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AS „SEB banka” (Banka) ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Banka un tās 
meitasuzņēmumi (Koncerns) darbojas banku un finanšu pakalpojumu jomā. Bankas 
mātesuzņēmums un Koncerna galīgais mātesuzņēmums ir Zviedrijā reģistrēta banka 
Skandinaviska Enskilda Banken AB. 
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Bankas padomes un valdes ziņojums 
Stabilitāte – tas ir SEB bankas darbības raksturlielums maksimāli saspringtajā ekonomiskajā situācijā valstī 2009. 
gada pirmajā pusgadā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, SEB grupa Latvijā ir spējusi par 4% 
palielināt pamatdarbības ieņēmumus, par 6% pieauguši neto komisijas naudas ieņēmumi un gandrīz dubultojusies 
peļņa no dažādiem finanšu darījumiem (+89%). Stabils ir kapitāla pietiekamības rādītājs – 9.45%, un likviditātes 
līmenis – 42.13%. SEB bankas konsolidētā peļņa pirms uzkrājumu izveidošanas 2009. gada pirmajā pusgadā ir 
36.8 miljoni latu, kas ir par 9% vairāk nekā 2008. gada atbilstošajā periodā. Pēc uzkrājumu izveidošanas 
nedrošajiem kredītiem 79.7 miljonu latu apmērā SEB grupa Latvijā 2009. gada pirmajā pusgadā strādājusi ar 38.1 
miljonu latu zaudējumiem.  

SEB bankas darbība 2009. gada pirmajā pusgadā noritējusi apstākļos, kad Latvijas ekonomikas attīstība 
pieredzēja sarežģītākos apstākļus kopš deviņdesmito gadu sākuma. To izsauca gan iepriekšējos gadus 
uzslāņojušās daudzās nesabalansētības ekonomikā, gan arī negaidīti smags kritums pasaules ekonomikā un 
finanšu tirgos, kas izraisīja daudz neskaidrību par turpmākām norisēm. Rezultātā kopprodukta kritums 1.pusgadā 
pietuvojās 20%, skarot visas tautsaimniecības nozares, kā patēriņu, tā investīcijas. Nodokļu ieņēmumi strauji 
saruka, izdevumu samazināšanā valdība pieņēma kardinālus mērus, ievērojami mazinot valsts aparāta izdevumus 
un skarot arī sociālās izmaksas. Nodarbinātība būtiski samazinājās un bezdarba līmenis pusgada laikā dubultojās, 
no 7% līdz 14%.  

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, pieaug gan privātpersonu, gan uzņēmēju kavēto kredītmaksājumu skaits. 
2009. gads iesākās ar strauju kredītu atmaksas kavējumu pieaugumu, kas gan mazinājies pusgada pēdējos divos 
mēnešos. SEB bankai īpaši svarīga vienmēr ir bijusi un būs sekmīga abpusēja sadarbība ar klientu ilgtermiņa 
perspektīvā, tāpēc esošajā situācijā, kad būtiski pasliktinājusies daudzu kredītņēmēju finansiālā situācija, SEB 
banka īpaši rūpīgi ikvienu gadījumu izvērtē individuāli un kopā ar klientu meklē situācijai piemērotākos risinājumus, 
piemēram, uz noteiktu periodu atliekot kredīta pamatsummas maksājumu, pagarinot kredītu atmaksas termiņus 
u.c.  

Laikā, kad Latvijas nekustamā īpašuma attīstītāji saskārušies ar grūtībām pildīt savas finansiālās saistības, 
Bankas pārvaldībā nonāk nekustamie īpašumi, kurus iespējams vai nu realizēt tūlīt par tirgū esošo cenu vai 
nogaidīt piemērotāku brīdi. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko nestabilitāti, SEB grupa pieņēma lēmumu būt 
gataviem šo aktīvu iegādei un uzturēšanai, nevis tūlītējai pārdošanai esošajā tirgū, un tāpēc, lai rastu risinājumus 
šai situācijā, kas apmierinātu gan klientu, gan Banku un arī atvieglotu stāvokli nekustamā īpašuma tirgū kopumā, 
šā gada februārī darbu sāka jauns SEB bankas meitasuzņēmums – SIA Latectus, kas nodarbojas ar Bankas 
īpašumā nonākušo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. 

Neskatoties uz saspringto situāciju tautsaimniecībā, SEB banka nav pārtraukusi kreditēšanu un arī turpmāk, rūpīgi 
analizējot katra klienta maksātspēju, piešķirs finansējumus pamatotiem projektiem – gan uzņēmējiem savas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, gan iedzīvotājiem mājokļa iegādei un citām vajadzībām. 2009. gada 
pirmā pusgada laikā SEB grupa Latvijā gan uzņēmumiem, gan privātpersonām dažādu aizdevumu veidā piešķīrusi 
finansējumu vairāk nekā 130 miljonu latu apmērā, t.sk. līzinga un faktoringa veidā piešķīrusi vairāk nekā 18 
miljonus latu. Kopumā pusgada laikā SEB bankas kredītus un citu finansējumu saņēmušas vairāk nekā 840 
privātpersonas un 500 uzņēmumi. No kopējā finansējuma, ko SEB banka piešķīrusi kredītu un kredītlīniju veidā, 
uzņēmējiem biznesa attīstībai ir piešķirti 86%, savukārt 14% ir saņēmušas privātpersonas. Pārskata perioda 
beigās SEB bankas izsniegto kredītu konsolidētā bruto vērtība bija 2.6 miljardi.  

SEB bankas klientu uzticētais noguldījumu apjoms šā gada pirmajā pusgadā samazinājies par 14% līdz 1.1 
miljardiem latu. Uz kopējo noguldījumu krituma fona veiksmīga attīstība vērojama meitasuzņēmumu piedāvātajos 
alternatīvajos ilgtermiņa investīciju pakalpojumos. Pateicoties pārvaldīto fondu ienesīgumam, arvien vairāk 
iedzīvotāju SEB bankas grupai uztic savu pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu, īstermiņa latu izvietošanas 
vajadzībām arī pašreizējos apstākļos populārs ir Latu rezerves fonds u.c.  

2009. gada pirmajā pusgadā SEB banka turpināja aktīvi strādāt pie pakalpojumu klāsta pilnveidošanas. Arvien 
domājot par klientu ērtībām, SEB banka piedāvā jaunu produktu – kredītkarti Eurocard Corporate Gold, kas ir 
pirmā korporatīvā kredītkarte Baltijā. Eurocard ir jauns un unikāls produkts, kuru jau ilgus gadus lieto Zviedrijas, 
Norvēģijas un Dānijas klienti. Eurocard palīdz uzņēmumiem ikdienas mērķu sasniegšanā, nodrošinot papildu 
kontroli, vairāk ērtību un pakalpojumu un mazākas izmaksas. 

Turpinot Ibankas pilnveidošanas procesu, kopš janvāra vidus pārskaitījumi starp saviem kontiem vai uz citu kontu 
SEB bankā tiek izpildīti uzreiz, turklāt 24 stundas diennaktī. Bez tam tagad klientiem ir pieejama uzlabota Ibankas 
demo versija, kurā iespējams izmēģināt Ibankas funkcionalitāti. Jaunajā Ibankas demo versijā ir iespējams redzēt, 
kā dažādi darījumi norit reālajā internetbankas vidē.  

Tā kā iepriekšējais un arī šis gads ir mainījis daudzu Latvijas ģimeņu patēriņa kārtību, liekot daudz rūpīgāk izvērtēt 
un disciplinētāk rīkoties attiecībā uz ģimenes tēriņiem, kā arī daudz atbildīgāk attiekties pret ģimenes budžeta 
plānošanu, SEB banka gan saviem klientiem, gan jebkuram Latvijas iedzīvotājam kopš maija piedāvā ērtu un 
elastīgu veidu, kā uzskaitīt un plānot ģimenes budžetu – SEB bankas mājas lapā pieejams "Ģimenes budžeta 
plānotājs". Plānotāja funkcionalitāte ir veidota tā, lai šo rīku varētu lietot arī atkārtoti un tas ļautu novērtēt ģimenes 
realizētos budžeta plānošanas rezultātus. 
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Bankas padomes un valdes ziņojums (turpinājums) 

 

SEB banka šobrīd apkalpo 900 tūkst. klientu t.sk. 66 tūkst. juridisko personu, no tiem vairāk nekā 500 tūkstoši 
klientu ikdienas norēķiniem izmanto Internetbankas Ibanka risinājumu un maksājumu kartes ar SEB bankas 
zīmolu.  

Rūpējoties par savu klientu ērtībām, SEB banka februārī, Rīgā, Brīvības ielā 410, atklāja jaunu - Juglas filiāli, kurā 
Bankas klientiem pieejami pilna spektra bankas piedāvātie finanšu pakalpojumi. Jūnija beigās kopumā SEB bankai 
bija 60 klientu apkalpošanas centri visā Latvijas teritorijā, ar vismaz vienu pārstāvniecību katrā rajonā.  

2009. gada pirmā pusgada beigās gan privātpersonas, gan korporatīvie klienti SEB bankas ieguldījumu pārvaldes 
akciju sabiedrībai SEB Wealth Management bija uzticējuši savus uzkrājumus vairāk nekā 340 miljonu latu apmērā. 
2009. gada pirmajā pusgadā SEB Wealth Management kopējais portfelis pieauga par 10%. Šāda izaugsme tika 
sasniegta, pateicoties sadarbības attīstībai ar lielākajiem SEB Wealth Management institucionālajiem klientiem un 
to pārvaldīšanā nodoto līdzekļu pieaugumam par vairāk nekā 5.5 miljoniem latu un pateicoties pensiju fondu un 
dzīvības apdrošināšanas līdzekļu pieaugumam par vairāk nekā 42 miljoniem latu. SEB Wealth Management 
pārvaldītais Latu rezerves fonds 2009. gada pirmajā pusgadā stabili saglabāja pozīciju kā lielākais Latvijā 
reģistrētais ieguldījumu fonds, tā tirgus daļai starp naudas tirgus fondiem Latvijā sasniedzot 81.4%. Uz šā gada 
30. jūniju Latu rezerves  fonda 1 mēneša ienesīgums bija 9.59% gadā. Latu rezerves fonda pēdējo 12  mēnešu 
ienesīgums attiecīgi viedo 6.66%, ievērojami pārsniedzot naudas tirgus fondu pēdējā gada ienesīguma vidējo 
rādītāju Latvijā. 

2009. gada 6 mēnešos SEB bankas finanšu grupa Latvijā, piedāvājot saviem klientiem dažādus pensiju 
veidošanas risinājumus, ieņem vadošās pozīcijas pensiju un ilgtermiņa uzkrājumu tirgū, pārvaldot pensiju līdzekļus 
vairāk nekā 297 tūkstošiem pensiju 2. un 3. līmeņa dalībnieku, kuru kopējais pensiju kapitāls uz 2009. gada jūnija 
beigām sasniedza vairāk nekā 179 miljonus latu. Gan pensiju plānu aktīvi, gan dalībnieku skaits abos pensiju 
līmeņos SEB grupā 2009.gada sākumā turpina pieaugt arī šajos ekonomiski grūtajos apstākļos. Konsultējot 
Latvijas iedzīvotājus un sniedzot tiem aktuālāko informāciju par uzkrājumu veidošanas nepieciešamību, privāto 
pensiju tirgū SEB Pensiju fonds starp atklātajiem pensiju fondiem arī 2009. gada 6 mēnešos ir saglabājis tirgus 
līdera lomu gan pēc klientu skaita ar tirgus daļu 40%, gan arī pēc pensiju plānu aktīvu apjoma ar tirgus daļu 57%. 
Neskatoties uz Latvijas ekonomikas lejupslīdi 2009. gada sākumā, vairāk nekā 700 Latvijas un starptautiskie 
uzņēmumi savu darbinieku papildu motivācijai un darba samaksas pilnveidošanai turpina izmantot SEB Pensiju 
fonda piedāvātos pensiju 3.līmeņa pakalpojumus, veidojot privātās pensijas uzkrājumus savu darbinieku labā. 
SEB banka, kura vienīgā nodrošina privātpersonām iespēju noslēgt līgumu par privātās pensijas veidošanu ar 
Internetbankas (Ibanka) starpniecību, 2009.gada 1.pusgadā ir piesaistījusi 106 jaunus klientus, kas izmantojuši šo 
unikālo iespēju. 

SEB grupas uzņēmums SEB dzīvības apdrošināšana 2009. gada pirmajos 6 mēnešos joprojām pārliecinoši 
saglabā dzīvības apdrošināšanas tirgus līderpozīcijas, aizņemot 44% no kopējā Latvijas tirgus. SEB dzīvības 
apdrošināšanas darbība 2009. gada pirmajā pusgadā kopumā vērtējama kā pozitīva, neraugoties uz sarežģītajiem 
ekonomiskajiem apstākļiem valstī. Parakstīto prēmiju apjoms tradicionālajā dzīvības apdrošināšanā pieauga par 
24%, kamēr ieņēmumi no Unit-Linked (dzīvības apdrošināšanas polise ar tirgum piesaistītu ienesīgumu) 
produktiem samazinājās par 59%, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu. Veiksmīgu reklāmas kampaņu 
rezultātā pieaudzis ilgtermiņa līgumu skaits ar regulārām nelielām iemaksām, kā arī palielinājusies sabiedrības 
informētība par ilgtermiņa uzkrājumu nepieciešamību un priekšrocībām. Kopš 2009. gada marta uzņēmumam ir 
jauns vadītājs, kura līdzšinējā pieredze cita SEB grupas uzņēmuma (SEB līzings) vadīšanā jau ir ļāvusi objektīvi 
izvērtēt uzņēmuma līdzšinējo sadarbību ar SEB bankas filiāļu tīklu, cenšoties uzlabot šī pārdošanas kanāla 
rezultātus. Uzņēmums ir izvirzījis mērķi ilgtermiņā pastiprinātu uzmanību pievērst tirgum piesaistīto produktu 
pārdošanai, gan veicot uzlabojumus esošajā Unit-Linked produktu piedāvājumā, gan arī vairāk uzmanības veltot 
darbam ar klientu izpratni un gatavību investīciju riskam. Jau šobrīd uzņēmums ir ieviesis īpašas anketas 
objektīvākai klienta investīciju riska novērtēšanai. Paralēli tiek turpināts aktīvs darbs pie uzņēmuma biznesa 
procesu attīstības un pilnveidošanas. 

Vienmēr, bet īpaši šobrīd no sabiedrības puses gaidīta ir Bankas aktīva līdzdalība Latvijas sociālajā, izglītības, 
kultūras un sporta dzīvē. Gada sākumā ar SEB bankas atbalstu tika aizvadīta biznesa izglītības organizācijas 
Junior Achievement Latvija organizētā „Ēnu diena”, kas ir lielākais skolēnu karjeras izvēles pasākums Latvijā. 
Dalība „Ēnu dienā” skolēniem deva iespēju iepazīties ar darba tirgu, interesējošām profesijām, atrast savu dzīves 
aicinājumu, darbību konkrētā sfērā. Vairāk nekā 100 jaunieši viesojās arī SEB bankas grupas uzņēmumos, 
iepazīstot Bankas darbinieku ikdienas gaitas. Ar lielām sporta atbalstītāju ovācijām pavasarī tika izspēlētas 
kārtējās SEB Baltijas Basketbola (SEB BBL) līgas finālspēles. SEB banka turpināja sniegt atbalstu arī SOS Bērnu 
ciematu asociācijai, piedaloties kampaņā „Palīdzi bērniem izaugt”. Aktīva sadarbība turpinājās ar Kopienu 
Iniciatīvu fondu programmas „Kopā ar ģimeni” ietvaros, kas sniedz finansējumu sabiedriskajām organizācijām, 
kuru darbības joma ir ģimenisko vērtību un bērnu, jauniešu izglītošanas veicināšana. 
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Bankas padomes un valdes ziņojums (turpinājums) 

 

Šai saspringtajā laikā SEB banka ir patiesi gandarīta par klientu uzticību un pozitīvu novērtējumu virknei mūsu 
piedāvāto produktu un pakalpojumu. Tostarp reitingu tabulās SEB banka nemainīgi tiek novērtēta kā viens no 
respektablākajiem uzņēmumiem Latvijā. Arī starptautiskie eksperti ir novērtējuši SEB bankas profesionalitāti un 
kopīgi sasniegto - ietekmīgais biznesa žurnāls Global Finance savā rīkotājā pētījumā “Pasaules labākie 
tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu sniedzēji” SEB Latvijā piešķīris augstāko novērtējumu nominācijā 
“Labākais tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu sniedzējs Latvijā 2009”.  

Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju finanšu pasaulē kopumā, SEB grupa nav mainījusi savu ilgtermiņa 
darbības stratēģiju un vīziju, saglabājot iepriekš nospraustos mērķus. Pielāgojoties esošajiem apstākļiem, var 
nākties mainīt īstermiņa taktiku, taču ilgtermiņa vērtības ir nemainīgas, un kopumā tas nozīmē stabilitāti. SEB 
bankas mērķis vienmēr ir bijis būt vadošai bankai, piedāvājot klientiem augstākā līmeņa finanšu pakalpojumus. 
Rīkojoties saskaņā ar SEB grupas pamatvērtībām – atbildību, pastāvīgumu, savstarpējo cieņu un profesionālismu, 
SEB banka turpinās darbu tā, lai pārliecinātos, ka klientiem tiek piedāvāts vislabākais serviss un pakalpojumi.  

Izmantojot izdevību, nobeigumā vēlamies pateikties visiem SEB bankas klientiem un darījumu partneriem par 
sadarbību un darbiniekiem par ieguldīto darbu Bankas tālākā izaugsmē un novēlēt visiem izturību šodienas 
sarežģītajā laikā un turpmākus panākumus. 
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PĀRBAUDES ZIŅOJUMS 

AS „SEB banka” akcionāriem 
 
Ievads 
Mēs esam pārbaudījuši pievienotās AS „SEB banka” un tās meitas uzņēmumu („Koncerns”) un      AS 
„SEB banka” („Banka”) starpposma saīsinātās bilances 2009. gada 30. jūnijā, starpposma saīsinātos 
peļņas vai zaudējumu aprēķinus, citu ienākumu, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
pārskatus, pašu kapitāla izmaiņu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus par 6 mēnešu periodu līdz 
2009. gada 30. jūnijam. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šo starpposma saīsināto finanšu pārskatu 
(starpposma saīsinātā finanšu informācija) sagatavošanu saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības 
standartu Nr. 34 “Starpposma finanšu informācija”. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par šo 
konsolidēto starpposma saīsināto finanšu informāciju, pamatojoties uz mūsu veikto pārbaudi.  
 
Pārbaudes apjoms 
Mēs esam veikuši pārbaudi atbilstoši 2410. Starptautiskajam pārbaudes uzdevumu standartam 
„Uzņēmuma neatkarīgā revidenta veiktā starpposma finanšu informācijas pārbaude”. Starpposma 
finanšu informācijas pārbaude ietver pārrunas, galvenokārt ar Sabiedrības darbiniekiem, kas atbildīgi 
par finanšu un grāmatvedības jautājumiem, un izmantojot analītiskās un citas pārbaudes procedūras.  
Pārbaudes apjoms ir būtiski mazāks, nekā saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem veiktas 
revīzijas apjoms, un tādēļ pārbaude neļauj mums iegūt pārliecību, ka mēs būtu apzinājuši visus 
nozīmīgos jautājumus, kas varētu tikt atklāti revīzijas laikā. Tādēļ mēs nesniedzam revīzijas atzinumu. 
 
Secinājums 
Pamatojoties uz mūsu veikto pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas 
mums liktu uzskatīt, ka pievienotā starpposma saīsinātā finanšu informācija par 6 mēnešu periodu līdz 
2009. gada 30. jūnijam, visos būtiskajos aspektos nav pienācīgi sagatavota saskaņā ar Starptautisko 
grāmatvedības standartu Nr. 34 “Starpposma finanšu informācija”.  
 
 
 
PricewaterhouseCoopers SIA  
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība  
Licence Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Ilandra Lejiņa 
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Sertifikāts Nr. 168 
 
Valdes locekle 
 
 
Rīga, Latvija 
2009. gada 7. augustā 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

 
  Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 

  2009  2008 

 Pielikumi Koncerns Banka  Koncerns Banka

  Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000
    
Procentu ieņēmumi  83,890 76,539 102,406 90,761
Procentu izdevumi  (43,121) (39,976) (59,827) (52,666)
Neto procentu ieņēmumi  40,769 36,563 42,579 38,095
    
Komisijas naudas ieņēmumi  14,571 12,315 14,017 11,929
Komisijas naudas izdevumi  (5,306) (5,233) (5,270) (5,006)
Neto komisijas naudas ieņēmumi  9,265 7,082 8,747 6,923
   
Neto peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem un 
ārvalstu valūtu  13,163 13,091 6,952 7,250

Neto peļņa no apdrošināšanas  105 - 928 -
Dividenžu ienākumi  1 1 1 6,259
Citi pamatdarbības ieņēmumi  3,733 1,203 5,336 1,174
    
Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības 

samazinājumam 2 (80,716) (80,716) (6,616) (6,616)
Ieņēmumi no kredītu uzkrājumu samazināšanās 2 974 974 2,416 2,416
Izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības 

samazinājumam 2 (79,742) (79,742) (4,200) (4,200)
   
Administratīvie izdevumi  (24,604) (20,421) (25,802) (20,919)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības 

nolietojums un norakstīšana  (4,547) (2,504) (5,112) (2,661)
Nemateriālās vērtības samazinājuma korekcija 3 (1,135) (1,135) - -
       

(Zaudējumi)/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa  (42,992) (45,862) 29,429 31,921

    
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 4 4,933 5,513 (4,030) (3,387)
     
Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa  (38,059) (40,349)  25,399 28,534
          

 
Finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 7. līdz 21. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas padome un valde, 
kuru vārdā to parakstījuši: 
 
 
 
 
 
 
 

Mats Torstendahl  Ainārs Ozols 
Padomes priekšsēdētājs  Prezidents / Valdes priekšsēdētājs 

 
2009. gada 7. augustā 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 21. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 

 
 
 
 Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 
 2009 2008 
 Koncerns Banka Koncerns  Banka
 Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000
  
Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa (38,059) (40,349) 25,399  28,534
     

Neto peļņa no pārdošanai pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc nodokļiem 4,595 4,599 992 995

     

Kopējie pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa (33,464)  (35,750)  26,391  29,529
 
 
 
 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 21. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance un ārpusbilances posteņi 
 
  30/06/09  31/12/08 

Pielikumi Koncerns Banka  Koncerns Banka
  Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000
Aktīvi      
Kase un prasības pret Latvijas Banku   136,561 136,561  276,368 276,368
Prasības pret kredītiestādēm   314,328 289,618  151,397 131,798
Izsniegtie kredīti 5-6  2,447,403 2,238,023  2,670,396 2,361,105
Tirgojamie vērtspapīri 7  7,446 7,446  10,494 10,494
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos 7 
 

11,921 -  11,420 -
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 7  94,223 94,185  142,973 142,931
Atvasinātie finanšu instrumenti   14,535 14,896  16,946 17,337
Ieguldījuma īpašumi   310 -  310 -
Līdzdalība meitasuzņēmumu pamatkapitālā   - 10,952  - 11,384
Nemateriālie aktīvi   6,573 4,699  8,223 5,078
Pamatlīdzekļi   22,828 9,075  26,313 10,130
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs   5,189 4,834  5,390 5,080
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvs   4,809 4,658  195 -
Pārējie aktīvi   11,785 8,012  17,939 13,341
Kopā aktīvi   3,077,911 2,822,959  3,338,364 2,985,046
      

Saistības   
Saistības pret kredītiestādēm   1,659,702 1,353,082  1,705,007 1,396,077
Noguldījumi 8  1,057,858 1,162,359  1,236,193 1,244,988
Apdrošināšanas saistības – apdrošināšanas 

līgumi  
 

29,314 -  26,352 -
Apdrošināšanas saistības – investīciju līgumi   8,848 -  8,562 -
Atvasinātie finanšu instrumenti   16,090 16,090  16,308 16,314
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības   24 -  157 -
Atliktā ienākuma nodokļa saistības   1,221 -  1,969 748
Pārējās saistības   20,933 15,773  26,251 15,334
Subordinētās saistības  42,659 42,659  42,839 42,839
Kopā saistības  2,836,649 2,589,963  3,063,638 2,716,300
     
Kapitāls un rezerves    
Kapitāls un rezerves attiecināmas uz akcionāriem     

Pamatkapitāls   37,106 37,106  37,106 37,106
Akciju emisijas uzcenojums   3,565 3,565  3,565 3,565
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru 

pārvērtēšanas rezerve  
 

(6,618) (6,607)  (11,213) (11,206)
Rezerves kapitāls   203 203  203 203
Nesadalītā peļņa   207,006 198,729  245,065 239,078

Kopā kapitāls un rezerves   241,262 232,996  274,726 268,746
     
Kopā saistības, kapitāls un rezerves   3,077,911 2,822,959  3,338,364 2,985,046
   
Ārpusbilances posteņi   
Iespējamās saistības   123,992 123,992  137,420 137,420
Esošās finansiālās saistības   166,558 129,823  244,689 160,895
 

Finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 7. līdz 21. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas padome un valde, 
kuru vārdā to parakstījuši: 
 
 
 
 

Mats Torstendahl  Ainārs Ozols 
Padomes priekšsēdētājs  Prezidents / Valdes priekšsēdētājs 

 

 
2009. gada 7. augustā 
Pielikumi no 13. līdz 21. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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 Konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 
 

 

Apmaksātais 
pamatkapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums

Rezerves 
kapitāls

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
pārvērtēša-
nas rezerve

Nesadalītā 
peļņa 

KOPĀ

 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000
       

Atlikums uz                         
2007.  gada 31. decembri 37,106 3,565 203 (3,675) 215,131 252,330
Neto peļņa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokļiem - - - 992 - 992

Pārskata perioda peļņa - - - - 25,399 25,399
Atlikums uz                   

2008. gada 30. jūniju 37,106 3,565 203 (2,683) 240,530 278,721
Neto zaudējumi no 
pārdošanai pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokļiem - - - (8,530) - (8,530)

Pārskata perioda peļņa - - - - 4,535 4,535
Atlikums uz                   

2008. gada 31. decembri 37,106 3,565 203 (11,213) 245,065 274,726
Neto peļņa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokļiem - - - 4,595 - 4,595

Pārskata perioda zaudējumi - - - - (38,059) (38,059)
Atlikums uz                   

2009. gada 30. jūniju 37,106 3,565 203 (6,618) 207,006 241,262

 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 21. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 
 

 

Apmaksātais 
pamatkapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums

Rezerves 
kapitāls

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
pārvērtēša-
nas rezerve

Nesadalītā 
peļņa 

KOPĀ

 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000
       

Atlikums uz  
2007. gada 31. decembri 37,106 3,565 203 (3,673) 209,564 246,765
Neto peļņa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokļiem - - - 995 - 995

Pārskata perioda peļņa - - - - 28,534 28,534
Atlikums uz                       

2008. gada 30. jūniju 37,106 3,565 203 (2,678) 238,098 276,294
Neto zaudējumi no 
pārdošanai pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokļiem - - - (8,528) - (8,528)

Pārskata perioda peļņa - - - - 980 980
Atlikums uz                    

2008. gada 31. decembri 37,106 3,565 203 (11,206) 239,078 268,746
Neto peļņa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokļiem - - - 4,599 - 4,599

Pārskata perioda zaudējumi - - - - (40,349) (40,349)
Atlikums uz                    

2009. gada 30. jūniju 37,106 3,565 203 (6,607) 198,729 232,996

 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 21. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmu pārskats  
  
 Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 
 2009  2008 
  Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Pielikumi Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000
    
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā    

(Zaudējumi)/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  (42,992) (45,862)  29,429 31,921
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums  4,490 2,448  5,085 2,628
Nemateriālās vērtības samazinājuma korekcija  1,135 1,135  - -
Izdevumu pieaugums uzkrājumiem kredītu vērtības 

samazinājumam  
 

79,742 79,742  4,200 4,200
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peļņa  (13,729) (13,783)  (5,401) (6,225)
Pamatlīdzekļu norakstīšanas zaudējumi   777 79  1,846 39
Saņemtās dividendes  (1) (1)  (811) (6,259)
Pārējo aktīvu samazinājums  8,902 8,101  27,888 27,812
Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums  (2,070) 439  8,077 1,451

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības 
rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 

 
36,254 32,298  70,313 55,567

    
Vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai 

zaudējumos pieaugums  
 

(501) -  (244) -
Tirgojamo vērtspapīru samazinājums  3,048 3,048  17,143 17,022
Prasību pret kredītiestādēm samazinājums  9,759 15,014  113,298 114,895
Kredītu samazinājums/(pieaugums)  143,251 43,340  (54,246) (54,773)
Saistību pret kredītiestādēm samazinājums  (45,305) (42,995)  (23,667) (21,860)
Noguldījumu samazinājums  (178,335) (82,629)  (47,293) (45,387)

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums 
pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma 
nodokļa 

 

(31,829) (31,924)  75,304 65,464
    

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  (916) (202)  (10,090) (8,802)
Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums)/pieaugums 

pamatdarbības rezultātā 
 

(32,745) (32,126)  65,214 56,662
    
Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā    

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (1,294) (1,120)  (3,603) (1,648)
Radniecīgo uzņēmumu iegāde  - (703)  - -
Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi  27 27  29 28
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru samazinājums   53,345 53,345  770 769
Saņemtās dividendes   1 1  811 6,259

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/(samazinājums) 
investīciju darbības rezultātā 

 
52,079 51,550  (1,993) 5,408

    
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā    

Subordinētā kapitāla atmaksa  (180) (180)  (26,221) (26,221)
Atpirktās obligācijas   - -  (2,338) (2,338)

Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums finansēšanas 
darbības rezultātā 

 
(180) (180)  (28,559) (28,559)

    
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums pārskata periodā  19,154 19,244  34,662 33,511
    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā  373,665 373,293  379,490 379,135

    
Ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas ietekme uz naudu un 

tās ekvivalentiem 
 

13,729 13,783  5,401 6,225
    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 9 406,548 406,320  419,553 418,871
 

 
Pielikumi no 13. līdz 21. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Finanšu pārskatu pielikumi 
 
1. pielikums  Galvenās grāmatvedības uzskaites metodes 
 
Starpposma saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 34. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS), 
„Starpposma finanšu informācija”. Šie starpposma saīsinātie finanšu pārskati skatāmi kopā ar 2008. gada pilniem 
finanšu pārskatiem. 

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot 2008. gada finanšu 
pārskatus, starpposma finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav 
mainītas. Jaunie vai pārskatītie starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), kurus ir obligāti piemērojami 
Koncernam un Bankai no 2009. gada 1. janvāra neietekmē Koncerna un Bankas finanšu pārskatus.  

1. SGS, Finanšu pārskatu sniegšana (pārskatīts 2007. gada septembrī; ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2009. gada 1. janvārī vai vēlāk) - Galvenās izmaiņas 1. SGS ir peļņas vai zaudējumu aprēķina  aizstāšana ar visu 
ieņēmumu pārskatu, kas ietver arī visas izmaiņas pašu kapitālā, kas nav saistītas ar akcionāru ieguldījumiem, 
piemēram, pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšana. Alternatīvi, sabiedrībām ir tiesības iesniegt divus 
pārskatus: atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķinu un citu ieņēmumu, kas netiek atspoguļoti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, pārskatu. Grozītais 1. SGS papildus ievieš prasību sniegt finansiālā stāvokļa pārskatu 
agrākā salīdzinošo rādītāju perioda sākumā, gadījumos, kad sabiedrība veikusi salīdzinošo rādītāju korekciju 
pārklasifikācijas grāmatvedības politikas izmaiņu vai kļūdu korekciju rezultātā.  1. SGS ietekmē informācijas 
uzrādīšanu finanšu pārskatos, bet neietekmē noteiktu darījumu un bilances posteņu atzīšanu un novērtēšanu. 
Grupai ir saistoši sagatavot divus pārskatus: peļņas vai zaudējumu aprēķinu un pārskatu par citiem ienākumiem, 
kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Starpposma finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar 
pārskatītajām atspoguļošanas prasībām. 
 
Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. 
gada 1. jūlijā vai vēlāk un kuriem ir tieša ietekme uz Koncernu, bet kurus Koncerns nav piemērojis ar 
agrāku datumu.   
 
27. SGS, Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (pārskatīts 2008. gada janvārī; spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Pārskatītais standarts nosaka, ka visu darījumu, kas veikti ar 
mazākumakcionāriem, rezultāts ir jāiekļauj pašu kapitālā, ja nav notikusi kontroles maiņa un šo darījumu rezultātā 
turpmāk neradīsies nemateriālā vērtība vai peļņa vai zaudējumi. Standartā arī atrunāta uzskaite gadījumos, kad 
kontrole tiek zaudēta. Atlikusī līdzdalības daļa ir jānovērtē patiesajā vērtībā un ieņēmumi vai zaudējumi 
jāatspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

3. SFPS, Uzņēmējdarbības apvienošana (pārskatīts 2008. gada janvārī; spēkā darījumos, kuros iegādes datums ir 
pārskata periodā, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Pārskatītais 3. SFPS atļauj sabiedrībām noteikt 
mazākumakcionāru daļu, izmantojot esošo 3. SFPS metodi (iegādātā uzņēmuma neto aktīvu proporcionāla daļa) 
vai patiesajā vērtībā. Pārskatītais 3. SFPS sniedz detalizētākus norādījumus par iegādes metodes piemērošanu 
uzņēmējdarbības apvienošanai. Ir atcelta prasība noteikt katra aktīva un saistības patieso vērtību katrā 
pakāpeniskās iegādes posmā, lai aprēķinātu nemateriālās vērtības daļu. Tā vietā, pakāpeniskās uzņēmējdarbības 
apvienošanas (iegādes) gadījumā, pircējam ir jāpārvērtē iepriekš turētā daļa iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā 
patiesajā vērtībā iegādes brīdī un peļņu vai zaudējumus, ja tādi ir radušies, jāatspoguļo peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. Ar uzņēmuma iegādi saistītās izmaksas tiks uzskaitītas atsevišķi un atzītas izmaksās nevis iekļautas 
nemateriālajā vērtībā. Pircējam iegādes datumā ir jāatzīst saistības par jebkuru atlikto maksājumu. Izmaiņas 
minēto saistību vērtībā pēc iegādes datuma ir atbilstoši jāatzīst saskaņā ar pārējiem piemērojamiem SFPS, nevis 
koriģējot nemateriālo vērtību. Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. Pārskatītais 3. 
SFPS attiecas tikai uz uzņēmējdarbības apvienošanu savstarpējiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības 
apvienošanu līguma rezultātā.  

7. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana (labojumi spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. 
janvārī vai vēlāk bez salīdzinošiem rādītājiem pirmajā piemērošanas gadā). Labojumi veido daļu no Starptautiskās 
grāmatvedības standartu padomes reakcijas uz finanšu krīzi un ietver G20 secinājumus attiecībā uz 
caurspīdīguma un paļāvības paaugstināšanas vadlīnijām. Labojumi papildina patiesās vērtības noteikšanas 
atspoguļošanas prasības un pastiprina pastāvošos likviditātes riska atklāšanas principus. Ar labojumiem tiek 
ieviesta trīs līmeņu hierarhija patiesās vērtības novērtēšanas atspoguļošanai un tiek prasīti atsevišķi kvantitatīvi 
informācijas atspoguļojumi attiecībā uz hierarhijas zemākā līmeņa finanšu instrumentiem. Turklāt labojumi skaidro 
un pastiprina pastāvošās prasības likviditātes riska atspoguļošanai, kas nosaka atsevišķu likviditātes riska analīzi 
atvasinātām un neatvasinātām finanšu saistībām. Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības 
teritorijā. 

Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi 2009. Šis ir 12 standartu  labojumu apkopojums kā daļa no 
Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes  ikgadējiem uzlabojumiem. (Lielākā daļa labojumu attiecas uz 
periodu sākot no 2010. gada 1. janvāra vai vēlāk. Izmaiņas vēl nav apstiprinātas Eiropas savienības teritorijā, bet 
uzņēmumiem ir atļauts tos piemērot arī ātrāk.)  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
1. pielikums  Galvenās grāmatvedības uzskaites metodes (turpinājums) 
 
Labojumi ietver 2. SFPS – daļa no 2. SFPS un koriģētiem 3. SFPS; 5. SFPS – ilgtermiņa aktīvu (vai likvidējamo 
aktīvu grupu) atspoguļošana, kas klasificēti kā turēti pārdošanai vai darbību pārtraukuši; 8. SFPS – informācijas 
atspoguļošana par segmentu aktīviem; 1. SGS – konvertējamo instrumentu īstermiņa un ilgtermiņa klasifikācija; 7. 
SGS – ar nenoskaidroto aktīvu saistīto izmaksu klasifikācija; 17. SGS – zemes un ēku nomas līgumu klasifikācija; 
18. SGS – uzņēmuma darbības kā galvenā vai kā aģenta noteikšana; 36. SGS – uzskaites vienība nemateriālās 
vērtības samazinājuma noteikšanā; 38. SGS – papildus nepieciešamie labojumi saistībā ar 3. SFPS pārskatīšanu;       
- Nemateriālo aktīvu patiesās vērtības noteikšana uzņēmumu apvienošanās gadījumā; 39. SGS – kredīta 
pirmstermiņa atmaksas soda naudas atdzīšana kā atvasinātie finanšu instrumenti, - Atbrīvojums attiecībā uz 
uzņēmējdarbības apvienošanas līgumiem, - nodrošinātu naudas plūsmu uzskaite. 9. SFPIK -  daļa no 9. SFPIK un 
koriģētie 3. SFPS; 16. SFPIK – labojums attiecībā uz ierobežojumiem, kas attiecas uz uzņēmumu, kuram pieder 
risku ierobežojušie instrumenti. Grupa un Banka pašreiz novērtē izmaiņu ietekmi uz finanšu pārskatiem. 
 
Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. 
gada 1. janvārī vai vēlāk un kuriem nav tiešas ietekmes uz Koncernu.    
 
8. SFPS, Darbības segmenti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
23. SGS, Aizņēmumu izmaksas (pārskatīts 2007. gada martā; spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. 
janvārī vai vēlāk). 
2. SFPS, Maksājums ar akcijām (publicēts 2008. gada janvārī, spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2009. gada 1. 
janvārī vai vēlāk). 
1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi un 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie 
finanšu pārskati (grozījumi) (spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana un sniegšana un 1. SGS (Grozījumi) Finanšu pārskatu 
sniegšana – pārdodamie finanšu instrumenti un likvidācijas rezultātā radušās saistības (stājas spēkā 2009. gada 
1. janvārī). Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
39. SGS Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana: Pret risku nodrošinātie instrumenti (Grozījumi) 
(piemērojami retrospektīvi pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Standarts nav apstiprināts 
izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi (labojumi spēkā pārskata periodiem, 
kas sākās 2010. gada 1. janvārī vai vēlāk). Labojumi nav apstiprināti izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
2. SFPS Akciju saistītie maksājumi (labojumi spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2010. gada 1. janvārī vai 
vēlāk). Labojumi nav apstiprināti izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
SFPIK 9 Atvasināto instrumentu pārvērtēšana un 39. SGS Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana (labojumi 
spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2008. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Labojumi nav apstiprināti izmantošanai 
Eiropas savienības teritorijā. 
1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi  (grozījumi) (spēkā pārskata periodiem, 
kas sākās 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk). Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
SFPIK 13 Klientu uzticības programmas (spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2008. gada 1. jūlijā vai vēlāk; 
sabiedrībām, kas piemēro Eiropas Savienībā apstiprinātos SFPS, spēkā pārskata periodiem, kas sākās pēc 2008. 
gada 31. decembra). 
SFPIK 14, 19. SGS – Ierobežojumi fiksēta labuma aktīvam, Minimālās finansējuma prasības un to savstarpējās 
sakarības (spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2008. gada 1. janvārī vai vēlāk;  sabiedrībām, kas piemēro 
Eiropas Savienībā apstiprinātos SFPS, spēkā pārskata periodiem, kas sākās pēc 2008. gada 31. decembra). 
SFPIK 15 Nekustamā īpašuma būvniecības līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai 
vēlāk). Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
SFPIK 16, Neto ieguldījumu ārvalstu darījumos riska ierobežošana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2008. 
gada 1. oktobrī vai vēlāk; sabiedrībām, kas piemēro Eiropas Savienībā apstiprinātos SFPS, spēkā pārskata 
periodiem, kas sākās pēc 2009. gada 1. jūlija). 
SFPIK 17 Nefinanšu aktīvu sadale dalībniekiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai 
vēlāk). Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
SFPIK 18 Aktīvu pārņemšana no klientiem (spēkā no aktīvu pārņemšanas no klientiem, kas notikusi pēc 2009. 
gada 1. jūlija). Standarts nav apstiprināts izmantošanai Eiropas savienības teritorijā. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. pielikums  Izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam 
 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna kopējo izdevumu uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam pārdali starp 
kredītiem un pārējiem aktīviem pārskata perioda beigās: 
 

 Kredīti Pārējie aktīvi Kopā 
 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 
    
2007. gada 31. decembrī 14,377 7 14,384 
    

Uzkrājumu pieaugums 6,539 77 6,616 
    

Uzkrājumu samazinājums (2,298) (1) (2,299) 
    

Norakstīto aktīvu atgūšana (117) - (117) 
    

Iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 4,124 76 4,200 
    

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (2,518) (2) (2,520) 

    

Starpība no valūtas konvertācijas (223) - (223) 
    

2008. gada 30. jūnijā 15,877 81 15,958 
    

Uzkrājumu pieaugums 29,154 97 29,251 
    

Uzkrājumu samazinājums (566) (3) (569) 
    

Norakstīto aktīvu atgūšana (29) (4) (33) 
    

Iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 28,559 90 28,649 
    

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (818) (159) (977) 

    

Starpība no valūtas konvertācijas (289) - (289) 
    

2008. gada 31. decembrī 43,358 16 43,374 
    

Uzkrājumu pieaugums 80,716 - 80,716 
    

Uzkrājumu samazinājums (917) - (917) 
    

Norakstīto aktīvu atgūšana (57) - (57) 
    

Iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 79,742 - 79,742 
    

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (699) (16) (715) 

    

Starpība no valūtas konvertācijas 4 - 4 
    

2009. gada 30. jūnijā 122,462 - 122,462 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
3. pielikums  Nemateriālās vērtības samazinājuma korekcija 
 
Nemateriālās vērtības samazināšanās testa vajadzībām AS „SEB banka” savus meitasuzņēmumus - AAS „SEB 
dzīvības apdrošināšana”, AS „SEB atklātais pensiju fonds”, IP AS „SEB Wealth management” un SIA IBS „SEB 
Enskilda” - ir novērtējusi kā naudas līdzekļus ienesošas vienības. Katra meitasuzņēmuma naudu pelnošās 
vienības atgūstamā vērtība tika noteikta, aprēķinot to lietošanas vērtību. Aprēķinos tika izmantotas naudas 
plūsmas prognozes, kas balstītas uz piecu gadu finanšu plānu, pielietojot diskontēšanas likmi 13%, kas ir aplēsta 
Koncerna vidējā svērtā izmantojamā kapitāla cena (2008. gadā – 9%). Meitasuzņēmumu finanšu plāns un biznesa 
pieaugums nākamajos piecos gados tika aplēsts, ņemot vērā esošo finanšu nozares un vispārējo ekonomisko 
situāciju. 2009. gada 30. jūnijā naudu pelnošo vienību uzskaites vērtības pārsniedza to aplēstās lietošanas 
vērtības. Rezultātā zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanas 1,135 tūkst. latu apmērā tika atzīti kā 
izdevumi pārskata periodā.  
 
 
4. pielikums  Uzņēmumu ienākuma nodoklis    
 
Ienākuma nodoklis tiek atzīts katrā periodā, pamatojoties uz vidējo svērto efektīvo sagaidāmo ienākuma nodokļa 
likmi pilnam finanšu gadam. Ienākuma nodokļa izmaksas, kas uzkrātas vienā finanšu gada periodā, var tikt 
koriģētas vēlākos finanšu gada periodos, ja vidējās svērtās efektīvās ienākuma nodokļa likmes aplēse tiek 
koriģēta. Starpposma perioda ienākuma nodokļa izmaksas tiek uzkrātas, izmatojot nodokļa likmi, kura būtu 
jāpiemēro sagaidāmiem gada ienākumiem, t.i. vidējā svērtā efektīvā pārskata gadā sagaidāmā ienākuma nodokļa 
likme tiek piemērota starpposma perioda peļņai pirms nodokļiem. 
 
5. pielikums Izsniegtie kredīti 
 

 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
      

Kredīti 1,979,639 2,010,656  2,013,806 2,046,923
Reverse repo līgumu ietvaros piešķirtie kredīti 950 950  96 96
Izmantoto kredītlīniju atlikumi 248,497 282,308  281,311 301,418

Bruto kredīti 2,229,086 2,293,914  2,295,213 2,348,437
   

Noma ar izpirkuma tiesībām  267,019 1,581  317,250 1,806
Faktorings 8,770 -  47,071 -
Klientu norēķinu kontu debeta atlikumi 23,637 23,637  10,826 10,826
Maksājumu karšu kredīti 41,353 41,353  43,394 43,394

      

Bruto kredīti kopā 2,569,865 2,360,485  2,713,754 2,404,463
Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam  (122,462) (122,462)  (43,358) (43,358)

Neto kredīti 2,447,403 2,238,023  2,670,396 2,361,105
 
6. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma 
 
Nākamā tabula atspoguļo izsniegto kredītu sadalījumu pēc to kvalitatīvā novērtējuma: 
 

 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
      

Kredīti, kas nav kavēti vai kuriem nav vērtības 
samazināšanās pazīmes 1,979,424 1,844,428  2,375,306 2,139,121

Kavētie kredīti, kuriem nav vērtības samazināšanās 
pazīmes 469,882 406,893  303,070 232,018

Kredīti, kuriem ir izveidoti uzkrājumi vērtības 
samazināšanai 120,559 109,164  35,378 33,324

      

Bruto kredīti 2,569,865 2,360,485  2,713,754 2,404,463
      

Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam  (122,462) (122,462)  (43,358) (43,358)
      

Neto kredīti 2,447,403 2,238,023  2,670,396 2,361,105
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
6. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 
 
Nākamā tabula atspoguļo izsniegto kredītu, kuru atmaksa nav kavēta un kuru vērtība nav samazinājusies, 
sadalījumu pa riska klasēm:  

   30/06/09  31/12/08 
Kategorijas Riska klases  Koncerns Banka  Koncerns Banka
   Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
        

Investīciju kategorija 1-4  59,283 59,283  86,197 86,197
  5-7  109,394 109,226  78,934 126,855
        

Standarta bizness 8-10  487,999 473,081  909,804 758,791
  11-12  212,644 191,839  198,426 169,130
        

Uzraugāmie 13-16  281,414 252,708  127,430 112,980
        

Mazie uzņēmumi   111,357 68,236  135,085 77,707
        

Mājsaimniecības   717,333 690,055  839,430 807,461
        

Bruto kredīti kopā, kuru atmaksa nav kavēta un 
kuru vērtība nav samazinājusies 

 
1,979,424 1,844,428  2,375,306 2,139,121

 
Nākamā tabula atspoguļo izsniegto kredītu, kuru atmaksa ir kavēta, bet kuriem nav vērtības samazināšanās 
pazīmes, sadalījumu pēc kavējumu termiņiem: 

 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
      

Kavējums līdz 30 dienām 205,145 176,417  155,988 118,266
Kavējums no 30-60 dienām 46,349 33,547  68,405 51,111
Kavējums no 60-90 dienām 28,766 23,856  20,224 11,947
Kavējums virs 90 dienām 189,622 173,073  58,453 50,694

      

Bruto kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 469,882 406,893  303,070 232,018
      

Ķīlas patiesā vērtība 392,383 338,549  271,775 204,273
 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna izsniegto kredītu, kuru vērtība ir samazinājusies, sadalījumu pa kredītu 
veidiem: 

 
Kredīti 

Izmantotās 
kredītlīnijas 

Finanšu 
līzings Overdrafti 

Kredīt-
kartes Kopā 

 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 
2009. gada 30. jūnijā       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 93,441 15,610 11,404 59 45 120,559 
Ķīlas patiesā vērtība 60,415 8,843 6,339 - - 75,597 
       

2008. gada 31. decembrī       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 24,023 9,286 2,056 - 13 35,378 
Ķīlas patiesā vērtība 20,337 4,258 1,220 - - 25,815 

 
Nākamā tabula atspoguļo Bankas izsniegto kredītu, kuru vērtība ir samazinājusies, sadalījumu pa kredītu veidiem: 

 
Kredīti 

Izmantotās 
kredītlīnijas 

Finanšu 
līzings Overdrafti 

Kredīt-
kartes Kopā 

 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 
2009. gada 30. jūnijā       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 93,441 15,610 9 59 45 109,164 
Ķīlas patiesā vērtība 60,415 8,843 7 - - 69,265 
       

2008. gada 31. decembrī       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 24,023 9,286 2 - 13 33,324 
Ķīlas patiesā vērtība 20,337 4,258 - - - 24,595 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

 
7. pielikums  Vērtspapīri 
 

 
 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
   
Tirgojamie vērtspapīri   

Valdības obligācijas 2,527 2,527  2,354 2,354
Uzņēmumu obligācijas 4,666 4,666  7,856 7,856
Akcijas - -  29 29
Ieguldījums Latvijas investīciju fondā 253 253  255 255

Tirgojamie vērtspapīri kopā 7,446 7,446  10,494 10,494
   
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 

peļņā vai zaudējumos   
Valdības obligācijas 1,998 -  3,027 -
Uzņēmumu obligācijas 3,024 -  1,921 -
Akcijas 1 -  1 -
Ieguldījums Latvijas investīciju fondā - -  656 -
Ieguldījums OECD reģiona valstu investīciju fondā 6,898 -  5,815 -

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā 
vai zaudējumos kopā 11,921 -  11,420 -

   
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri   

Valdības obligācijas 56,645 56,645  105,971 105,971
Uzņēmumu obligācijas 36,910 36,875  36,414 36,375
Akcijas 668 665  588 585

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri kopā 94,223 94,185  142,973 142,931
   
Vērtspapīri kopā 113,590 101,631  164,887 153,425
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7. pielikums  Vērtspapīri (turpinājums) 
 
Nākamā tabula atspoguļo Koncerna vērtspapīru sadalījumu starp biržā kotētiem un biržā nekotētiem 
vērtspapīriem: 

 30/06/09  31/12/08 
 Biržās 

kotētie
Biržās 

nekotētie
Kopā  Biržās 

kotētie 
Biržās 

nekotētie
Kopā

 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000
Tirgojamie vērtspapīri    
 

Valdības obligācijas       
Latvijas valdības obligācijas 2,527 - 2,527  2,354 - 2,354

 2,527 - 2,527  2,354 - 2,354
Uzņēmumu obligācijas   

Latvijas uzņēmumu obligācijas 4,666 - 4,666 7,242 - 7,242
OECD reģiona valstu uzņēmumu obligācijas - - - - 614 614

 4,666 - 4,666 7,242 614 7,856
Akcijas   

Latvijas uzņēmumu akcijas - - - 29 - 29
 - - - 29 - 29
       

Ieguldījums Latvijas investīciju fondā - 253 253 - 255 255
       

Tirgojamie vērtspapīri kopā 7,193 253 7,446 9,625 869 10,494
 
 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 
peļņā vai zaudējumos 

 

Valdības obligācijas 
Latvijas valdības obligācijas 1,998 - 1,998  2,182 - 2,182
OECD reģiona valstu valdības obligācija - - -  845 - 845

 1,998 - 1,998  3,027 - 3,027
Uzņēmumu obligācijas   

Latvijas uzņēmumu obligācijas 1,431 - 1,431 1,517 - 1,517
OECD reģiona valstu uzņēmumu obligācijas 1,286 - 1,286 138 - 138
Ne-OECD reģiona valstu uzņēmumu obligācijas 307 - 307 266 - 266

 3,024 - 3,024 1,921 - 1,921
Akcijas   

Latvijas uzņēmumu akcijas - 1 1 - 1 1
 - 1 1 - 1 1
   
Ieguldījums Latvijas valsts investīciju fondā - - - - 656 656
Ieguldījums OECD reģiona valstu investīciju fondā - 6,898 6,898 - 5,815 5,815
 - 6,898 6,898 - 6,471 6,471
 

Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu 
peļņā vai zaudējumos kopā 5,022 6,899 11,921 4,948 6,472 11,420

 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 
 

Valdības obligācijas 
Latvijas valdības obligācijas 53,077 - 53,077  92,042 - 92,042
OECD reģiona valstu valdības obligācijas 3,568 - 3,568  13,929 - 13,929

 56,645 - 56,645  105,971 - 105,971
Uzņēmumu obligācijas 

Latvijas uzņēmumu obligācijas 43 - 43  46 - 46
OECD reģiona valstu uzņēmumu obligācijas 3,071 33,796 36,867  3,023 33,345 36,368

 3,114 33,796 36,910  3,069 33,345 36,414
Akcijas    

Latvijas uzņēmumu akcijas - 3 3  - 3 3
OECD reģiona valstu uzņēmumu akcijas - 665 665  - 585 585

 - 668 668  - 588 588
 

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri kopā 59,759 34,464 94,223  109,040 33,933 142,973
 
Vērtspapīri kopā 71,974 41,616 113,590  123,613 41,274 164,887
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8. pielikums Noguldījumi 
 

 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000
Noguldījuma termiņš:  
Pieprasījuma noguldījumi 603,368 606,983 703,392 708,791
Termiņnoguldījumi  454,490 555,376 532,801 536,197

Noguldījumi kopā 1,057,858 1,162,359 1,236,193 1,244,988
 

 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ’000  Ls ’000 Ls ’000
Noguldītāja veids:  
Privātuzņēmumi 338,815 443,316 435,967 444,762 
Privātpersonas 540,384 540,384 588,346 588,346 
Valsts uzņēmumi 64,209 64,209 59,816 59,816 
Centrālā valdība  2,107 2,107 2,445 2,445 
Pašvaldības  95,275 95,275 126,896 126,896 
Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas 17,068 17,068 22,723 22,723 

Noguldījumi kopā 1,057,858 1,162,359 1,236,193 1,244,988
 
 

 30/06/09  31/12/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
Noguldītāja rezidences vieta:  
Rezidenti  1,035,092 1,139,593 1,204,000 1,212,795
Nerezidenti 22,766 22,766 32,193 32,193

Noguldījumi kopā 1,057,858 1,162,359 1,236,193 1,244,988
 

 
 
9. pielikums Nauda un tās ekvivalenti 
 
Nākamā tabula atspoguļo naudas un tās ekvivalentu sadalījumu: 
 

 30/06/09 30/06/08 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000
   
Kase un prasības pret Latvijas Banku 136,561 136,561 347,724 347,724
Noguldījumi uz pieprasījumu kredītiestādēs 269,987 269,759 71,829 71,147

Nauda un tās ekvivalenti kopā 406,548 406,320 419,553 418,871
 
Prasības pret Latvijas Banku ietver obligātās rezerves, kas tiek turētas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem. 
Noteikumi nosaka minimālo līmeni Bankas vidējam korespondējošā konta atlikumam mēnesī, tomēr katrā 
konkrētajā dienā līdzekļi kontā var tikt izmantoti neierobežoti. 2009. gada jūnijā obligāto rezervju norma bija 99,162 
tūkst. latu (101,307 tūkst. latu 2008. gada jūnijā). 
 
 
10. pielikums Kapitāla pietiekamības rādītāji 
 
Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Koncerna un Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos 
pret kredīta, operacionālo un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem. 
Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) prasībām aprēķinātie Koncerna un Bankas kapitāla 
pietiekamības rādītāji 2009. gada 30. jūnijā bija attiecīgi 9.45% (12.44% 2008. gada 31. decembrī) un 11.21% 
(15.21% 2008. gada 31. decembrī), kas pārsniedz FKTK 2004. gadā noteikto minimumu, ka pašu kapitāla 
attiecībai pret riska svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteņiem, pamatojoties uz FKTK izdotajiem 
aprēķināšanas noteikumiem, jābūt vismaz 8%.  
Šie rādītāji aprēķināti, iekļaujot attiecīgi Koncerna un Bankas auditētos zaudējumus par sešu mēnešu periodu, kas 
noslēdzās 2009. gada 30. jūnijā. 
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11. pielikums Likviditāte  
 
Banka aktīvus izvieto tā, lai jebkurā brīdī būtu nodrošināta tās kreditoru juridiski pamatoto prasību apmierināšana 
(likviditāte). Lai nodrošinātu likviditāti Banka ikdienas novērtē un plāno aktīvu un pasīvu termiņstruktūru, uzturot 
likvīdos aktīvus saistību izpildei pietiekamā apmērā, bet ne mazāk kā 30% no Bankas tekošo saistību kopsummas 
(likviditātes rādītājs). Tekošās saistības ir saistības uz pieprasījumu un saistības, kuru atlikušais termiņš 
nepārsniedz 30 dienas. 
Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) prasībām aprēķinātais Bankas likviditātes rādītājs 2009. 
gada 30. jūnijā bija 42.13% (42.64% 2008. gada 31. decembrī), kas pārsniedz 30% noteikto minimumu. 
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