērtējot finanšu saistības patiesajā vērtībā, tiek izvērtēta pašu kredītspēja.  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

3.  Aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšana (turpinājums) 

1. līmenis: Kotētās tirgus cenas 

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. 

1. līmeņa finanšu instrumentu piemēri ir kotētie kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri un biržā tirgotie atvasinātie 

instrumenti. 1. līmeņa finanšu instrumentu piemēri ir arī instrumenti, kurus tirgo aktīvā tirgū un kuriem bilances datumā 

viens vai vairāki tirgus dalībnieki snieguši saistošu cenas piedāvājumu. 

2. līmenis: Novērtēšanas metode, kad tiek izmantoti tirgus dati  

2. līmeņa novērtēšanas metodēs visi nozīmīgie dati vērtēšanas modeļos ir vai nu tieši, vai netieši novērtējumi. 2. līmeņa 

novērtēšanas metodes ietver naudas plūsmu diskontēšanu, iespēju (opciju) cenu noteikšanas modeļu, nesen veiktu 

darījumu un cita pēc būtības līdzīga instrumenta cenas izmantošanu. 

Novērojamo datu piemēri ir ārvalstu valūtas maiņas kursi, saistošas vērtspapīru cenu kotācijas, tirgus procentu likmes 

(LIBOR utt.), novērojamu iespēju (opciju) cenām ar tādu pašu termiņu, un faktiskie darījumi ar vienu vai vairākiem ārējiem 

darījumu partneriem, ko veic Koncerns, nestabilitāti. Instrumenta turēšanas periodā, piemēram, ja instruments nav likvīds, 

dati, kas bijuši novērojami, var kļūt nenovērojami. 2. līmeņa finanšu instrumentu piemēri ietver lielāko daļu ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu, piemēram, iespējas (opciju) līgumu un procentu likmju mijmaiņas darījumus, kuru pamatā ir LIBOR 

mijmaiņas likme vai ārvalstu valūtā denominēta ienesīguma līkne. 

3.līmenis: Novērtēšanas metode, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem  

3. līmeņa novērtēšanas metodes ietver nozīmīgu datu proporciju, kuri nav novērojami. Šīs metodes pamatā ir novērojami 
dati, kas ekstrapolēti no līdzīgiem instrumentiem, kā arī vēsturisko datu vai citu analītisko metožu analīze. 3. līmeņa finanšu 

instrumentu piemēri ir sarežģītāki ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, iespēju (opciju) līgumi ar garu termiņu, no kuriem 

ekstrapolē mainīgumu, vai atvasinātie instrumenti, kuri ir atkarīgi no nenovērojamas korelācijas. Citi piemēri ir instrumenti, 

kuriem pašlaik nav aktīva tirgus vai saistošu piedāvājumu, piemēram, nekotēti kapitāla instrumenti un privātā kapitāla 
daļas (akcijas). 

Ja finanšu instrumentu patiesajā vērtībā ietverto nenovērojamo datu skaits ir lielāks par vienu, tad nenovērojamos datus 

summē, lai noteiktu visa instrumenta klasifikāciju. Patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kurā klasificē finanšu instrumentu, 

nosaka, pamatojoties uz viszemākā līmeņa datiem, kas ir būtisks patiesajai vērtībai kopumā. 

Turpmāk tabulā ir apkopota informācija par aktīvu un saistību, kas Koncerna bilancē ir uzrādītas patiesajā vērtībā, patiesās 

vērtības noteikšanas hierarhiju: 

 

 Aktīvajos tirgos 
kotētā cena 

Novērtēšanas metode, 
kad tiek izmantoti 

tirgus dati 

Novērtēšanas metode, kad 
tiek izmantoti tirgus dati, kas 

nav balstīti uz novērojamiem 

tirgus datiem 

 

 (1.līmenis) (2.līmenis) (3.līmenis) Kopā 
31.12.2019. miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi     

Parāda vērtspapīri 150,6   150,6 
Atvasinātie finanšu 

instrumenti 
 44,7  44,7 

Kapitāla instrumenti   8,5 8,5 

     

Kopā 150,6 44,7 8,5 203,8 

Saistības     

Atvasinātie finanšu 
instrumenti 

 45,9  45,9 

     

Kopā  45,9  45,9 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

3.  Aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšana (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļots aktīvu un saistību, kas Koncerna bilancē ir uzrādītas patiesajā vērtībā, sadalījums uz 

2018. gada 31. decembri:   

 
 Aktīvajos tirgos 

kotētā cena 

Novērtēšanas metode, 

kad tiek izmantoti 

tirgus dati 

Novērtēšanas metode, kad 

tiek izmantoti tirgus dati, kas 

nav balstīti uz novērojamiem 

tirgus datiem 

 

 (1.līmenis) (2.līmenis) (3.līmenis) Kopā 

31.12.2018. miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi     

Parāda vērtspapīri 254,9   254,9 

Atvasinātie finanšu 

instrumenti 
 34,0  

34,0 

Kapitāla 
instrumenti 

  5,9 
5,9 

     

Kopā 254,9 34,0 5,9 294,8 

Saistības    
 

Atvasinātie finanšu 
instrumenti 

 34,1  34,1 

     

Kopā  34,1  34,1 

     

Pārvietošana starp līmeņiem var notikt, ja ir pazīmes, ka tirgus apstākļi ir mainījušies, piemēram, ir notikušas likviditātes 

izmaiņas. 2019. un 2018. gadā starp līmeņiem nav notikusi pārvietošana. 

Investīciju patiesā vērtība 

Aktīvajā tirgū kotēto ieguldījumu patiesā vērtība ir balstīta uz kotētajām tirgus cenām. Ja finanšu instrumenta tirgus nav 

aktīvs, patieso vērtību nosaka, izmantojot vērtēšanas metodes, kuru pamatā ir diskontētās naudas plūsmas analīze, neto 

aktīvu vērtība, novērtēšana ar atsauci uz finanšu instrumentiem, kuri pēc būtības ir tādi paši, un novērtēšana, ņemot vērā 
novērojamus tirgus darījumus ar tādiem pašiem finanšu instrumentiem. 

Ja aprēķināto naudas plūsmu neto pašreizējā vērtība atšķiras par +/- 5%, bet citi faktori netiek mainīti, būtisku 3. līmeņa 

instrumentu patiesās vērtības izmaiņas tiktu lēstas augstākas vai zemākas par 0,5 milj. EUR (2018. gadā: 0,3 milj. EUR).  
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

3.  Aktīvu un saistību patiesās vērtības noteikšana (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļotas 3. līmeņa instrumentu izmaiņas gadā, kas beidzās 2019. un 2018. gada 31. decembrī: 

 

 Kapitāla 

instrumenti 

Atlikums 2018. gada 1. janvārī 3,5 

Iegādāts  

Pārdots  
Nerealizētā peļņa (zaudējumi) peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2,4 

Realizētā peļņa (zaudējumi) peļņas vai zaudējumu aprēķinā  

Valūtas kursa starpības   

Atlikums 2018. gada 31. decembrī 5,9 

  

Atlikums 2019. gada 1. janvārī 5,9 

Iegādāts  

Pārdots  

Nerealizētā peļņa (zaudējumi) peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2,6 

Realizētā peļņa (zaudējumi) peļņas vai zaudējumu aprēķinā  

Valūtas kursa starpības   

Atlikums 2019. gada 31. decembrī 8,5 

 

Nerealizēto peļņu no kapitāla instrumentiem, kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, uzrāda rindā “Neto finanšu 

ieņēmumi”. 

Turpmāk tabulā ir apkopota informācija par finanšu aktīvu un saistību bilances vērtībām un patiesajām vērtībām, kas 

uzrādītas Koncerna bilancē amortizētajā vērtībā: 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

miljonos EUR Bilances 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

 
Bilances 

vērtība 
Patiesā 
vērtība 

      
Prasības pret centrālo banku              602,3  602,4               350,1  350,1 
Prasības pret kredītiestādēm                    39,6  39,6                   58,5  58,4 

Klientiem izsniegtie kredīti          3 028,1  2914,8           2 957,9  2879,9 
   Vispārējā valdība                  55,1  54,5                   41,7  40,9 
   Citas finanšu sabiedrības                     9,1  9,1                   11,4  11,4 

   Nefinanšu sabiedrības          1 892,8  1862,6           1 896,7  1895,1 
   Mājsaimniecības          1 071,1  988,6           1 008,1  932,5 

Kopā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā vērtībā         3 670,0          3 556,8   3 366,5          3 288,4  

      

Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi              327,6               328,8                546,7               548,1  
Īstermiņa noguldījumi un noguldījumi uz pieprasījumu         3 002,8           3 003,4           2 598,3           2 598,3  
Termiņnoguldījumi no klientiem                  86,4                   86,4                    96,2                   96,2  

Kopā finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā 
vērtībā 

        3 416,8          3 418,6  
 

        3 241,2          3 242,6  

Koncerns novērtē finanšu aktīvu un saistību, kas Koncerna bilancē nav uzrādītas patiesajā vērtībā. Visus finanšu 
instrumentus, kurus nenovērtē patiesajā vērtībā, norāda 3. līmenī patiesās vērtības novērtēšanas hierarhijā, jo tiek 

izmantoti nenovērojami dati. 

Aprēķinot patieso vērtību kredītiem ar mainīgu procentu likmi un kredītiem ar fiksētu likmi, nākotnes naudas plūsmas 

diskontē, izmantojot tirgus procentu līkni, kas koriģēta, ņemot vērā piemērojamās likmes jaunajiem kredītiem. Fiksētās 
procentu likmes noguldījumi, mainīgās procentu likmes un fiksētās procentu likmes kredītiestādēm aprēķina līdzīgā veidā. 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

4. Procentu ieņēmumi un izdevumi 

 

 2019  2018 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

Procentu ieņēmumi    

Procenti par prasību pret kredītiestādēm atlikumiem 0,5  0,3 

Procenti par kredītiem un avansiem nebanku klientiem 71,1  66,3 
Procenti par valsts iekšējā aizņēmuma obligācijām un citiem fiksēta 

ienākuma vērtspapīriem 0,4  0,3 

Pārējie procentu ieņēmumi 0,8  0,6 

Procentu ieņēmumu kopsumma 72,8  67,5 
    

Procentu izdevumi    

Procenti par prasību pret kredītiestādēm atlikumiem -0,9  -0,9 

Procenti par klientu noguldījumiem -0,7  -0,5 
Noguldījumu garantiju fondā veiktās iemaksas -3,5  -3,1 

Vienotajā noregulējuma fondā veiktās iemaksas -0,7  -0,5 

Negatīvas procentu likmes izdevumi  -1,9  -1,5 

Citi procentu izdevumi -1,2  -1,4 

Procentu izdevumi kopsumma -8,9  -7,9 
    

Neto procentu ieņēmumi 63,9  59,6 

 
 

5. Komisijas naudas ieņēmumi un izdevumi 

 

 2019  2018 
 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

Komisijas naudas ieņēmumi     

Maksājumu pārskaitīšanas maksas 4,3  4,8 
Komisijas ieņēmumi no kreditēšanas*  2,6  2,8 

Maksa par kontu apkalpošanu 14,6  12,4 

Komisijas par skaidras naudas operācijām 0,5  0,7 

Komisijas par darījumiem ar norēķinu kartēm  23,2  21,5 
Komisijas par finanšu instrumentiem 0,3  0,2 

Komisijas par garantijām 1,2  1,2 

Komisijas par aktīvu pārvaldīšanu 4,9  5,8 

Citi komisijas maksu ieņēmumi 3,5  4,3 

Komisijas maksu ieņēmumi kopsumma 55,1  53,7 

    

Komisijas naudas izdevumi    

Korespondentbankas pakalpojumu maksas -0,3  -0,2 
Komisijas par norēķinu kartēm -9,8  -12,7 

Komisijas par darījumiem ar vērtspapīriem -1,6  -1,6 

Komisijas par skaidras naudas darījumiem -1,2  -0,8 

Komisijas izdevumi par kreditēšanu* -0,8  -0,5 
Pārējie komisijas maksas izdevumi -3,7  -1,7 

Komisijas maksu izdevumi kopsumma -17,4  -17,5 

    

Neto komisijas naudas ieņēmumi 37,7  36,2 

 
 

* 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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6. 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. 

 

 2019  2018 
 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

    

Peļņa no vērtspapīru un kapitāla instrumentu pārdošanas    
Kapitāla instrumenti 2,5  2,2 

 2,5  2,2 

    

Peļņa / (zaudējumi) no vērtspapīru un kapitāla instrumentu pārvērtēšanas     

Vērtspapīri patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos 1,0  -0,2 
    

Neto peļņa no valūtas maiņas darījumiem  3,6  3,3 

Neto peļņa / (zaudējumi) no ārvalstu valūtu pozīciju pārvērtēšanas -1,5  -1,9 

Neto (zaudējumi) / peļņa no atvasinātajiem finanšu instrumentiem 3,1  3,9 
    

Neto finanšu ieņēmumi 8,7  7,3 

 

 
7. Citi pamatdarbības ieņēmumi 

 

 2019  2018 

 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 

 0,0  -0,2 

    

Citi pamatdarbības ienākumi kopā    
Nomas ienākumi no nomas bez izpirkuma tiesībām 0,3  0,3 

Ieņēmumi no pakalpojumu pārdošanas saistītiem uzņēmumiem 1,2  1,6 

Citi pamatdarbības ieņēmumi 1,4  1,8 

Pensiju fondu dalībnieku peļņa -0,1  - 
Profesionālie pakalpojumi par galvenajām darbībām -0,2  - 0,2 

 2,6  3,5 

Citi pamatdarbības ieņēmumi 2,6  3,3 

 

* Koncerns ir ieguvis aktīvus, pārņemot nodrošinājumus vai ķīlas. Pārņemtie nodrošinājumi ietver ēkas un zemesgabalus, 

un tos klasificē bilances postenī  “Ieguldījumu īpašumi”. 
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8. 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. 

 2019  2018 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 
    

Valdes locekļu atalgojums 0,7  0,5 

Pārējo darbinieku atalgojums 20,1  20,0 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5,0  4,7 
 Iemaksas fiksēto iemaksu pensiju plānā 0,5  0,4 

Atalgojuma un saistīto sociālās apdrošināšanas izdevumu kopsumma  26,3  25,6 

 

Attiecīgajā gadā Koncernā nodarbināto darbinieku vidējais skaits: 

 2019  2018 

    

Valdes locekļi 6  4 

Pārējais vadības personāls 84  98 
Darbinieki  828  835 

Nodarbināto darbinieku kopskaits 918  937 

 

2019. gada 31. decembrī Koncernā nodarbināto darbinieku kopējais skaits bija 918 (937). 

9. Citi izdevumi  

 

 2019  2018 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

    

Īres izdevumi 1,0  4,6 

Sakaru izdevumi 1,0  1,0 
Biroja izdevumi 1,3  1,6 

Sponsorēšanas un mārketinga izdevumi 1,6  1,6 

Transporta izmaksas 0,4  0,5 

Mācību un citas personāla izmaksas  1,3  1,3 
Konsultāciju un profesionālo pakalpojumu maksa 8,4  6,9 

Apdrošināšana 1,7  1,9 

Drošības izmaksas 0,3  0,3 

IT uzturēšanas un attīstības izdevumi 3,3  3,1 
Komunālo pakalpojumu, remontu u.c., izdevumi 2,9  0,8 

Citu izdevumu kopsumma 23,2  23,6 

 

 
Īres izdevumi ir samazinājušies sakarā ar 16. SFPS “Noma” piemērošanu, skatīt 1.23.1.1. pielikumu.   
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10. Sagaidāmie kredītzaudējumi 

 

Neto SKZ līmeni aprēķina kā Neto kredītu vērtības samazinājumu attiecībā uz kredītiem sabiedrībai un kredītiem 
kredītiestādēm gada sākuma bilancē, kuri novērtēti amortizētajā vērtībā, finanšu garantijām un kredītsaistībām, atskaitot 

rezerves SKZ. 

  

 2019  2018 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi - 1. posms -  -0,5 

Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi - 2. posms 0,4  -0,7 
Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi - 3. posms -5,4  -0,8 

Vērtības samazināšanās peļņa vai zaudējumi (9. SFPS)  -5,0  -2,0 

    

Norakstītās summas un atgūtie parādi    
Kopējās norakstītās summas -13,8  -16,0 

Rezervju norakstītajām summām apvērse 10,8  12,1 

Norakstītās summas, kurām rezerves iepriekš nebija izveidotas -3,0  -3,9 

    

Iepriekš norakstīto summu atgūšana 2,7  2,1 

Neto norakstītās summas -0,3  -1,8 
    

Neto paredzamie kredītu zaudējumi  -5,3  -3,8 

Neto SKZ līmenis,% 0,17  0,13 

 

 

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa elementi: 

 2019  2018 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

    

Uzņēmumu ienākuma nodoklis -  - 

Iepriekšējo gadu korekcija -  - 
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas 1,2  0,7 

Uzņēmumu ienākuma nodokļu kopsumma 1,2  0,7 

 

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 peļņu, kas radusies sākot ar 2018.gadu.  

Atliktā nodokļa saistību izmantošana 

 2019  2018 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

    

Izmantots 12 mēnešu laikā -  - 

Izmantots pēc vairāk nekā 12 mēnešiem 2,0  0,7 

Kopā ienākuma nodokļi 2,0  0,7 
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12. Kase un prasības pret centrālo banku 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Kase 39,0  34,3 

Korespondentbanku konti Latvijas Bankā 563,3  315,8 
      no kuriem obligātā rezervju prasība 31,3  28,0 

Kases un noguldījumu Latvijas Bankā kopsumma 602,3  350,1 

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. 
 

13. Prasības pret kredītiestādēm 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Kredīti (Error! Reference source not found.pielikums) 1,8  1 

Norēķinu konti 37,8  57,5 

 Prasību pret kredītiestādēm kopsumma 39,6  58,5 

 

 

14. Kredīti kredītiestādēm un klientiem  

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Vispārējā valdība                 55,1   41,7 

Kredītiestādes                 39,6   58,5 
Citas finanšu sabiedrības                     9,1   11,4 

Nefinanšu sabiedrības         1 892,8   1 896,7 

Mājsaimniecības         1 071,1   1 008,1 

 Kredītiestādēm un klientiem izsniegto kredītu kopsumma 3 067,7   3 016,4 

 

Turpmāk tabulā atspoguļots klientiem izsniegto kredītu un prasību pret kredītiestādēm sadalījums atbilstoši to atlikušajam 

termiņam: 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Pēc 12 mēnešiem         2 621,0           2 523,3  
Mazāk nekā 12 mēnešos              446,7                493,1  

 Kopā         3 067,7           3 016,4  

 

Klientiem izsniegto kredītu un prasību pret kredītiestādēm atlikumi ietver arī finanšu nomas debitoru parādus (sk.19. 

pielikumu). 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem  (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļota bruto bilances vērtības riska darījumu atlikumiem, kas novērtēti amortizētajā vērtībā, un nominālās summas ārpusbilances riska darījumiem sadalījumā pa posmiem kā 

aritmētiskā vidējā vērtība, ar nolūku atspoguļot rezerves SKZ kopējā riska kontekstā. 
  Bruto uzskaites vērtības / nominālvērtības  SKZ pabalsti  Uzskaites summas / neto summas 

(miljonos EUR) 

Bilance 2019. gada 31. decembrī 

 1. posms (12 

mēnešu SKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 
SKZ) 

3. posms 

(samazināta 
kredītvērtība / 

dzīvescikla SKZ) 

Kopā  1. posms (12 

mēnešu SKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 
SKZ) 

3. posms 

(samazināta 
kredītvērtība / 

dzīvescikla SKZ) 

Kopā  1. posms (12 

mēnešu SKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 
SKZ) 

3. posms 

(samazināta 
kredītvērtība / 

dzīvescikla 

SKZ) 

Kopā 

Klientiem izsniegtie kredīti un prasības pret 
kredītiestādēm  

               

Vispārējā valdība  55,1 - - 55,1  - - - -  55,1 - - 55,1 

Kredītiestādes  39,6 - - 39,6  - - - -  39,6 - - 39,6 

Citas finanšu sabiedrības  9,1 - - 9,1  - - - -  9,1 - - 9,1 

Nefinanšu sabiedrības  1 719,7 131,6 63,7 1 915,0  -0,8 -4,5 -16,9 -22,2  1 718,9 127,1 46,8 1 892,8 

Mājsaimniecības  994,7 64,0 25,2 1 083,9  -0,9 -1,0 -10,9 -12,8  993,8 63,0 14,3 1 071,1 

                

Kopā  2 818,2 195,6 88,9 3 102,7  -1,7 -5,5 -27,8 -35,0  2 816,5 190,1 61,1 3 067,7 

                

Finanšu garantijas un kredītsaistības                

Centrālās bankas  0,1 - - 0,1  - - - -  0,1 - - 0,1 
Vispārējā valdība  2,2 - - 2,2  - - - -  2,2 - - 2,2 

Kredītiestādes  42,2 0,1 - 42,3  - - - -  42,2 0,1 - 42,3 

Citas finanšu sabiedrības  55,7 - - 55,7  - - - -  55,7 - - 55,7 

Nefinanšu sabiedrības  441,5 13,6 2,8 457,9  -0,1 -0,1 -0,2 -0,4  441,4 13,5 2,6 457,5 

Mājsaimniecības  77,1 0,9 0,2 78,2  -0,2 - - -0,2  76,9 0,9 0,2 78,0 

                

Kopā  618,8 14,6 3,0 636,4  -0,3 -0,1 -0,2 -0,6  618,5 14,5 2,8 635,8 

                

Kopā klientiem izsniegtie kredīti un prasības 

pret kredītiestādēm, un finanšu garantijas un 

kredītsaistības 

               

Centrālās bankas  0,1 - - 0,1  - - - -  0,1 - - 0,1 

Vispārējā valdība  57,3 - - 57,3  - - - -  57,3 - - 57,3 

Kredītiestādes  81,8 0,1 - 81,9  - - - -  81,8 0,1 - 81,9 

Citas finanšu sabiedrības  64,8 - - 64,8  - - - -  64,8 - - 64,8 

Nefinanšu sabiedrības  2 161,2 145,2 66,5 2 372,9  -0,9 -4,6 -17,1 -22,6  2 160,3 140,6 49,4 2 350,3 

Mājsaimniecības  1 071,8 64,9 25,4 1 162,1  -1,1 -1,0 -10,9 -13,0  1 070,7 63,9 14,5 1 149,1 

                

Kopā  3 437,0 210,2 91,9 3 739,1  -2,0 -5,6 -28,0 -35,6  3 435,0 204,6 63,9 3 703,5 

                

SKZ seguma koeficients       0,06 2,82 30,47 0,95      

Kopējo rezervju SKZ īpatsvars       6% 16% 79%       
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
  Bruto uzskaites vērtības / nominālvērtības  SKZ pabalsti  Uzskaites summas / neto summas 

(miljonos EUR) 

Bilance 2019. gada 31. decembrī 

 1. posms (12 

mēnešu SKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 

SKZ) 

3. posms 

(samazināta 

kredītvērtība / 

dzīvescikla SKZ) 

Kopā  1. posms (12 

mēnešu SKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 

SKZ) 

3. posms 

(samazināta 

kredītvērtība / 

dzīvescikla SKZ) 

Kopā  1. posms (12 

mēnešu SKZ) 

2. posms 

(dzīvescikla 

SKZ) 

3. posms 

(samazināta 

kredītvērtība / 

dzīvescikla 

SKZ) 

Kopā 

Klientiem izsniegtie kredīti un prasības pret 

kredītiestādēm  

               

Vispārējā valdība  41,7 - - 41,7  - - - -  41,7 - - 41,7 

Kredītiestādes  58,4 0,1 - 58,5  - - - -  58,4 0,1 - 58,5 
Citas finanšu sabiedrības  11,2 0,1 - 11,3  - - - -  11,2 0,1 - 11,3 

Nefinanšu sabiedrības  1 731,6 155,9 32,8 1 920,3  -0,8 -4,7 -18,1 -23,6  1 730,8 151,2 14,7 1 896,7 

Mājsaimniecības  918,0 74,0 33,1 1 025,1  -0,8 -1,2 -15,0 -17,0  917,2 72,8 18,1 1 008,1 

                

Kopā  2 760,9 230,1 65,9 3 056,9  -1,6 -5,9 -33,1 -40,6  2 759,3 224,2 32,8 3 016,3 

                

Finanšu garantijas un kredītsaistības                

Centrālās bankas  0,1 - - 0,1  - - - -  0,1 - - 0,1 

Vispārējā valdība  9,6 - - 9,6  - - - -  9,6 - - 9,6 

Kredītiestādes  32,6 - - 32,6  - - - -  32,6 - - 32,6 

Citas finanšu sabiedrības  101,5 - - 101,5  - - - -  101,5 - - 101,5 

Nefinanšu sabiedrības  559,0 12,9 2,3 574,2  -0,1 -0,1 -0,2 -0,4  558,9 12,8 2,1 573,8 

Mājsaimniecības  80,3 1,0 0,1 81,4  -0,1 - - -0,1  80,2 1,0 0,1 81,3 
                

Kopā  783,1 13,9 2,4 799,4  -0,2 -0,1 -0,2 -0,5  782,9 13,8 2,2 798,9 

                

Kopā klientiem izsniegtie kredīti un prasības 

pret kredītiestādēm, un finanšu garantijas un 

kredītsaistības 

               

Centrālās bankas  0,1 - - 0,1  - - - -  0,1 - - 0,1 

Vispārējā valdība  51,3 - - 51,3  - - - -  51,3 - - 51,3 

Kredītiestādes  91,0 0,1 - 91,1  - - - -  91,0 0,1 - 91,1 

Citas finanšu sabiedrības  112,7 0,1 - 112,8  - - - -  112,7 0,1 - 112,8 

Nefinanšu sabiedrības  2 290,6 168,8 35,1 2 494,5  -0,9 -4,8 -18,3 -24,0  2 289,7 164,0 16,8 2 470,5 
Mājsaimniecības  998,3 75,0 33,2 1 106,5  -0,9 -1,2 -15,0 -17,1  997,4 73,8 18,2 1 089,4 

                

Kopā  3 544,0 244,0 68,3 3 856,3  -1,8 -6,0 -33,3 -41,1  3 542,2 238,0 35,0 3 815,2 

                

SKZ seguma koeficients       0,05 2,46 48,76 1,07      

Kopējo rezervju SKZ īpatsvars       4% 15% 81%       
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļota Koncerna  un Bankas rezervju konta kustība attiecībā uz bilances un ārpusbilances riska 

darījumiem. 

2019. gada laikā nav notikušas būtiskas izmaiņas klientiem izsniegto kredītu bruto bilances vērtībās, kas būtiski ietekmēja 
rezervju zaudējumiem izmaiņas. Izmaiņas  rezervju zaudējumos  galvenokārt noteica ekspertu kredītvērtējumu korekcijas 

attiecībā uz kredītiem ar samazinātu kredītvērtību  5 milj. EUR apmērā. 

 
(miljonos EUR) 
31.12.2019. 

 

1. posms (12 

mēnešu SKZ)  

2. posms 

(dzīvescikla 

SKZ)  

3. posms 
(samazināta 

kredītvērtība / 

dzīvescikla 

SKZ)  Kopā 

Nefinanšu sabiedrības         
Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  0,8  4,6  18,1  23,5 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,3 

 
- 

 
-0,1 

 
0,2 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -0,4  -0,2  6,0  5,4 
Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-7,2 

 
-7,2 

Valūtas kursa starpības  -  -  0,3  0,3 

Kopā  0,7  4,4  17,1  22,2 

         
Mājsaimniecības         

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  0,8  1,2  15,0  17,0 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,4 

 
-0,1 

 
-0,6 

 
-0,3 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -0,3  -0,1  0,1  -0,3 

Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-3,6 

 
-3,6 

Valūtas kursa starpības  -  -  -  - 

Kopā  0,9  1,0  10,9  12,8 

         

Kopā kredīti         

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  1,6  5,8  33,1  40,5 
Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,7 

 
-0,1 

 
-0,7 

 
-0,1 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -0,7  -0,3  6,1  5,1 

Rezervju  samazinājums norakstījumu 
dēļ 

 
- 

 
- 

 
-10,8 

 
-10,8 

Valūtas kursa starpības  -  -  0,3  0,3 

Kopā  1,6  5,4  28,0  35,0 

         

Finanšu garantijas un kredītsaistības         
Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  0,3  0,1  0,2  0,6 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,1 

 
- 

 
-0,1 

 
- 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -0,1  -  0,1  - 

Kopā  0,3  0,1  0,2  0,6 

         

Kopā kredīti, finanšu garantijas un 

kredītsaistības 

        

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  1,9  5,9  33,3  41,1 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,8 

 
-0,1 

 
-0,8 

 
-0,1 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -0,8  -0,3  6,2  5,1 
Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-10,8 

 
-10,8 

Valūtas kursa starpības  -  -  0,3  0,3 

Kopā  1,9  5,5  28,2  35,6 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 

(miljonos EUR) 

31.12.2018. 

 

1. posms (12 

mēnešu SKZ)  

2. posms 

(dzīvescikla 

SKZ)  

3. posms 

(samazināta 
kredītvērtība / 

dzīvescikla 

SKZ)  Kopā 

Nefinanšu sabiedrības         

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  0,5  2,2  22,1  24,8 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 
kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,4 

 
-0,1 

 
-1,8 

 
-1,5 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -  2,6  3,6  6,2 

Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-6,3 

 
-6,3 

Valūtas kursa starpības  -  -  0,4  0,4 

Kopā  0,9  4,7  18,0  23,6 

         

Mājsaimniecības         
Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  0,5  2,9  21,2  24,6 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,3 

 
-0,1 

 
-0,5 

 
-0,3 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -  -1,6  0,1  -1,5 
Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-5,9 

 
-5,9 

Valūtas kursa starpības  -  -  -  - 

Kopā  0,8  1,2  14,9  16,9 

         
Kopā kredīti         

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  1,0  5,1  43,3  49,4 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 

kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
0,7 

 
-0,2 

 
-2,3 

 
-1,8 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -  1,0  3,7  4,7 

Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-12,2 

 
-12,2 

Valūtas kursa starpības  -  -  0,4  0,4 

Kopā  1,7  5,9  32,9  40,5 
         

Finanšu garantijas un kredītsaistības         

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  -0,4  -0,2  -0,9  -1,5 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 
kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
-0,3 

 
0,1 

 
0,1 

 
-0,1 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  0,3  0,1  0,6  1,0 

Kopā  -0,4  0,0  -0,2  -0,6 

         
Kopā kredīti, finanšu garantijas un 

kredītsaistības 

        

Rezerves SKZ 2019. gada 1. janvārī  1,4  5,3  44,2  50,9 

Jauni finanšu aktīvi un finanšu aktīvi, 
kuru atzīšana ir pārtraukta, neto 

 
1,0 

 
-0,3 

 
-2,4 

 
-1,7 

Izmaiņas kredītriska izmaiņu dēļ  -0,3  0,9  3,1  3,7 

Rezervju  samazinājums norakstījumu 

dēļ 

 
- 

 
- 

 
-12,2 

 
-12,2 

Valūtas kursa starpības  -  -  0,4  0,4 

Kopā  2,1  5,9  33,1  41,1 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna  un Bankas bruto kredītu ar samazinātu kredītvērtību bilances vērtības un 

rezerves SKZ 3. posmā un attiecīgo aktīvu ķīlu patiesā vērtība. 

 
Trešais posms (kredītvērtības samazinājums/ 

dzīvescikla SKZ) 

Bruto 

uzskaites 

vērtības 

 Rezerves 

SKZ 

 Bilances 

vērtība  

 Ķīlas aktīva 

patiesā 

vērtība 

31.12.2019. miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

 miljonos EUR 

        

Nefinanšu sabiedrības  66,5   -17,1  49,4  40,7 

Mājsaimniecības  25,4   -10,9  14,5  13,5 

 91,9  -28,0  63,9  54,2 
 
 

       

  

Trešais posms (kredītvērtības samazinājums/ 

dzīvescikla SKZ) 

Bruto 

uzskaites 
vērtības 

 R SKZ  Bilances 

vērtība  

 Ķīlas aktīva 

patiesā 
vērtība 

31.12.2018. miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

 miljonos 

EUR 

 miljonos EUR 

        
Nefinanšu sabiedrības 35,1  -18,2  16,9  13,9 

Mājsaimniecības 33,2  -15,0  18,2  16,7 

 68,3  -33,2  35,1  30,6 
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Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

Turpmāk tabulā parādīta bilances riska darījumu bruto bilances vērtība un ārpusbilances riska darījumu nominālvērtība, 

sadalījumā pa posmiem un riska klasifikācijas kategorijām. Koncernam un Bankai nebija riska darījumu ar iegādātiem vai 

izveidotiem finanšu aktīviem ar samazinātu kredītvērtību. Riska klasifikācijas kategorijas sīkāk paskaidrotas 2.2. 
pielikumā. 

 

31.12.2019.  

1. posms (12 
mēnešu SKZ)  

2. posms 
(dzīvescikla SKZ)  

3. posms 

(samazināta 
kredītvērtība / 

dzīvescikla SKZ)  Kopā Riska klasifikācijas kategorija 

         
Vispārējā valdība         

Investīciju klase  -  -  -  - 
Standarta uzraudzība  55,1  -  -  55,1 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  -  -  -  - 

Saistītu neizpilde  -  -  -  - 

Kopā  55,1  -  -  55,1 

         
Kredītiestādes         
Investīciju klase  39,5  -  -  39,5 

Standarta uzraudzība  -  -  -  - 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  0,1  -  -  0,1 
Saistību neizpilde  -  -  -  - 

Kopā  39,6  -  -  39,6 
         

Citas finanšu sabiedrības         
Investīciju klase  1,5  -  -  1,5 
Standarta uzraudzība  7,6  -  -  7,6 

Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  -  -  -  - 
Saistību neizpilde  -  -  -  - 

Kopā  9,1  -  -  9,1 
         
Nefinanšu sabiedrības         

Investīciju klase  621,7  -  -  621,7 
Standarta uzraudzība  1 097,3  81,6  0,1  1 179,0 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  0,7  49,9  -  50,6 

Saistību neizpilde  -  0,1  63,6  63,7 

Kopā  1 719,7  131,6  63,7  1 915,0 

         
Mājsaimniecības         
Investīciju klase  1,2  -   -   1,2 

Standarta uzraudzība  993,5  63,5  0,2  1 057,2 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts   -  -   -   - 
Saistību neizpilde  -  0,5  25,0  25,5 

Kopā  994,7  64,0  25,2  1 083,9 
         

Finanšu garantijas un kredītsaistības         
Investīciju klase  267,7  -  -  267,7 
Standarta uzraudzība  350,7  14,0  -  364,7 

Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  0,4  0,6  -  1,0 
Saistību neizpilde  -  -  3,0  3,0 

Kopā  618,8  14,6  3,0  636,4 
         
Kopā pēc riska klasifikācijas kategorijas         

Investīciju klase  931,6  -  -  931,6 
Standarta uzraudzība  2 504,2  159,1  0,3  2 663,6 
 Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  1,2  50,5  -  51,7 

Saistību neizpilde  -  0,6  91,6  92,2 

Kopā  3 437,0  210,2  91,9  3 739,1 
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14.  Kredīti kredītiestādēm un klientiem (turpinājums) 

 
31.12.2018. 

 

 

1. posms (12 
mēnešu SKZ)  

2. posms 
(dzīvescikla SKZ)  

3. posms 

(samazināta 
kredītvērtība / 

dzīvescikla SKZ)  Kopā Riska klasifikācijas kategorija 

         
Vispārējā valdība         

Investīciju klase  -  -  -  - 
Standarta uzraudzība  41,7  -  -  41,7 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  -  -  -  - 

Saistītu neizpilde  -  -  -  - 

Kopā  41,7  -  -  41,7 

         
Kredītiestādes         
Investīciju klase  58,4  0,1  -  58,5 

Standarta uzraudzība  -  -  -  - 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  -  -  -  - 
Saistību neizpilde  -  -  -  - 

Kopā  58,4  0,1  -  58,5 
         

Citas finanšu sabiedrības         
Investīciju klase  4,2  -  -  4,2 
Standarta uzraudzība  7,0  0,1  -  7,1 

Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  -  -  -  - 
Saistību neizpilde  -  -  -  - 

Kopā  11,2  0,1  -  11,3 
         
Nefinanšu sabiedrības         

Investīciju klase  1 106,0  0,2  -  1 106,2 
Standarta uzraudzība  624,4  92,8  0,2  717,4 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  1,2  62,6  -  63,8 

Saistību neizpilde  -  0,3  32,6  32,9 

Kopā  1 731,6  155,9  32,8  1 920,3 

         
Mājsaimniecības         
Investīciju klase  2,7  -  -  2,7 

Standarta uzraudzība  915,3  73,8  0,7  989,8 
Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  -  -  -  - 
Saistību neizpilde  -  0,2  32,4  32,6 

Kopā  918,0  74,0  33,1  1 025,1 
         

Finanšu garantijas un kredītsaistības         
Investīciju klase  479,8  -  -  479,8 
Standarta uzraudzība  303,2  11,6  -  314,8 

Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  0,1  2,3  -  2,4 
Saistību neizpilde  -  -  2,4  2,4 

Kopā  783,1  13,9  2,4  799,4 
         
Kopā pēc riska klasifikācijas kategorijas         

Investīciju klase  1 651,1  0,3  -  1 651,4 
Standarta uzraudzība  1 891,6  178,3  0,9  2 070,8 
 Uzraugāmo kredītu kontrolsaraksts  1,3  64,9  -  66,2 

Saistību neizpilde  -  0,5  67,4  67,9 

Kopā  3 544,0  244,0  68,3  3 856,3 
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15. Parāda vērtspapīri un kapitāla instrumenti 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    
Parāda vērtspapīri     

Valdības obligācijas 150,6  254,9 

Parāda vērtspapīru kopsummas 150,6  254,9 

    
Kapitāla instrumenti     

Akcijas 8,5  5,9 

Kapitāla instrumentu kopsumma 8,5  5,9 

     

Parāda vērtspapīru un kapitāla instrumentu kopsumma 159,1  260,8 

 

2019. gada 31. decembrī un 2018. gada 31. decembrī parāda vērtspapīru termiņi nebija kavēti, un to SKZ bija nebūtiski. 

Maksimālais kredītrisks ir vienāds ar uzskaites vērtību. 

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna turētie parāda vērtspapīri un kapitāla instrumenti sadalījumā - kotētie un nekotētie 
vērtspapīri: 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 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  101,4 - 101,4  204,9 - 204,9 

Lietuvas valdības obligācijas 49,2 - 49,2  50,0 - 50,0 

Parāda vērtspapīru kopsumma 150,6  150,6  254,9  254,9 

        
Kapitāla instrumenti        

Akcijas        

ESAO juridiskās personās - 8,5 8,5  - 5,9 5,9 

Kapitāla instrumentu kopsumma - 8,5 8,5  - 5,9 5,9 

        

Parāda vērtspapīru un kapitāla 
instrumentu kopsumma 

150,6 8,5 159,1  254,9 5,9 260,8 

 

Turpmāk tabulā ir norādīti Koncerna parāda vērtspapīri atbilstoši reitinga aģentūras apzīmējumam: 

SEB risku 

klases 

Moody’s  

reitingi 31.12.2019. 31.12.2018. 

  miljonos EUR miljonos EUR 

    

1-4 Aaa to A3 150,6 254,9 

5-7 Baa1 to Baa3 - - 

8-10 Ba1 to Ba3 - - 

11-12 B1 to B2 - - 

13-16 B3 to C - - 

 Total 150,6 254,9 

Visi vērtspapīri ir Novērtēti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos obligātā kārtā. 
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15. Parāda vērtspapīri un kapitāla instrumenti (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļots parāda vērtspapīru sadalījums atbilstoši to atlikušajam termiņam: 

(miljonos EUR) 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

    
Pēc 12 mēnešiem                    112,5                      106,4  

Mazāk nekā 12 mēnešos                        38,1                      148,5  

 Kopā                    150,6                      254,9  

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). 

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. 

2019. gada 31. decembrī atvasināto finanšu instrumentu maksāšanas termiņi nebija kavēti. 

Aktīvu patiesā vērtība saskaņā ar atvasināto finanšu instrumentu iekšējiem riska reitingiem: 

 

Riska klase 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    
1. – 7. 43,6  31,1 

8. – 12. 1,1  2,9 

13. – 16. -  - 

Kopā 44,7  34,0 

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: 

 
 31.12.2019.  31.12.2018. 

 Līgumiskā / 
Nosacītā vērtība 

Patiesā vērtība  Līgumiskā / 
Nosacītā vērtība 

Patiesā vērtība 

 Aktīvs Saistības Aktīvs Saistības  Aktīvs Saistības Aktīvs Saistības 
 miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
 miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 
miljonos 

EUR 

          

Atvasinātie finanšu 
instrumenti 

         

Ārvalstu valūtas 

nākotnes līgumi 4,5 0,6 0,1 -  0,7 3,0 - -0,1 

Valūtu mijmaiņas līgumi 25,3 89,1 0,2 -0,5  58,1 13,0 0,2 -0,1 

Procentu likmes 

mijmaiņas līgumi 170,6 264,5 6 -6,9  226,6 361,8 4,7 -4,9 

Dažādu valūtu 

procentu likmes 
mijmaiņas darījumi 175,4 135,8 38,4 -38,5  172,1 135,8 29,1 -29,0 

            

Kopā 375,8 490,0 44,7 -45,9  457,5 513,6 34,0 -34,1 
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16. Atvasinātie finanšu instrumenti (turpinājums) 

Turpmāk tabulā atspoguļots atvasināto finanšu instrumentu sadalījums atbilstoši to atlikušajam termiņam: 

(miljonos EUR) 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 Aktīvi Pasīvi  Aktīvi  Pasīvi 

      
Pēc 12 mēnešiem           43,1  -44,0     32,9  -32,9  

Mazāk nekā 12 mēnešos               1,6  -1,9        1,1  -1,2  
 Kopā           44,7  -45,9      34,0  -34,1  

17. Nemateriālie aktīvi  

Nemateriālo aktīvu bilances vērtība: 

 
 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Datoru programmnodrošinājums, izņemot 
priekšapmaksas 6,1  7,5 

Programmnodrošinājuma izstrāde 2,6  1,7 

    

Nemateriālo aktīvu kopsumma 8,7  9,2 

Datoru programmnodrošinājuma izveidošanas izmaksas ietver ieguldījumus, kas saistīti ar Bankas jaunās pamatsistēmas 

ieviešanu 2017. gada februārī. 2019. gada 31. decembrī Bankas jaunās pamatsistēmas vērtība bija 5,0 miljoni EUR (2018. 

gadā – 6,0 miljoni EUR), un tās aplēstais lietderīgās lietošanas laiks ir 8 gadi, skaitot no sistēmas ieviešanas brīža. 
Programmnodrošinājuma izstrāde ietver sevī investīcijas, kas saistītas ar minētās sistēmas tālāku izstrādi. 

Turpmāk tabulā ir atspoguļota Koncerna programmnodrošinājuma kustības tabula: 

 2019  2018 

 miljonos 
EUR 

 miljonos 
EUR 

Sākotnējā vērtība    

1. janvārī 20,2  20,2 

Iegādāti  0,1  0,1 

Norakstīti -1,7  -0,1 

31. decembrī  18,6  20,2 

    
Uzkrātā amortizācija    

1. janvārī 12,7  11,3 

Amortizācija par periodu 1,5  1,5 

Norakstīto aktīvu amortizācija -1,7  -0,1 

31. decembrī 12,5  12,7 

    

Bilances vērtība    

31. decembrī 6,1  7,5 
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18. Pamatlīdzekļi  

Pamatlīdzekļu bilances vērtība: 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Nomātā īpašuma uzlabojumi 1,4  1,5 

    
Biroja aprīkojums:    

   Elektroniskās datu apstrādes iekārtas  3,9  3,8 

   Pārējās biroja iekārtas, aprīkojums un piederumi 0,7  0,8 

Biroja aprīkojuma kopsumma 4,6  4,6 

    
Aktīvi, kas iznomāti klientiem saskaņā ar nomas bez 

izpirkuma tiesībām līgumiem (transportlīdzekļi) 2,4  2,5 

    

Pamatlīdzekļu, izņemot priekšapmaksas, kopsumma  8,4  8,6 
    

Priekšapmaksa par pamatlīdzekļu iegādi  0,2  0,2 

    

Pamatlīdzekļu, tostarp priekšapmaksu, bilances vērtība  8,6  8,8 

Koncerna pamatlīdzekļu (tostarp aktīvu, kas iznomāti klientiem nomas bez izpirkuma tiesībām ietvaros) kustības tabula 

2019. pārskata gadā: 
 

 
 

 

Nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi Transportlīdzekļi 

  Biroja 

 iekārtas 

Kopā, izņemot 

priekšapmaksas 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Sākotnējā vērtība 
    

2018. gada 31. decembrī 2,4 3,5 13,9 19,8 

Iegādāti  0,5 0,3 1,5 2,3 
Norakstīti  -0,3 -0,2 -1,6 -2,1 

2019. gada 31. decembrī 2,6 3,6 13,8 20,0 

     

Uzkrātais nolietojums     
2018. gada 31. decembrī 0,9 1,0 9,3 11,2 

Nolietojums par periodu 0,6 0,4 1,4 2,4 

Norakstīto pamatlīdzekļu nolietojums -0,3 -0,2 -1,5 -2,0 

2019. gada 31. decembrī 1,2 1,2 9,2 11,6 

     
Bilances vērtība     

2018. gada 31. decembrī 1,5 2,5 4,6 8,6 

2019. gada 31. decembrī 1,4 2,4 4,6 8,4 

 

  



AS „SEB banka” 2019.gada pārskats 

 
 

 65 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

18. Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

2018. 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 
    

2017. gada 31. decembrī 2,1 3,7 16,4 22,2 

Iegādāti  0,8 - 1,8 2,6 
Norakstīti  -0,5 -0,2 -4,3 -5,0 

2018. gada 31. decembrī 2,4 3,5 13,9 19,8 

     

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 pamatlīdzekļu 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 1,5 2,5 4,6 8,6 

 

Iepriekš norādītie iznomātie aktīvi, kurus iznomā Koncerns, ietver aktīvus, kurus Koncerna uzņēmums iznomājis trešajām 

personām saskaņā ar nomu bez izpirkuma tiesībām: 

 2019  2018 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sākotnējā vērtība    

1. janvārī 3,5  3,7 

Iegādāti  0,3  - 
Norakstīti  -0,2  -0,2 

31. decembrī  3,6  3,5 

    

Uzkrātais nolietojums    

1. janvārī 1,0  0,7 
Nolietojums par periodu 0,4  0,4 

Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums -0,2  -0,1 

31. decembrī 1,2  1,0 

    

Bilances vērtība    

31. decembrī 2,4  2,5 

 

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: 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Līdz 1 gadam 0,3  0,3 

1-5 gadi 0,9  1,1 

Minimālo nomas maksājumu kopsumma 1,2  1,4 
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19. Noma 

 

Nomnieks   31.12.2019. 

   miljonos EUR 

 
Peļņas vai zaudējumu 

aprēķins  
 

Procentu izdevumi par nomas saistībām Neto procentu ieņēmumi  - 

Izdevumi, kas saistīti ar īstermiņa nomu Citi izdevumi  0,4 

Izdevumi, kas saistīti ar mazvērtīga inventāra nomu Citi izdevumi  0,1 
    

Lietošanas tiesību aktīvu amortizācija 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

un nemateriālo aktīvu un 

lietošanas tiesību aktīvu 
amortizācija un vērtības 

samazināšanās  

3,4 

    

 Bilance   
Iegādāti Lietošanas tiesību aktīvi  - 

Slēguma bilance Lietošanas tiesību aktīvi  10,2 

Nomas saistības Pārējās finanšu saistības  9,8 

 
 

Iznomātājs 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Finanšu noma    

Nediskontētie nomas maksājumi, kas gaidāmi pēc pārskata datuma un laikā 
1. gads 29,5  28 

2. gads 47,6  38,7 

3. gads 67,8  66,6 

4. gads 72,8  69,4 
5. gads 70,1  74,7 

ilgāk nekā 5 gadi 27,8  26,7 

 Kopējie saņemamie nediskontētie nomas maksājumi 315,6  304,1 

Nenopelnītie finanšu ieņēmumi -14,1  -14,6 

Diskontēta negarantētā atlikusī vērtība  -  - 

Neto investīciju noma 301,5  289,5 

    

Finanšu ieņēmumi (procentu ieņēmumi) no neto ieguldījumiem 7,5  6,8 

Iznomātāja portfelī galvenokārt ietverti transportlīdzekļi un iekārtas. Atlikušās vērtības risks nav būtisks, jo pastāv 

sekundārais tirgus. 

20. Uzkrājumi   

 
 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Ilgtermiņa darbinieku materiālie labumi1) 2,2  2,4 
Uzkrājumi ārpusbilances saistībām un garantijām 0,7  0,6 

Uzkrājumu kopsumma 2,9  3,0 

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 (publ) akcijas cenai.  
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21. Pārējie finanšu un nefinanšu aktīvi un pārējās finanšu un nefinanšu saistības   

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Debitoru parādi 33,4  21,6 

Uzkrātie ieņēmumi 1,8  1,6 

Nepabeigtie karšu maksājumi 7,1  6,5 

Pārējo finanšu aktīvu kopsumma 42,3  29,7 

    

Pārņemtie aktīvi (nodrošinājums) -  0,5 

Nākamo periodu izmaksas 2,8  3,3 
Apakšnomas debitoru parādi 0,3  - 

Pārējie nefinanšu aktīvi 3,3  2,7 

Pārējo nefinanšu aktīvu kopsumma 6,4  6,5 

    

Pārējo aktīvu kopsumma 48,7   36,2 

    

Kreditori 74,4  43,5 

Nomas saistības 9,8  - 
Pārējās finanšu saistības 0,1  - 

Pārējo finanšu saistību kopsumma 84,3   43,5 

    

Nākamo periodu ienākumi 0,1  0,1 

Uzkrātie nākotnes izdevumi 6,6  5,9 
Pārējās nefinanšu saistības 3,7  3,0 

Pārējo nefinanšu saistību kopsumma 10,4   9,0 

    

Pārējo saistību kopsumma 94,7   52,5 

Pārējo finanšu aktīviem nav kavēts termiņš, un to SKZ ir nebūtisks. Finanšu aktīvi nav nodrošināti ar ķīlu. 

Turpmāk tabulā ir atspoguļoti kredītriskam pakļautie pārējie aktīvi: 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Kredītriskam pakļautie pārējie finanšu aktīvi 42,3  29,7 

 

22. Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Saistības pret ESAO dalībvalstīs reģistrētām kredītiestādēm 323,7  542,7 

Saistības pret Latvijā reģistrētām kredītiestādēm 1,1  0,9 
Saistības pret pārējās valstīs reģistrētām kredītiestādēm 2,8  3,1 

Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumu kopsumma 327,6  546,7 

Turpmāk tabulā atspoguļotas saistības pret kredītiestādēm pēc to dzēšanas termiņa: 

 
 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

    

Saistības uz pieprasījumu 6,0  12,5 
Termiņnoguldījumi  321,6  534,2 

Saistību pret bankām kopsumma 327,6  546,7 

Saistības pret SEB grupas uzņēmumiem atspoguļotas pārskata 29. pielikumā 98,2% (99,7%) no saistībām pret 

kredītiestādēm ir saistības pret SEB AB. 
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23. Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem   

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sadalījumā pa termiņiem:    

Pieprasījuma noguldījumi 3 002,8  2 598,3 
Termiņnoguldījumi  86,4  96,2 

no kuriem atlikušais termiņš lielāks par 12 mēnešiem 0,1  0,1 

no kuriem atlikušais termiņš mazāks par 12 

mēnešiem 
86,3  

96,1 

Klientu noguldījumu un aizņēmumu no klientiem 
kopsumma 

3 089,2  2 694,5 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sadalījumā pa sektoriem:    

Vispārējā valdība             245,8   199,7    

Citi finanšu sabiedrības              160,5    94,2    
Nefinanšu sabiedrības               935,7    806,4    

Mājsaimniecības            1 747,2    1 594,2    

Klientu noguldījumu un aizņēmumu no klientiem 

kopsumma 
           3 089,2   2 694,5 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Sadalījumā pēc ģeogrāfiskās vietas:    

Rezidenti  3 025,7  2 607,1 
Nerezidenti 63,5  87,4 

Klientu noguldījumu un aizņēmumu no klientiem 

kopsumma 
3 089,2  2 694,5 

24. Pamatkapitāls 

Bankas akcionāri: 

 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 Apmaksātais 

pamatkapitāls 

% no apmaksātā 

pamatkapitāla 

 Apmaksātais 

pamatkapitāls  

% no apmaksātā 

pamatkapitāla 
 miljonos EUR   miljonos EUR  

      

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  145,3 100,00  145,3 100,00 

Kopā  145,3 100,00  145,3 100,00 

 

2019. 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 EUR (1,40 EUR). 

2019. gadā tika izmaksātas dividendes 45,9 miljonu EUR (70,9 miljoni EUR) apmērā. 

2019. gada 31. decembrī vispārējo un citu neierobežoto rezervju apjoms bija 0,3 milj. EUR (0,3 milj. EUR) un uz akcijām 

balstītā atalgojuma rezerve bija 0,2 milj. EUR (0,3 milj. EUR), minētais atalgojums tiks samaksāts ar Skandinaviska Enskilda 

Banken AB (publ) kapitāla A klases akcijām darbiniekiem, kuri piedalās uz akcijām balstītajā prēmiju programmā. 

Atalgojuma sistēmas ietvaros SEB Koncerns ir izstrādājis ilgtermiņa uz akcijām balstītas programmas, lai veicinātu 
ilgtermiņa sadarbību ar SEB. SEB ilgtermiņa uz akcijām balstīto mainīgo atalgojumu nosaka, pamatojoties uz akcijām 

balstītu mainīgā atalgojuma ilgtermiņa programmas principiem, kurus izstrādājis SEB Koncerns, un tā ir īpaši saskaņojama 

ar attiecīgo darbinieku, kuram tā tiek piemērota. Iepriekš minētās programmas ir Akciju atlikšanas programma (SDP) un 

Akciju pielīdzināšanas programma (SMP). 

Programmu mērķis ir atalgot augstākā līmeņa vadītājus un nozīmīgākos darbiniekus, kā arī mudināt visus darbiniekus kļūt 

par SEB akcionāriem, tādējādi saskaņojot darbinieku intereses ar akcionāru interesēm. 
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24.  Pamatkapitāls (turpinājums) 

Akciju uzkrājumu programmas izmaksas, kas Koncernam radās 2019. gadā, bija 0,2 milj. EUR (0,3 milj. EUR), un tās ir 

iegrāmatotas peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Citi izdevumi”. 

Iepriekš aprakstītie maksājumi ar akcijām uzskatāmi par norēķiniem ar kapitāla akcijām, jo Koncernam nav pienākuma 
norēķināties par darījumiem, kas saistīti ar Akciju uzkrājumu programmu. 

25. Ārpusbilances saistības  
 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 

Iespējamās saistības    

Izsniegtās finanšu garantijas 164,4  154,5 
Neatsaucamie akreditīvi 6,9  4,9 

Iespējamo saistību kopsumma 171,3  159,4 
    

Ārpusbilances saistības    

Ārpusbilances kredītsaistības  465,1  640,0 

Ārpusbilances saistību kopsumma 465,1  640,0 

2019. 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. 

26. 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. 
 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Noguldījumi bankās              107,7   53,5 

Fiksēta ienākuma vērtspapīri         1 162,9   1 011,3 

Ieguldījumu fondi              407,4   322,5 
Nekustamais īpašums  -   0,1 

Akcijas                     3,1   3,2 

Aktīvu pārvaldībā kopsumma         1 681,1   1 390,6 

27. Nauda un tās ekvivalenti  

Turpmāk tabulā atspoguļots naudas un tās ekvivalentu sadalījums: 
 

 31.12.2019.  31.12.2018. 

 miljonos EUR  miljonos EUR 
    

Kase un prasības pret centrālo banku bez obligātajām 

rezervēm (sk. 12. pielikumu) 571,0  322,1 

Noguldījumi uz pieprasījumu kredītiestādēs 37,8  57,5 

Naudas un tās ekvivalentu kopsumma 608,8  379,6 
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28. Kapitāla pietiekamība  

Turpmāk tabulā atspoguļots Koncerna kapitāla pietiekamības prasību aprēķins atbilstoši Bāzele III kapitāla 

aprēķināšanas noteikumiem: 

 

Nr. Posteņa nosaukums 

31.12.2019. 

miljonos 

EUR 

31.12.2018. 

miljonos 

EUR 

 
1. 

 
Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 316,1 316,1 

1.1. 1. līmeņa kapitāls (1.1.1+1.1.2).   316,1 316,1 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 316,1 316,1 

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.) 1 828,0 1 802,2 

2.1. 

 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 

partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 

riskam un neapmaksātās piegādes riskam 1 697,6 1 657,3 

2.2. Riska darījumu kopsumma - norēķiniem/piegādei - - 

2.3. 

 

Riska darījumu kopsumma - pozīciju, ārvalstu valūtas un preču 

riski 1,4 1,3 

2.4. Riska darījumu kopsumma - operacionālais risks (OpR) 129,0 143,6 

2.5. Riska darījumu kopsumma kredīta vērtības korekcijai 0,0 0,0 

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) 17,3% 17,5% 
3.2. 

 

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

(1.1.1.-2.*4,5%) 234,5 235,0 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 17,3% 17,5% 

3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6 %) 207,1 208,0 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)    17,3% 17,5% 

3.5. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8 %) 170,5 171,9 

 

4. 

 

Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)   

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)    2,5% 2,5% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   - - 

4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)1)    - - 

4.4. Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)    - - 

4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)   1,8% 2,0% 

 
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 17,3% 17,5% 

5.3 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 17,3% 17,5% 

5.4. 
Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas   17,3% 17,5% 

Koncerna kapitāla pietiekamība gan 2019. gadā, gan 2018. gadā atbilda minimālajām prasībām (8%). 

1)  Sistēmiskā riska rezervju prasība ir piemērojamā Igaunijas rezidentiem, balstoties uz 2016.gada 19.oktobrī FKTK 

pieņemto lēmumu. Uz 2019.gada 31.decembri sistēmiskā riska rezervju prasība bija mazāka par 0,01%. 

 



AS „SEB banka” 2019.gada pārskats 

 
 

 71 

Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

29. Darījumi ar saistītām personām  

Par saistītām personām tiek uzskatīti: 

-  Bankas valdes, padomes un citi galvenā vadības personāla locekļi, kā arī viņu tuvi radinieki; 

- Bankas mātesuzņēmums; 
- Bankas meitasuzņēmumi; 

- citi SEB grupas  uzņēmumi. 

Darījumu ar saistītajām personām (privātpersonām) atlikumi:  

 
 31.12.2019. 31.12.2018. 

 Nosacījumi Koncerns Nosacījumi Koncerns 

 % miljonos EUR % miljonos EUR 

       
       

Kredīti 0,00 - 12,00 1,6 0,00 - 2,59 1,3 

Noguldījumi  0,00 - 0,70 1,5 0,00 - 23,50 1,4 

Izsniegto kredītsaistību, finanšu garantiju un 
pārējo ārpusbilances saistību nominālvērtība  

 0,1  0,1 

Prasību pret saistītajiem uzņēmumiem atlikumi: 

 

 31.12.2019. 31.12.2018. 

 Nosacījumi Koncerns Nosacījumi Koncerns 

 % miljonos EUR % miljonos EUR 
     

Korespondentkonti Bankas mātesuzņēmumā  (0,75) - 8,28 7,4 (0,75) - 31,64 42,0 

Korespondentkonti citās SEB grupas 

kredītiestādēs (0,50) - 1,53 
29,3 

(0,40) - 4,52 12,9 

Korespondentkonti, kopsumma  36,7  54,9 
     

Citiem SEB grupas uzņēmumiem izsniegtie 

kredīti 0,00 
1,4 

0,00 4,0 

Kredītu kopsumma  1,4  4,0 

     
Atvasinātie finanšu instrumenti Bankas 

mātesuzņēmumā   
38,3 

 29,1 

Atvasināto finanšu instrumentu kopsumma  38,3  29,1 

     

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu 

izdevumi  
0,7 

 
0,5 

      

Prasību pret saistītajiem uzņēmumiem 
kopsumma 

 77,1  88,5 

 

Prasījumiem pret saistītajiem uzņēmumiem  piemēro SKZ modeli. Ņemot vērā aktīvu augsto kvalitāti, SKZ apmērs ir 
nebūtisks. 
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29.  Darījumi ar saistītām personām turpinājums) 

Saistību pret saistītajiem uzņēmumiem atlikumi: 

 

 31.12.2019. 31.12.2018. 

 Nosacījumi Koncerns Nosacījumi Koncerns 

 % miljonos EUR % miljonos EUR 

     

Mātesuzņēmuma korespondentkonts Bankā (0,5) 0,1 (0,40) 7,3 
Citu SEB grupas kredītiestāžu 

korespondentkonti 
(0,5) 3,3 

(0,40) - 4,52 3,5 

Citu SEB grupas uzņēmumu korespondentkonti 0 3,2 0,00 1,6 

Korespondentkontu kopsumma  6,6  12,4 

     

Mātesuzņēmuma termiņnoguldījumi   (-0,5) - 0,92              322,0  (0,21) - (0,92) 389,4 
Citu SEB grupas uzņēmumu noguldījumi 0 0,5 0,00 0,4 

Ilgtermiņa kredīti no mātesuzņēmuma    - (0,15) - (0,14) 145,0 

Atvasinātie finanšu instrumenti ar Bankas 

mātesuzņēmumu  
7,5 

 5,3 
     

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi  0,1  0,1 

      

Saistību pret saistītiem uzņēmumiem 

kopsumma 

 
       336,70     552,6 

     

Mātesuzņēmumam izsniegto kredītsaistību, 

finanšu garantiju un pārējo ārpusbilances 
saistību nominālvērtība 

 
19,0  15,1 

SEB grupas uzņēmumiem (izņemot 

mātesuzņēmumam) izsniegto kredītsaistību, 

finanšu garantiju un pārējo ārpusbilances 
saistību nominālvērtība 

 

11,0  10,5 

No mātesuzņēmuma saņemto kredītsaistību, 

finanšu garantiju un pārējo ārpusbilances 

saistību nominālvērtība 

 
332,0  303,3 

No SEB grupas uzņēmumiem (izņemot 

mātesuzņēmuma) saņemto kredītsaistību, 

finanšu garantiju un pārējo ārpusbilances 

saistību nominālvērtība  

 

16,6  16,0 

   

Turpmāk tabulā atspoguļoti Koncerna ieņēmumi/izdevumi darījumos ar saistītiem uzņēmumiem: 

 

 2019  2018 

 Mātesuzņ. Pārējie 

uzņēmumi 

 Mātesuzņ. Pārējie 

uzņēmumi 

 miljonos EUR miljonos EUR  

miljonos 

EUR 

miljonos EUR 

      

Procentu ieņēmumi no naudas tirgus darījumiem 0,6 -  0,5 - 

Komisijas naudas ieņēmumi                         1,0  0,8  1,2 0,7 

Saņemtie maksājumi par pakalpojumiem 0,5 -0,4  0,2 -1,2 

Procentu izdevumi par kredītresursiem -0,9 -  -0,9 - 

Procentu izdevumi par noguldījumiem -1,1 -0,1  -1,3 -0,1 

Komisijas naudas izdevumi -0,6 -0,4  -0,3 -0,4 

Maksa par pakalpojumiem -1,5 -3,8  -1,0 -1,9 

Apdrošināšanas prēmijas -0,1 -  -0,1 - 

Starpsumma -2,1 -3,9  -1,7 -2,9 

Sk.8. pielikumu par vadošā vadības personāla atalgojumu. 
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30. Apgrūtinātie aktīvi  

Koncerna apgrūtināto aktīvu apmērs bija  0,09 miljoni EUR (0,10 miljoni EUR), un tie sastāvēja no drošības depozītiem, kas 

bija samaksāti citiem saimnieciskajiem un pamatdarbības partneriem. 

31. Kapitāla atdeves un peļņas no aktīviem rādītāji  

 

 2019  2018 

    

Atdeve no vidējā kapitāla (ROAE) 13,15%  12,52% 

Atdeve uz vidējiem aktīviem (ROAA) 1,28%  1,39% 

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. 

32. Finanšu instrumentu sadalījumā pa novērtējuma kategorijām   

Turpmāk tabulā atspoguļotas Koncerna finanšu aktīvu klases un to salīdzinājums: 

 

31.12.2019. PVTNT PVPPZ AII Kopā 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi     

Kase un prasības pret centrālo 

banku  -   -               602,3               602,3  

Prasības pret kredītiestādēm  -   -                  39,6                  39,6  
Klientiem izsniegtie kredīti  -   -          3 028,1          3 028,1  

Parāda vērtspapīri  -               150,6   -               150,6  

Atvasinātie finanšu instrumenti                  44,7   -   -                  44,7  

Kapitāla instrumenti  -                      8,5   -                      8,5  
Pārējie finanšu aktīvi  -   -                  42,3                  42,3  

Finanšu aktīvu kopsumma                 44,7               159,1          3 712,3          3 916,1  

Nefinanšu aktīvi -  -                  37,1                  37,1  

Aktīvu kopsumma                 44,7               159,1          3 749,4          3 953,2  

  

31.12.2018. PVTNT PVPPZ AII Kopā 

 miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR miljonos EUR 

Aktīvi     

Kase un prasības pret centrālo 

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 27,6 

Aktīvu kopsumma 34,0 260,8 3 423,8 3 718,6 

2019. gada 31. decembrī un 2018. 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. 
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33. Notikumi pēc bilances datuma  

Nesenais jaunā koronavīrusa Covid-19 pandēmijas uzliesmojums un valdības īstenotie pasākumi, mēģinot ierobežot tā 

izplatību, ir  ietekmējuši visas ekonomikas un sabiedriskās jomas. Tiešā ietekme uz Koncernu no nozarēm, kas šobrīd 

saņēmušas vissmagāko triecienu, piemēram, viesnīcu un restorānu, transporta un tūrisma nozarēm, ir ierobežota. Tomēr, 
ņemot vērā paredzamo recesiju, noteikti ir sagaidāmas daudz plašākas sekas.  

Koncerns veic pašreizējo risku ietekmes novērtējumu potenciālajām problēmu jomām, tomēr patlaban precīzu ietekmes 

apmēru noteikt nav iespējams. Koncerns plāno sniegt atbalstu klientiem, kuriem pandēmijas dēļ būs radušās finansiālas 

grūtības. Palīdzības apmērs būs atkarīgs no pasludinātā ārkārtas stāvokļa ilguma, tā tiešās ietekmes uz ekonomiku un uz 
valdības lēmumiem un īstenotajiem atbalsta pasākumiem. 

Lai arī pārskata periodā tika ziņots par pirmo koronavīrusa gadījumu Ķīnā, tobrīd nebija nekādu norāžu, ka sagaidāmas tik 

vērienīgas pandēmiska un lokāla mēroga sekas, lai sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ) aprēķinos varētu piemērot negatīvā 

scenārija iespējamības daļu attiecībā uz Latvijas ekonomiku. 

 Attiecībā uz pārskata datumā izmantotajiem patiesās vērtības noteikšanas pieņēmumiem, patlaban zināmā informācija 

saistībā ar uzliesmojumu vērtējuma principus nebūtu ietekmējusi. Pozīcijas ir novērtētas pēc to patiesās vērtības, 

balstoties uz tiešu vai novērojamu informāciju par tirgu, kas pārskata dienā tiek uzskatīta par tirgu raksturojošu. 

Pēc 2020. gada 2. ceturkšņa Padomes priekšsēdētāja amatu atstās Riho Unt. 

34. Bankas (Koncerna mātesuzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati  

34.1. Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķins 

(miljonos EUR) 

  2019   2018  

       

       

Procentu ieņēmumi  66,0   61,4  

Procentu izdevumi  -8,9   -7,9  

Neto procentu ieņēmumi  57,1   53,5  

       

Komisijas naudas ieņēmumi  51,2   49,2  

Komisijas naudas izdevumi  -17,1   -17,4  

Neto komisijas naudas ieņēmumi  34,1   31,8  

       

Neto finanšu ieņēmumi  8,7   7,3  

       

Dividenžu ieņēmumi   2,6   0,1  

Citi pamatdarbības ieņēmumi  2,5   3,2  

Neto citi ieņēmumi  5,1   3,3  

       

Personāla izmaksas  -25,1   -24,3  

Nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību 

aktīvu vērtības amortizācija, nolietojums un 

norakstīšana  

 

-6,9   -3,6  

Citi izdevumi  -21,3   -21,4  

Pamatdarbības izdevumu kopsumma  -53,3   -49,3  

       

Sagaidāmie kredītzaudējumi  -4,5   - 0,8  

       

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  47,2   45,8  
       

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  -   -  

       

Pārskata gada peļņa  47,2   45,8  
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34. Bankas (Koncerna mātesuzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati (turpinājums) 

34.2. Bankas bilance 

(miljonos EUR) 

  31.12.2019.   31.12.2018. 

Aktīvi      

Kase un prasības pret centrālo banku  602,3      350,1 

Prasības pret kredītiestādēm  39,6      58,5 

Klientiem izsniegtie kredīti  3 011,9      2 947,6 

Parāda vērtspapīri  150,6   254,6 
Atvasinātie finanšu instrumenti  44,7   34,0 

Kapitāla instrumenti  8,5   5,9 

Līdzdalība meitasuzņēmumos  5,0    5,0 

Nemateriālie aktīvi  8,7    9,2 
Pamatlīdzekļi  6,2    6,2 

Lietošanas tiesību aktīvi  10,1   - 

Ieguldījuma īpašumi  0,1   - 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi  2,4   2,4 
Pārējie finanšu aktīvi  41,8   29,1 

Pārējie nefinanšu aktīvi  2,7   3,2 

Aktīvu kopsumma  3 934,6    3 705,8 

      

Saistības      

Centrālo banku un kredītiestāžu noguldījumi  327,6    546,7 

Klientu noguldījumi un aizņēmumi no klientiem  3 101,0    2 703,8 
Atvasinātie finanšu instrumenti  45,9    34,1 

Uzkrājumi  2,7   5,3 

Pārējās finanšu saistības  77,4   38,5 

Pārējās nefinanšu saistības  7,7   6,4 

Saistību kopsumma  3 562,3    3 334,8 

      

Kapitāls un rezerves      

     

Pamatkapitāls  145,3    145,3 

Akciju emisijas uzcenojums  5,1    5,1 

Citas rezerves  0,5    0,6 
Nesadalītā peļņa  221,4    220,0 

Kapitāla un rezervju kopsumma  372,3    371,0 

      

Saistību, kapitāla un rezervju kopsumma  3 934,6    3 705,8 
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34. Bankas (Koncerna mātesuzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati (turpinājums) 

34.3. Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 

(miljonos EUR) 

 

Apmaksātais 

pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Citas 

rezerves 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
vērtspapīru 

pārvērtēšanas 

rezerve  
Nesadalītā 

peļņa KOPĀ 

       

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 

Pārrēķinātais 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 (24.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 - 220,0 371,0 

16. SFPS piemērošanas sekas: - - - - -0,1 -0,1 

Pārrēķinātais atlikums 2019. gada 

1. janvārī 
- - - - 219,9 370,9 

Pārskata gada peļņa - - - - 47,1 47,1 

Apvienoto ienākumu kopsumma 

pārskata gadā - - - - 47,1 47,1 

Dividendes (24.pielikums) - - - - -45,9 -45,9 

Uz akcijām balstīts atalgojums - - 0,2 - - 0,2 

Uz akcijām balstītā atalgojuma izpilde - - -0,3 - 0,3 - 

Atlikums 2017. gada 31. decembrī 145,3 5,1 0,5  221,4 372,3 
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34. Bankas (Koncerna mātesuzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati (turpinājums) 

34.4. Bankas naudas plūsmas pārskats  

(miljonos EUR) 

 

 2019  2018 
    

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā    

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  47,2  45,8 

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums 3,5  3,4 
Izdevumi kredītu vērtības samazināšanās uzkrājumiem 4,5  0,8 

Procentu ieņēmumi par izsniegtajiem kredītiem  -64,2  -60,2 

Procentu izdevumi par klientu un banku noguldījumiem 1,6  1,3 

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (peļņa) / zaudējumi 1,5  1,9 
Pamatlīdzekļu norakstīšanas zaudējumi 0,1  - 

Nomas izmaksas 3,8  - 

Saņemtās dividendes -2,5  - 

Uz akcijām balstītā atalgojuma pieaugums 0,2  0,3 
Pārējo aktīvu (pieaugums) / samazinājums  -10,9  -19,4 

Pārējo saistību pieaugums / (samazinājums) 27,4  5,7 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) pamatdarbības 

rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās  12,2  -20,4 

    
Prasību pret kredītiestādēm un obligāto rezervju centrālajā bankā (pieaugums) / 

samazinājums -3,3  1,9 

Vērtspapīru patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos (pieaugums) / 

samazinājums 104,0  32,5 
Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) / samazinājums -0,8  7,0 

Klientiem izsniegto kredītu un avansu pieaugums -69,0  -309,6 

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums / (samazinājums) -219,1  -290,0 

Klientu noguldījumu pieaugums 397,1  321,5 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) pamatdarbības 
rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 221,1  -257,1 

    

Saņemtie procenti par izsniegtajiem kredītiem 64,4  60,4 

Samaksātie procenti par klientu un banku noguldījumiem -1,5  -1,2 
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis -  -2,8 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) pamatdarbības 
rezultātā 284,0  -200,7 

    

Naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā    

Pamatlīdzekļu iegāde  -3,0  -3,8 

Īpašuma un iekārtu pārdošana  0,1  0,1 
Ieguldījumu vērtspapīru pieaugums -2,7  -2,4 

Saņemtās dividendes 2,5  - 

Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums) / pieaugums ieguldīšanas 

darbības rezultātā -3,1  -6,1 

    

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā    

Nomas  saistību maksājumi -4,3  - 
Izmaksātās dividendes -45,9  -70,9 

Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums finansēšanas darbības rezultātā  -50,2  -70,9 

    

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums) pārskata gadā  230,7  -277,7 

    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 379,6  659,2 
    

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem -1,5  -1,9 

    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 608,8  379,6 
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34. Bankas (Koncerna mātesuzņēmuma) atsevišķie finanšu pārskati (turpinājums) 

34.5. Bankas kapitāla pietiekamība  

Turpmāk tabulā var redzēt Bankas kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķinu saskaņā ar Bāzele III prasībām: 

 

Nr. Posteņa nosaukums 

31.12.2019. 

miljonos 

EUR 

31.12.2018. 

miljonos 

EUR 

 
1. 

 
Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 301,7 307,6 

1.1. 1. līmeņa kapitāls (1.1.1+1.1.2).   301,7 307,6 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 301,7 307,6 

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.) 1 677,7 1 641,0 

2.1. 

 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 

partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 

riskam un neapmaksātās piegādes riskam 1 557,8 1 506,5 

2.2. Riska darījumu kopsumma - norēķiniem/piegādei - - 

2.3. 

 Riska darījumu kopsumma - pozīciju, ārvalstu valūtas un preču riski 0,5 0,3 

2.4. Riska darījumu kopsumma - operacionālais risks (OpR) 119,4 134,2 

2.5. Riska darījumu kopsumma kredīta vērtības korekcijai - - 

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) 18,0% 18,7% 
3.2. 

 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.1.1.-

2.*4,5%) 226,2 233,7 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 18,0% 18,7% 

3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6 %) 201,0 209,1 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)    18,0% 18,7% 

3.6. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8 %) 167,5 176,3 

 

4. 

 

Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)   

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)    2,5% 2,5% 

4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)   - - 

4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)1)    - - 

4.4. Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)    - - 

4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)   1,8% 2,0% 

 
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 18,0% 18,7% 

5.3 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas apmēru 18,0% 18,7% 

5.4. 
Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 

korekcijas   18,0% 18,7% 

 

 

Gan 2018. gadā, gan 2019. gadā Banka izpildīja kapitāla pietiekamības prasības (8%).  
1)  Sistēmiskā riska rezervju prasība ir piemērojamā Igaunijas rezidentiem, balstoties uz 2016.gada 

19.oktobrī FKTK pieņemto lēmumu.   












