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Bankas valdes ziĦojums 

 
SEB bankas darbība 2010. gada pirmajā pusgadā noritējusi apstākĜos, kad vēl aizvien jūtamas Latvijas 
ekonomikas straujās lejupslīdes radītās negatīvās sekas, ko apliecina ienākumu un patēriĦa kritums. Tomēr 
pēc vairāku ceturkšĦu pārtraukuma, signalizējot par iespējamu ekonomikas atgūšanos, vairākos ekonomikas 
segmentos iezīmējās arī pozitīva virzība. Pateicoties pieprasījuma pieaugumam ārējos tirgos un 
konkurētspējas kāpumam, novērojams eksporta un rūpniecības aktivitātes kāpums. Neskatoties uz 
mazākumvaldības izveidošanos un gaidāmajām vēlēšanām, politiskā vide nepiedzīvoja lielus satricinājumus 
un valdība turpināja iesāktās reformas. Paveiktais valsts finanšu stabilizēšanā un uzkrājums Valsts kasē ir 
mazinājis nestabilitātes riskus, kā rezultātā finanšu tirgū ir mazinājusies viĜĦošanās un valda salīdzinoša 
stabilitāte. Valsts budžeta ieĦēmumi ir atbilstoši prognozēm, kas mazina nepieciešamību pēc papildu 
konsolidācijas pasākumiem. Otrajā ceturksnī pēc divu gadu pieauguma ir sācis mazināties reăistrētais 
bezdarba līmenis.  

2010. gada pirmajā pusgadā SEB bankas kopējie ieĦēmumi samazinājušies par 39%, salīdzinot ar iepriekšējā 
gada sešiem mēnešiem, ko galvenokārt ietekmējis procentu ieĦēmumu kritums par 43%, kas savukārt lielā 
mērā saistīts ar procentu likmju krituma turpināšanos un Bankas kredītportfeĜa apjoma samazināšanos. Taču 
neto komisijas naudas ieĦēmumi tajā pašā laikā tikai nedaudz atpaliek no 2009. gada līmeĦa. 2010. gada 
pirmā pusgada laikā SEB grupai Latvijā izdevies samazināt administratīvos izdevumus par 26%. SEB bankas 
konsolidētā peĜĦa pirms uzkrājumu izveidošanas 2010. gada sešos mēnešos ir 19 miljoni latu, kas ir par 48% 
mazāk nekā atbilstoši 2009. gadā. Pēc uzkrājumu izveidošanas nedrošajiem aizdevumiem 53.4 miljonu latu 
apmērā SEB grupa Latvijā 2010. gada pirmo pusgadu ir noslēgusi ar 30.6 miljonu latu zaudējumiem.  

SEB bankas darbības raksturlielums viennozīmīgi ir un būs stabilitāte. Stabils ir SEB bankas kapitāla 
pietiekamības rādītājs – 12.1%, pārsniedzot FKTK noteikto 8% minimālo līmeni, un likviditātes līmenis – 
64.5% (min. prasība: 30%).  

2010. gada pirmajā pusgadā ir notikušas izmaiĦas SEB bankas valdes sastāvā. SaĦemot SEB Grupas 
vadības atzinīgu novērtējumu par pārdomātu kreditēšanas procesu vadīšanu Latvijā un profesionālu 
sadarbību ar kolēăiem Baltijā un Zviedrijā, SEB bankas valdes ilggadējais loceklis kreditēšanas un risku 
vadības jomā Roberts Bernis pieĦēma uzaicinājumu vadīt kreditēšanas virzienu SEB bankā Lietuvā. Savukārt, 
sākot ar 2009. gada 1. decembri SEB bankā Latvijā darbu sāka Svens Olavs Matsons (Sven Olov Mattson), 
no 2010. gada 18. janvāri kĜūstot par SEB bankas valdes locekli kreditēšanas un risku vadības jomā. Svenam 
Matsonam tāpat ir daudzos gados uzkrājusies Ĝoti vērtīga pieredze darbā kreditēšanas jomā. Savukārt pēc trīs 
gadu aktīvas darbības ar 2010. gada 2. septembri darbu SEB bankā Latvijā nolēmusi pārtraukt vecākā 
viceprezidente / Retail divīzijas vadītāja Šarlote Hagberga (Charlotte Hagberg). ViĦas amata pienākumus 
pārĦems valdes locekle, viceprezidente Ieva Tetere. 

Neskatoties uz aizvien sarežăīto situāciju tautsaimniecībā, SEB banka turpina kreditēšanu, rūpīgi analizējot 
katra klienta maksātspēju un piešėirot finansējumus pamatotiem projektiem – gan uzĦēmējiem savas 
uzĦēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, gan iedzīvotājiem mājokĜa iegādei un citām vajadzībām. 2010. 
gada sešu mēnešu laikā SEB banka Latvijā gan uzĦēmumiem, gan privātpersonām dažādu aizdevumu veidā 
piešėīrusi finansējumu vairāk nekā 90 miljonu latu apmērā. Kopumā pusgada laikā SEB bankas kredītus un 
citu finansējumu saĦēmušas gandrīz 2000 privātpersonas un 600 uzĦēmumi. No kopējā finansējuma, ko SEB 
banka piešėīrusi kredītu un kredītlīniju veidā, uzĦēmējiem biznesa attīstībai ir piešėirti 87%, savukārt 13% ir 
saĦēmušas privātpersonas. Pārskata perioda beigās SEB bankas izsniegto kredītu konsolidētā bruto vērtība 
bija 2.3 miljardi latu.  

SEB bankas meitasuzĦēmums SIA „SEB līzings” 2010. gada pirmo pusgadu noslēdza ar 200 miljonu latu lielu 
kredītportfeli, no kura 98% veido līzinga darījumi, bet 2% - faktoringa darījumi. SEB līzinga faktoringa portfelis 
pusgada laikā samazinājās par 28 miljoniem latu līdz 4.8 miljoniem latu. Līzinga portfelis pirmā pusgada 
beigās bija 196 miljoni latu vērts, kas ir par 13% mazāk nekā gada sākumā. Neraugoties uz līzinga portfeĜa 
kritumu, SEB līzings sekmīgi saglabāja savu līzinga tirgus daĜu nemainīgu. SEB līzings pirmajā pusgadā 
pabeidza darbu pie iekšējās struktūras pilnveidošanas, tādējādi optimizējot iekšējos procesus un palielinot 
efektivitāti. 

ěoti pozitīva šogad ir tendence, ka pretēji iepriekšējā gadā vērojamajam kritumam, SEB bankas klientu 
uzticētais noguldījumu apjoms 2010. gada pirmā pusgada laikā  pieaudzis par 5%, atkal pārsniedzot 1 
miljardu latu. Veiksmīga attīstība aizvien vērojama arī meitasuzĦēmumu piedāvātajos alternatīvajos ilgtermiĦa 
investīciju pakalpojumos. Pateicoties pārvaldīto fondu ienesīgumam, arvien vairāk iedzīvotāju SEB bankas 
grupai uztic savu pensiju 2. līmeĦa līdzekĜu pārvaldīšanu, īstermiĦa latu izvietošanas vajadzībām arī 
pašreizējos apstākĜos populārs ir Latu rezerves fonds u.c.  
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Kopējais privātpersonu un korporatīvo klientu uzticētais kapitāls, ko pārvalda SEB bankas ieguldījumu 
pārvaldes akciju sabiedrība SEB Wealth Management, 2010.gada sešos mēnešos pieaudzis par 33 miljoniem 
latu jeb 8.4%, sasniedzot 424 miljonus latu. Šāda izaugsme tika sasniegta, pateicoties SEB Wealth 
Management pārvaldīšanā nodoto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekĜu pieaugumam par vairāk nekā 8.5 
miljoniem latu, kā arī pateicoties SEB pensiju fonda un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas pārvaldīšanā 
nodoto līdzekĜu pieaugumam. Izvēršot aktivitātes turīgo klientu segmentā un pateicoties Moderno ieguldījumu 
programmas ieviešanai, īpašu atsaucību izpelnījās SEB Private Banking speciālo ieguldījumu fondu 
piedāvājums, kā rezultātā SEB fondu aktīvu apjoms pieauga par 7.3 miljoniem latu. Ievērojamu aktīvu apjomu 
izaugsmi piedzīvoja SEB Wealth Management pārvaldītais Latu rezerves fonds, stabili saglabājot pozīcijas kā 
lielākais ieguldījumu fonds Latvijā, tā aktīvu apjomam pieaugot pat par 15.1 miljoniem latu jeb 20.7% un 
sasniedzot 88 miljonus latu.  

2010. gada 1. pusgadā, SEB bankas finanšu grupa Latvijā, neraugoties uz sarežăīto ekonomisko situāciju 
valstī, turpināja savu attīstību pensiju un ilgtermiĦa uzkrājumu tirgū, pārvaldot pensiju līdzekĜus vairāk nekā 
300 tūkstošiem pensiju 2. un 3.līmeĦa dalībnieku, kuru kopējais pensiju kapitāls 2010. gada 1. pusgadā 
sasniedza vairāk nekā 210 miljonus latu. Kopš darbības sākuma līdz š.g. 1. jūnijam ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrības SEB Wealth Management pensiju 2. līmeĦa dalībnieki bija nopelnījuši vairāk nekā 18 miljonus 
latus, kas veido 25% no kopējā valsts fondēto pensiju kapitāla pieauguma. Privāto pensiju tirgū, SEB pensiju 
fonds ir saglabājis tirgus līderpozīcijas starp atklātajiem pensiju fondiem, kura tirgus daĜas pēc aktīvu apjoma ir 
sasniegušas 56% un 40% pēc dalībnieku skaita. Uz š.g. 30. jūniju SEB pensiju fondā uzkrājumu veidoja jau 
740 Latvijas un starptautiskie uzĦēmumi, un, lai arī iemaksu apjoms ir samazinājies, tomēr uzĦēmumi turpina 
veidot uzkrājumus savu darbinieku labā. Ir novērojama vēl kāda tendence - samazinās privātās pensijas 
kapitāla izmaksu apjoms, kas no 2009. gada beigām ir sarucis vairāk nekā trīs reizes. Šī tendence varētu 
liecināt, ka dziĜākais krīzes posms ir pārvarēts, un iedzīvotāji vairs necenšas novirzīt savus uzkrājumus 
šodienas tēriĦiem, bet gan turpina krāt un domāt par nākotni. 

2010. gada pirmajā pusgadā notikušas izmaiĦas SEB bankas meitasuzĦēmumu sastāvā. SEB grupas 
juridiskās struktūras optimizācijas nolūkā Banka ir pārdevusi ieguldījumus divos meitasuzĦēmumos. Kopš 
2010. gada 22. janvāra uzĦēmuma AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” jaunais īpašnieks ir SEB grupas 
apdrošināšanas uzĦēmums SEB Trygg Liv. Savukārt kopš 2010. gada 26. februāra SIA “Latectus” akcionārs ir 
SEB grupas uzĦēmums Baltectus B.V.  

2010. gada laikā SEB banka turpināja aktīvi strādāt pie pakalpojumu klāsta pilnveidošanas. Pastāvīgi attīstot 
un uzlabojot elektronisko pakalpojumu sniegtās iespējas, SEB banka veikusi būtisku papildinājumu Ibankas 
funkcionalitātē. Tostarp kopš aprīĜa klientiem tiek nodrošināta iespēja internetbankā veikt noguldījumus 
Progresīvajā depozītā jebkurā diennakts laikā. Pēdējo funkcionalitātes papildinājumu ietvaros Ibankā 
izstrādāta iespēja pieteikties arī automātiskajiem maksājumiem. Šobrīd SEB internetbankā Ibanka tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties 85 uzĦēmumu sniegto pakalpojumu automātiskai rēėinu apmaksai. Bez tam 
aprīĜa beigās jaunajiem bankas klientiem SEB banka sāka piedāvāt jaunu Telebankas versiju. Esošajiem 
Telebankas klientiem pāreja uz Jauno Telebanku tiek veikta pakāpeniski, visa šī gada laikā. Jaunā Telebanka 
ir balstīta uz daudz modernākas tehnoloăiskās bāzes, nodrošinot vairākas jaunas iespējas ērtākam darbam, 
kā arī pilnīgi jaunu un mūsdienīgu dizainu. 

SEB bankas ieguldītais darbs un resursi privātpersonām un uzĦēmumiem piedāvāto finanšu pakalpojumu 
klāsta paplašināšanā un klientu izglītošanā, tāpat arī klientu interese un pieredze, kā efektīvāk izmantot banku 
piedāvātos elektroniskos pakalpojumus, ir radījusi labvēlīgu augsni elektroniski veikto norēėinu apjoma 
pieaugumam. Šā gada vidū kopējais privātpersonu un uzĦēmumu elektroniski veikto norēėinu apjoms 
sasniedza jau vairāk nekā 90% no kopējā norēėinu skaita, privātpersonu segmentā gada laikā pieaugot par 10 
procentpunktiem. 

49 klientu apkalpošanas centros visā Latvijas teritorijā SEB banka šobrīd apkalpo 900 tūkst. klientu t.sk. 66 
tūkst. juridisko personu, no tiem vairāk nekā 500 tūkstoši klientu ikdienas norēėiniem izmanto Internetbankas 
Ibanka risinājumu un maksājumu kartes ar SEB bankas zīmolu.  

Laikā, kad darba efektivizācija un izdevumu optimizācija ir ikviena uzĦēmuma prioritāšu sarakstā, arī SEB 
banka šogad bijusi spiesta pārskatīt esošo klientu apkalpošanas vietu skaitu, izvērtējot, kur iespējams strādāt 
efektīvāk ar esošajiem resursiem un mazākiem izdevumiem. PieĦemot lēmumu par vairāku filiāĜu un klientu 
apkalpošanas centru slēgšanu, rūpīgi tika izvērtēts, kā tas ietekmētu Bankas klientus. Arī samazinot esošo 
filiāĜu un klientu apkalpošanas centru skaitu, SEB banka joprojām nodrošinās optimālu filiāĜu tīkla pārklājumu 
un būs klientiem pieejama Latvijas lielākajās pilsētās un novadu centros. Arī turpmāk Banka rūpīgi sekos tam, 
lai filiāĜu skaits un atrašanās vietas atbilstu mērėim – būt klientiem maksimāli pieejamiem, tajā pašā laikā 
radinot klientus ikdienā arvien vairāk izmantot elektroniskos pakalpojumus, kas ir gan ērtāk, gan izdevīgāk.  
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SEB banka vienmēr ir bijusi un būs aktīva līdzdalībniece Latvijas sociālajā, izglītības, kultūras un sporta dzīvē 
un vides aizsardzībā. 2010. gada sākumā SEB banka uzsāka ilgtermiĦa sadarbību ar jauniešu atbalsta 
organizāciju Mentor, kuras mērėis ir palīdzēt sociālā riska grupas jauniešiem uzsākt patstāvīgu dzīvi un apgūt 
tai nepieciešamās praktiskās zināšanas. SEB banka turpina atbalstīt SOS bērnu ciematu asociāciju, 
piedaloties ziedojumu kampaĦās. Pateicoties Bankas atbalstam, Valmieras SOS bērnu ciematā tapis jauns 
sporta laukums. Lai Latviju padarītu par zaĜāko valsti pasaulē, SEB banka kopā ar a/s "Latvijas valsts meži" 
uzsāka Vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akciju Skābeklis. Tās ietvaros gada laikā visā Latvijā plānots 
iestādīt vairāk nekā 2 miljonus egĜu un priežu. Lai sasniegtu šo mērėi, visi Latvijas 5. un 6. klašu skolēni, kā arī 
ikviens Latvijas iedzīvotājs jau šajā pavasarī tika aicināti iesēt pa kokam. Turpinot biznesa 
izglītībasveicināšanu Latvijas skolās, SEB banka atbalstīja biedrības Junior Achievement Latvija ikgadējo 
skolēnu karjeras izglītības pasākumu Ēnu diena. SEB grupa piedāvāja vairāk nekā 100 ēnu vakances visā 
Latvijā. Martā ar lielām līdzjutēju ovācijām tika noskaidroti pirmo vietu ieguvēji SEB bankas sponsorētajās 
Baltijas basketbola un Studentu basketbola līgās. Maijā aizsākās jau tradicionālais SEB Kalnu divriteĦu 
maratons, katrā no posmiem pulcējot vairāk kā 2000 riteĦbraucēju. SEB banka maijā kĜuva par Latvijas Valsts 
kamerorėestra Sinfonietta Rīga patronu. Bankas atbalsts Ĝaus nākamsezon sadarboties ar augstas klases 
solistiem un viesdiriăentiem. 

SEB banka ir patiesi gandarīta par līdzšinējo klientu uzticību un pozitīvu novērtējumu lielākai daĜai piedāvāto 
produktu un pakalpojumu. Tostarp reitingu tabulās SEB banka nemainīgi tiek novērtēta kā viens no 
respektablākajiem uzĦēmumiem Latvijā. Viena no lielākajām pasaules starptautiskajām bankām Deutsche 
Bank piešėīrusi SEB bankai 2009 USD STP Excellence Award un 2009 EUR STP Excellence Award 
kategorijā par maksājumu saturošās informācijas augsto kvalitāti. Savukārt, starptautiskais finanšu izdevums 
Emeafinance, kas īpašu uzmanību velta Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas ekonomikām un to analīzei, 
savā ikgadējā CEE and CIS Banking Awards 2010 (Labākās bankas Centrāl- un Austrumeiropā un NVS 
valstīs) kategorijā Labākā banka Latvijā (The Best Bank in Latvia) nominējis SEB banku.  

SEB bankas mērėis vienmēr ir bijis būt vadošai bankai, piedāvājot klientiem augstākā līmeĦa finanšu 
pakalpojumus. Rīkojoties saskaĦā ar SEB grupas pamatvērtībām – atbildību, pastāvīgumu, savstarpējo cieĦu 
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 
sarežăītajā laikā un turpmākus panākumus. 
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PĀRBAUDES ZIĥOJUMS 

AS „SEB banka” akcionāriem 

 
Ievads 
Mēs esam pārbaudījuši pievienotās AS „SEB banka” un tās meitas uzĦēmumu („Koncerns”) un      
AS „SEB banka” („Banka”) starpposma saīsinātās bilances 2010. gada 30. jūnijā, starpposma 
saīsinātos konsolidētos un Bankas peĜĦas vai zaudējumu aprēėinus, apvienoto ienākumu 
pārskatus, pašu kapitāla izmaiĦu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus par 6 mēnešu periodu 
līdz 2010. gada 30. jūnijam. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šo starpposma saīsināto konsolidēto 
un Bankas finanšu pārskatu (starpposma saīsinātā finanšu informācija) sagatavošanu saskaĦā ar 
Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 “Starpposma finanšu informācija”. Mēs esam 
atbildīgi par ziĦojuma sniegšanu par šo starpposma saīsināto finanšu informāciju, pamatojoties uz 
mūsu veikto pārbaudi.  
 
Pārbaudes apjoms 
Mēs esam veikuši pārbaudi atbilstoši 2410. Starptautiskajam pārbaudes uzdevumu standartam 
„UzĦēmuma neatkarīgā revidenta veiktā starpposma finanšu informācijas pārbaude”. Starpposma 
finanšu informācijas pārbaude ietver pārrunas, galvenokārt ar Koncerna un Bankas darbiniekiem, 
kas atbildīgi par finanšu un grāmatvedības jautājumiem, un analītiskās un citas pārbaudes 
procedūras.  Pārbaudes apjoms ir būtiski mazāks, nekā saskaĦā ar Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem veiktas revīzijas apjoms, un tādēĜ pārbaude neĜauj mums iegūt pārliecību, ka mēs būtu 
apzinājuši visus nozīmīgos jautājumus, kas varētu tikt atklāti revīzijas laikā. TādēĜ mēs nesniedzam 
revīzijas atzinumu. 
 
Secinājums 
Pamatojoties uz mūsu veikto pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākĜi vai fakti, 
kas mums liktu uzskatīt, ka pievienotā starpposma saīsinātā finanšu informācija par 6 mēnešu 
periodu līdz 2010. gada 30. jūnijam, visos būtiskajos aspektos nav pienācīgi sagatavota saskaĦā ar 
Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 “Starpposma finanšu informācija”.  
 
 
 

PricewaterhouseCoopers SIA 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
Licence Nr. 5 

 
  
 
Ahmeds Abū Šarhs Ilandra LejiĦa 
(Ahmed Abu Sharkh) Atbildīgā zvērinātā revidente 
Valdes priekšsēdētājs Sertifikāts Nr. 168 
 
 
Rīga, Latvija 
2010. gada 22. jūlijā 
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PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins 

 
   Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 

   2010  2009 

 Pielikumi  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

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

  
 

    
Nepārtrauktās darbības 
Procentu ieĦēmumi  

 
47,439 44,567 83,025 76,539 

Procentu izdevumi   (24,087) (23,658) (43,020) (39,976) 
Neto procentu ieĦēmumi   23,352 20,909 40,005 36,563 
       
Komisijas naudas ieĦēmumi   13,913 11,658 14,530 12,315 
Komisijas naudas izdevumi   (4,747) (4,842) (5,223) (5,233) 
Neto komisijas naudas ieĦēmumi   9,166 6,816 9,307 7,082 
       

Neto peĜĦa no darījumiem ar vērtspapīriem un 
ārvalstu valūtu  

 
3,758 3,939 12,985 13,091 

Dividenžu ienākumi   2 1,200 1 1 
Citi pamatdarbības ieĦēmumi   3,453 1,665 3,705 1,203 
       
Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības 

samazinājumam 2 
 

(70,503) (70,417) (80,716) (80,716) 
IeĦēmumi no kredītu uzkrājumu samazināšanās 2  17,087 17,084 974 974 
IzmaiĦas uzkrājumos kredītu vērtības 

samazinājumam 2 
 

(53,416) (53,333) (79,742) (79,742) 
       
Administratīvie izdevumi   (18,111) (16,086) (23,517) (20,421) 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu vērtības 

nolietojums un norakstīšana  
 

(3,699) (2,155) (4,360) (2,504) 
Nemateriālās vērtības norakstīšana   - - (1,135) (1,135) 
       

Zaudējumi pirms uzĦēmumu ienākuma 
nodokĜa    (35,495) (37,045) (42,751) (45,862) 

       

UzĦēmumu ienākuma nodoklis 3  3,815 2,943 4,946 5,513 
       

Zaudējumi no nepārtrauktajām darbībām   (31,680)  (34,102)  (37,805)  (40,349) 
       

PeĜĦa/(zaudējumi) pēc nodokĜu aprēėināšanas no 
pārtrauktām darbībām 11 

 

1,105  (99)  (254)  - 
          
          
Pārskata perioda zaudējumi    (30,575)  (34,201)  (38,059)  (40,349) 
          

 
Finanšu pārskatus, kas atspoguĜoti no 7. līdz 19. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas valde, kuras 
vārdā to parakstījuši: 
 
 
  

 

Ainārs Ozols  Ieva Tetere 

Prezidents / Valdes priekšsēdētājs  Viceprezidente / Valdes locekle 
 

 
 
2010. gada 22. jūlijā 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatĦemama sastāvdaĜa. 
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Apvienoto ienākumu pārskats 
 
 
 Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 
 2010  2009 
 Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 
 Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000 
     
Pārskata perioda zaudējumi  (30,575)  (34,201)  (38,059)  (40,349) 
     

Neto peĜĦa no pārdošanai pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc nodokĜiem 2,055 2,049 4,595 4,599 

     

Kopējie pārskata perioda zaudējumi  (28,520)  (32,152)  (33,464)  (35,750) 

 
 
 
 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatĦemama sastāvdaĜa. 
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Bilance un ārpusbilances posteĦi 
 

   30/06/10  31/12/09 
Pielikumi  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

   Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000 
Aktīvi          
Kase un prasības pret Latvijas Banku   302,234  302,234  254,119  254,119 
Prasības pret kredītiestādēm   402,716  402,472  236,717  236,291 
Izsniegtie kredīti 4-5  1,986,452  1,863,169  2,186,825  2,035,119 
Tirgojamie vērtspapīri   5,303  5,303  7,377  7,377 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri   54,569  54,527  78,115  78,080 
Atvasinātie finanšu instrumenti   15,113  15,623  15,258  15,648 
Līdzdalība meitasuzĦēmumu pamatkapitālā   -  4,090  -  4,090 
Nemateriālie aktīvi   4,178  4,111  4,644  4,574 
PamatlīdzekĜi   16,260  6,598  19,506  7,939 
UzĦēmumu ienākuma nodokĜa aktīvs   2,583  1,699  4,106  3,500 
Atliktā ienākuma nodokĜa aktīvs   27,396  27,300  23,083  23,000 
Pārējie aktīvi   22,930  21,530  15,724  14,748 
Pārdošanai paredzētie aktīvi un pārtrauktās 

darbības  
 

-  -  45,928  6,862 
Kopā aktīvi   2,839,734  2,708,656  2,891,402  2,691,347 
      

Saistības      
Saistības pret kredītiestādēm   1,482,308  1,176,208  1,512,346  1,206,155 
Noguldījumi 6  1,031,321  1,217,397  981,021  1,140,733 
Atvasinātie finanšu instrumenti   16,080  16,080  15,525  15,525 
UzĦēmumu ienākuma nodokĜa saistības   28  -  57  - 
Atliktā ienākuma nodokĜa saistības   1,013  -  1,013  - 
Pārējās saistības   19,641  17,482  20,169  15,344 
Subordinētās saistības   98,867  98,867  98,877  98,877 
Pārdošanai paredzētās saistības un pārtrauktās 

darbības  
 

-  -  43,459  - 
Kopā saistības   2,649,258  2,526,034  2,672,467  2,476,634 
          

Kapitāls un rezerves          
Kapitāls un rezerves attiecināmas uz akcionāriem          

Pamatkapitāls   102,106  102,106  102,106  102,106 
Akciju emisijas uzcenojums   3,565  3,565  3,565  3,565 
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru 

pārvērtēšanas rezerve  
 

(1,110)  (1,106)  (3,165)  (3,155) 
Rezerves kapitāls   329  329  268  268 
Nesadalītā peĜĦa   85,586  77,728  116,161  111,929 

Kopā kapitāls un rezerves   190,476  182,622  218,935  214,713 
          

Kopā saistības, kapitāls un rezerves   2,839,734  2,708,656  2,891,402  2,691,347 

      
Ārpusbilances posteĦi      
Iespējamās saistības   80,264  80,264  84,548  84,548 
Esošās finansiālās saistības   114,009  109,302  158,152  119,380 
 

Finanšu pārskatus, kas atspoguĜoti no 7. līdz 19. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas valde, kuras vārdā to 
parakstījuši: 
 
  
  
 

Ainārs Ozols  Ieva Tetere 

Prezidents / Valdes priekšsēdētājs  Viceprezidente / Valdes locekle 
 

 
2010. gada 22. jūlijā 
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Konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiĦu pārskats 
 

 
Apmaksātais 

pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Rezerves 

kapitāls 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
pārvērtēša-
nas rezerve 

Nesadalītā 
peĜĦa KOPĀ 

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

Atlikums uz                         
2008.  gada 31. decembri 37,106 3,565 203 (11,213) 245,065 274,726 

Neto peĜĦa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokĜiem - - - 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 

Apmaksātā pamatkapitāla 
pieaugums 65,000 - - - - 65,000 

IzmaiĦas rezerves kapitālā  - - 65 - - 65 

Neto peĜĦa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokĜiem - - - 3,453 - 3,453 

Pārskata perioda zaudējumi - - - - (90,845) (90,845) 
Atlikums uz                   

2009. gada 31. decembri 102,106 3,565 268 (3,165) 116,161 218,935 

IzmaiĦas rezerves kapitālā - - 61 - - 61 

Neto peĜĦa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokĜiem - - - 2,055 - 2,055 

Pārskata perioda zaudējumi - - - - (30,575) (30,575) 

Atlikums uz                   
2010. gada 30. jūniju 102,106 3,565 329 (1,110) 85,586 190,476 

 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatĦemama sastāvdaĜa. 
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Bankas kapitāla un rezervju izmaiĦu pārskats 
 

 
Apmaksātais 

pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Rezerves 

kapitāls 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
pārvērtēša-
nas rezerve 

Nesadalītā 
peĜĦa KOPĀ 

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

Atlikums uz  

2008. gada 31. decembri 37,106 3,565 203 (11,206) 239,078 268,746 

Neto peĜĦa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokĜiem - - - 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 

Apmaksātā pamatkapitāla 
pieaugums 65,000 - - - - 65,000 

IzmaiĦas rezerves kapitālā  - - 65 - - 65 

Neto peĜĦa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokĜiem - - - 3,452 - 3,452 

Pārskata perioda zaudējumi - - - - (86,800) (86,800) 
Atlikums uz                    

2009. gada 31. decembri 102,106 3,565 268 (3,155) 111,929 214,713 

IzmaiĦas rezerves kapitālā - - 61 - - 61 

Neto peĜĦa no pārdošanai 
pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc 
nodokĜiem - - - 2,049 - 2,049 

Pārskata perioda zaudējumi - - - - (34,201) (34,201) 

Atlikums uz                    

2010. gada 30. jūniju 102,106 3,565 329 (1,106) 77,728 182,622 

 
 
 
 
Pielikumi no 13. līdz 19. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatĦemama sastāvdaĜa. 
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Naudas plūsmu pārskats  
  
  Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 

  2010  2009 
  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 
 Pielikumi Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000 
         
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā         

Zaudējumi pirms uzĦēmumu ienākuma nodokĜa  (35,495)  (37,045)  (42,751)  (45,862) 
PeĜĦa/(zaudējumi) pirms uzĦēmumu ienākuma nodokĜa no 

pārtrauktām darbībām 
 

1,105  (99)  (241)  - 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu nolietojums  3,665  2,124  4,490  2,448 
Nemateriālās vērtības norakstīšana  -  -  1,135  1,135 
Izdevumu pieaugums uzkrājumiem kredītu vērtības 

samazinājumam  
 

52,174  52,094  79,742  79,742 
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peĜĦa  (3,113)  (3,098)  (13,729)  (13,783) 
PamatlīdzekĜu norakstīšanas zaudējumi   613  186  777  79 
(PeĜĦa)/zaudējumi no ieguldījumu radniecīgo uzĦēmumu 

pamatkapitālā pārdošanas  
 

(1,105)  99  -  - 
SaĦemtās dividendes  (2)  (1,200)  (1)  (1) 
Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums  (5,044)  (5,758)  8,902  8,101 
Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums  (536)  2,138  (2,070)  439 

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

 
12,262  9,441  36,254  32,298 

         
Vērtspapīru pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai 

zaudējumos pieaugums  
 

-  -  (501)  - 
Tirgojamo vērtspapīru samazinājums  2,074  2,074  3,048  3,048 
Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums  (43,392)  (43,613)  9,759  15,014 
Kredītu samazinājums  152,046  119,856  143,251  43,340 
Saistību pret kredītiestādēm samazinājums  (30,038)  (29,947)  (45,305)  (42,995) 
Noguldījumu pieaugums/(samazinājums)  43,248  76,664  (178,335)  (82,629) 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums /(samazinājums) 
pamatdarbības rezultātā pirms uzĦēmumu ienākuma 
nodokĜa 

 

136,200  134,475  (31,829)  (31,924) 
         

Samaksātais uzĦēmumu ienākuma nodoklis  (442)  -  (916)  (202) 
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/(samazinājums) 

pamatdarbības rezultātā 
 

135,758  134,475  (32,745)  (32,126) 
         
Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā         

PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (588)  (522)  (1,294)  (1,120) 
Radniecīgo uzĦēmumu pārdošana/(iegāde)  6,763  6,763  -  (703) 
PamatlīdzekĜu pārdošanas ieĦēmumi  22  16  27  27 
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru samazinājums   25,601  25,602  53,345  53,345 
SaĦemtās dividendes   2  1,200  1  1 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums investīciju 
darbības rezultātā 

 
31,800  33,059  52,079  51,550 

         
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā         

Subordinētā kapitāla atmaksa  (10)  (10)  (180)  (180) 
IzmaiĦas rezerves kapitālā  61  61  -  - 

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

 
51  51  (180)  (180) 

         
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums pārskata periodā  167,609  167,585  19,154  19,244 
         
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā  343,046  342,985  373,665  373,293 

         
Ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas ietekme uz naudu un 

tās ekvivalentiem 
 

3,113  3,098  13,729  13,783 
         
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 7 513,768  513,668  406,548  406,320 

 
 

 

Pielikumi no 13. līdz 19. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatĦemama sastāvdaĜa. 
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Finanšu pārskatu pielikumi 
 
Vispārīga informācija 

AS „SEB banka” (Banka) ir Latvijas Republikā reăistrēta akciju sabiedrība. Banka ir reăistrēta Komercreăistrā 
ar vienoto reăistrācijas numuru LV 4000 315 1743. Banka un tās meitasuzĦēmumi (Koncerns) darbojas banku 
un finanšu pakalpojumu jomā. Bankas mātesuzĦēmums un Koncerna galīgais mātesuzĦēmums ir Zviedrijā 
reăistrēta banka Skandinaviska Enskilda Banken AB. 

AS „SEB banka” juridiskā adrese ir Meistaru iela 1, Valdlauči, Ėekavas pagasts, Ėekavas novads, LV-1076, 
Latvija. 

 
 
1. pielikums  Galvenās grāmatvedības uzskaites metodes 
 

Starpposma saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaĦā ar 34. starptautisko grāmatvedības standartu 
(SGS), „Starpposma finanšu informācija”. Šie starpposma saīsinātie finanšu pārskati skatāmi kopā ar 2009. 
gada pilniem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaĦā ar SFPS. 

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot 2009. gada finanšu 
pārskatus, starpposma finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav 
mainītas. 

 

Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2010. gada 1. janvārī un kuriem nav tiešas ietekmes uz Koncernu.    

Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana un sniegšana - Tiesību emisiju uzskaite,  
kuras ir uzrādītas citā valūtā nekā izdevēja funkcionālā valūta. 

2. SFPS, Maksājums ar akcijām – skaidras naudas darījumi koncerna ietvaros. Šie grozījumi parāda 
principus, kā klasificēt maksājumus ar akcijām gan atsevišėajos, gan konsolidētajos pārskatos.  

2009. gada Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi. Šis ir labojumu 12 standartos 
apkopojums, kas ir daĜa no uzlabojumiem, ko katru gadu izdara Starptautiskajos Grāmatvedības standartos.  

15. SFPIK Nekustamā īpašuma būvniecības līgumi. Šī interpretācija paskaidro, kurš standarts - 18. SGS vai 
11. SGS jāpiemēro attiecīgajos darījumos.  

 

Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk un kuriem nav tiešas ietekmes uz Koncernu vai tie nav apstiprināti 
Eiropas Savienībā.    

Grozījumi 1. SFPS, Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi.  IzmaiĦas ir 
spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi nav apstiprināti ES. 

9. SFPS, Finanšu instrumenti 1. daĜa: Klasifikācija un novērtēšana. 9. SFPS tika izdots 2009. gada 
novembrī un aizstāj tās 39. SGS sadaĜas, kas attiecas uz finanšu aktīvu klasifikāciju un novērtēšanu. 9. SFPS 
ir jāpiemēro no 2013. gada 1. janvāra, tiek atĜauta arī ātrāka piemērošana. Standarts nav apstiprināts ES. 
Koncerns pašreiz novērtē ieviešanas laiku un izmaiĦu ietekmi uz finanšu pārskatiem. 

Grozījumi 24. SGS, Saistīto pušu atklāšana ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī 
vai vēlāk; nav apstiprināts ES. 

Grozījumi 14. SFPS, Maksājumi minimālā finansējuma prasībai. Ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2011. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināts ES. 

19. SFPIK, Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem. Ir spēkā pārskata periodiem, kuri 
sākas 2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk, nav apstiprināts ES. 

2010. gada Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi. Grozījumi Ir spēkā pārskata periodem, 
kas sākas 2011. gada 1. janvārī. Grozījumi nav apstiprināti ES. Grupa un Banka pašreiz novērtē ieviešanas 
laiku un izmaiĦu ietekmi uz finanšu pārskatiem. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 
2. pielikums  IzmaiĦas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam 
 

Nākamā tabula atspoguĜo Koncerna kopējo izdevumu uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam pārdali 
starp kredītiem un pārējiem aktīviem pārskata perioda beigās: 
 

 
Kredīti Pārējie aktīvi 

Ārpusbilances 
saistības 

Kopā 

 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 Ls ‘000 
     
2008. gada 31. decembrī 43,358 16 - 43,374 
     

Uzkrājumu pieaugums 80,716 - - 80,716 
     

Uzkrājumu samazinājums (917) - - (917) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (57) - - (57) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā 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 
     

Uzkrājumu pieaugums 140,460 30 - 140,490 
     

Uzkrājumu samazinājums (1,786) - - (1,786) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (139) (7) - (146) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā 138,535 23 - 138,558 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (2,157) (30) 

 
- (2,187) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas 1 - - 1 
 , ,  , 

2009. gada 31. decembrī 258,980 - - 258,980 
     

Uzkrājumu pieaugums 69,262 - 1,241 70,503 
     

Uzkrājumu samazinājums (16,979) - - (16,979) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (104) (4) - (108) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā 52,179 (4) 1,241 53,416 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (102) - 

 
- (102) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas (11) - - (11) 
     

2010. gada 30. jūnijā 311,150 - 1,241 312,391 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 
3. pielikums  UzĦēmumu ienākuma nodoklis    
 

Ienākuma nodoklis tiek atzīts katrā periodā, pamatojoties uz vidējo svērto efektīvo sagaidāmo ienākuma 
nodokĜa likmi pilnam finanšu gadam. Uz pārskata perioda beigām Banka ir atzinusi atliktā ienākuma nodokĜa 
aktīvu, ko veido uz nākamajiem taksācijas periodiem pārnestie nodokĜu zaudējumi, kā arī izveidotie  
uzkrājumi, pamatlīdzekĜu un nemateriālo aktīvu nolietojuma pagaidu atšėirības nodokĜu un finanšu 
grāmatvedībā. 
 

4. pielikums Izsniegtie kredīti 

 
Nākamajā tabulā ir atspoguĜoti kredīti: 

 30/06/10  31/12/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      

Kredīti 1,814,081 1,836,983  1,929,657 1,987,934 
Reverse repo līgumu ietvaros piešėirtie kredīti 453 453  1,367 1,367 
Izmantoto kredītlīniju atlikumi 237,999 282,918  201,878 246,639 

Bruto kredīti 2,052,533 2,120,354  2,132,902 2,235,940 
      

Noma ar izpirkuma tiesībām  190,031 3,805  223,977 3,805 
Faktorings 4,878 -  34,572 - 
Klientu norēėinu kontu debeta atlikumi 7,455 7,455  17,899 17,899 
Maksājumu karšu kredīti 42,705 42,705  36,455 36,455 

      

Bruto kredīti kopā 2,297,602 2,174,319  2,445,805 2,294,099 
Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam  (311,150) (311,150)  (258,980) (258,980) 

Neto kredīti 1,986,452 1,863,169  2,186,825 2,035,119 

 

5. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma 
 

Nākamā tabula atspoguĜo izsniegto kredītu sadalījumu pēc to kvalitatīvā novērtējuma: 
 

 30/06/10  31/12/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      

Kredīti, kas nav kavēti vai kuriem nav vērtības 
samazināšanās pazīmes 1,698,549 1,633,054  1,871,294 1,777,452 

Kavētie kredīti, kuriem nav vērtības samazināšanās 
pazīmes 347,503 311,913  329,116 289,009 

Kredīti, kuriem ir izveidoti uzkrājumi vērtības 
samazināšanai 251,550 229,352  245,395 227,638 

      

Bruto kredīti 2,297,602 2,174,319  2,445,805 2,294,099 
      

Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam  (311,150) (311,150)  (258,980) (258,980) 
      

Neto kredīti 1,986,452 1,863,169  2,186,825 2,035,119 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

5. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma (turpinājums) 

 
Nākamā tabula atspoguĜo izsniegto kredītu, kuru atmaksa nav kavēta un kuru vērtība nav samazinājusies, 
sadalījumu pa riska klasēm:  
 

   30/06/10  31/12/09 
Kategorijas Riska klases  Koncerns Banka  Koncerns Banka 
   Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
        

Investīciju kategorija 1-4  23,441 23,342  46,437 46,365 
  5-7  15,489 15,489  11,948 114,986 
        

Standarta bizness 8-10  320,989 352,812  360,783 286,951 
  11-12  253,235 223,743  314,672 277,488 
        

Uzraugāmie 13-16  366,024 342,990  369,894 341,948 
        

Mazie uzĦēmumi   94,460 68,196  111,171 75,508 
        

Mājsaimniecības   624,911 606,482  656,389 634,206 
        

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

 
1,698,549 1,633,054  1,871,294 1,777,452  

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

 30/06/10  31/12/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      

Kavējums līdz 30 dienām 124,285 105,947  104,349 80,352 
Kavējums no 30-60 dienām 33,546 25,812  43,665 36,959 
Kavējums no 60-90 dienām 10,466 9,083  16,398 13,845 
Kavējums virs 90 dienām 179,206 171,071  164,704 157,853 

      

Bruto kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 347,503 311,913  329,116 289,009 
      

Ėīlas patiesā vērtība 161,878 146,434  181,295 161,212 
 
Nākamā tabula atspoguĜo 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 

2010. gada 30. jūnijā       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 210,998 18,456 21,876 201 19 251,550 

Ėīlas patiesā vērtība 110,085 8,980 6,903 - - 125,968 
       

2009. gada 31. decembrī       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 207,581 20,437 17,206 140 31 245,395 

Ėīlas patiesā vērtība 119,181 9,500 5,487 - - 134,168 
 
Nākamā tabula atspoguĜo 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 

2010. gada 30. jūnijā       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 210,508 18,456 168 201 19 229,352 

Ėīlas patiesā vērtība 109,962 8,980 - - - 118,942 
 

      

2009. gada 31. decembrī       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 206,854 20,437 176 140 31 227,638 

Ėīlas patiesā vērtība 119,000 9,500 - - - 128,500 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

 
6. pielikums Noguldījumi 
 

 30/06/10  31/12/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 

Noguldījuma termiĦš: 
     

Pieprasījuma noguldījumi 615,002 615,304  561,482 566,619 
TermiĦnoguldījumi  416,319 602,093  419,539 574,114 

Noguldījumi kopā 1,031,321 1,217,397  981,021 1,140,733 

 
 30/06/10  31/12/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ’000  Ls ’000 Ls ’000 

Noguldītāja veids: 
     

PrivātuzĦēmumi 336,790 522,865  324,815 484,527 
Privātpersonas 461,859 461,859  488,310 488,310 
Valsts uzĦēmumi 120,443 120,443  85,060 85,060 
Centrālā valdība  6,691 6,691  7,265 7,265 
Pašvaldības  81,586 81,587  54,889 54,889 
Sabiedriskās un reliăiskās organizācijas 23,952 23,952  20,682 20,682 

Noguldījumi kopā 1,031,321 1,217,397  981,021 1,140,733 

 
 

 30/06/10  31/12/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 

Noguldītāja rezidences vieta:      

Rezidenti  1,005,836 1,191,912  958,859 1,118,571 
Nerezidenti 25,485 25,485  22,162 22,162 

Noguldījumi kopā 1,031,321 1,217,397  981,021 1,140,733 
 

 
 
7. pielikums Nauda un tās ekvivalenti 
 
Nākamā tabula atspoguĜo naudas un tās ekvivalentu sadalījumu: 
 

 30/06/10  30/06/09 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      
Kase un prasības pret Latvijas Banku 302,234 302,234  136,561 136,561 
Noguldījumi uz pieprasījumu kredītiestādēs 211,534 211,434  269,987 269,759 

Nauda un tās ekvivalenti kopā 513,768 513,668  406,548 406,320 

 
Prasības pret Latvijas Banku ietver obligātās rezerves, kas tiek turētas saskaĦā ar Latvijas Bankas 
noteikumiem. Noteikumi nosaka minimālo līmeni Bankas vidējam korespondējošā konta atlikumam mēnesī, 
tomēr katrā konkrētajā dienā līdzekĜi kontā var tikt izmantoti neierobežoti. 2010. gada 30. jūnijā obligāto 
rezervju norma bija 99,140 tūkst. latu (91,454 tūkst. latu 2009. gada 31. decembrī). 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
8. pielikums Kapitāla pietiekamības rādītāji 
 

Kapitāla pietiekamība atspoguĜo tos Koncerna un Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātos pret kredīta, operacionālo un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteĦiem. 

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) prasībām aprēėinātie Koncerna un Bankas kapitāla 
pietiekamības rādītāji 2010. gada 30. jūnijā bija attiecīgi 12.09% (13.00% 2009. gada 31. decembrī) un 
14.08% (15.10% 2009. gada 31. decembrī), kas pārsniedz FKTK 2004. gadā noteikto minimumu, ka pašu 
kapitāla attiecībai pret riska svērtajiem aktīviem un ārpusbilances posteĦiem, pamatojoties uz FKTK 
izdotajiem aprēėināšanas noteikumiem, jābūt vismaz 8%.  

Šie rādītāji aprēėināti, iekĜaujot attiecīgi Koncerna un Bankas auditētos zaudējumus par sešu mēnešu periodu, 
kas noslēdzās 2010. gada 30. jūnijā. 

 
 
9. 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 
termiĦstruktūru, 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 termiĦš nepārsniedz 30 dienas. 

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) prasībām aprēėinātais Bankas likviditātes rādītājs 2010. 
gada 30. jūnijā bija 64.45% (54.96% 2009. gada 31. decembrī), kas pārsniedz 30% noteikto minimumu. 

 

10. pielikums Darījumi ar saistītām personām 

 
Par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, kuri var būtiski ietekmēt Bankas darbību un vadošie 
darbinieki, kā arī viĦu kontrolē esošās uzĦēmējsabiedrības. 
 

IlgtermiĦa resursu nodrošināšanai Koncerns ir piesaistījis finansējumu no mātesbankas Skandinaviska 
Enskilda Banken AB 1,434,188 tūkst. latu apmērā (1,477,555 tūkst. latu 2009. gada 31. decembrī), kā arī 
subordinēto kapitālu 98,867 tūkst. latu apmērā (98,877 tūkst. latu apmērā 2009. gada 31. decembrī). 
 

Koncerns likviditātes uzturēšanai izvietoja brīvos naudas līdzekĜus 385,789 tūkst. latu apmērā (218,682 tūkst. 
latu 2009. gada 31. decembrī) īstermiĦa naudas tirgus darījumos ar mātesbanku un mātesbankas 
meitasbankām. Darījumi slēgti ar fiksētām likmēm un to termiĦi nepārsniedz 1 gadu. 
 

Darījumi ir veikti Koncerna pamatdarbības ietvaros atbilstoši tirgus cenām. 
 

 

11. pielikums IzmaiĦas konsolidācijas grupas sastāvā  

 
2010. gada 22. janvārī SEB banka pabeidza meitasuzĦēmuma AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” 
pārdošanu SEB grupas apdrošināšanas uzĦēmumam SEB Trygg Liv par 6,200 tūkstošiem latu.  
 

2010. gada 26. februārī SEB banka pabeidza meitasuzĦēmuma SIA “Latectus” pārdošanu SEB grupas 
uzĦēmumam Warehold B.V. (kopš 2010. gada 25. februāra Warehold B.V. nosaukums mainīts uz Baltectus 
B.V.) par 563 tūkstošiem latu. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
11. pielikums IzmaiĦas konsolidācijas grupas sastāvā (turpinājums)  
 
Nākamajā tabulā atspoguĜots abu meitasuzĦēmumu pārdošanas darījumu rezultāts. 
 
 

Sešu mēnešu periods  
līdz 30. jūnijam 

 2010  2009 
 Koncerns  Koncerns 
 Ls ‘000 Ls ‘000 
    

Pārtrauktās darbības zaudējumi pārskata periodā (47)  (254) 
SaĦemtā atlīdzība - nauda 6,763  - 
Neto aktīvu uzskaites vērtība (5,611)  - 
    

PeĜĦa / (Zaudējumi) pēc nodokĜu aprēėināšanas no 
pārtrauktām darbībām 1,105 

 
(254) 

 
Nākamajā tabulā atspoguĜota kopējā aktīvu un saistību uzskaites vērtība pārdošanas brīdī. 
 

 

 

 

 

 
Koncerns 

 Ls ‘000 

Aktīvi 
Prasības pret kredītiestādēm 32,549 
Vērtspapīri pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai zaudējumos 13,579 
Ieguldījuma īpašumi 208 
Nemateriālie aktīvi 1,663 
Pārējie aktīvi 7,866 

Kopā aktīvi  55,865 
 

Saistības  
Saistības pret kredītiestādēm 6,769 
Apdrošināšanas saistības – apdrošināšanas līgumi 33,577 
Apdrošināšanas saistības – investīciju līgumi 9,220 
Pārējās saistības 688 

Kopā saistības 50,254 
 

Neto aktīvi 5,611 


