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Bankas valdes ziĦojums 
 

SEB bankas darbība 2011. gadā norit apstākĜos, kad valsts ekonomika turpina atgūties no dziĜās recesijas, 
uzrādot mērenu pieaugumu. Ekonomiku turpina virzīt eksports, kamēr patēriĦa atjaunošanos ierobežo 
pārtikas un energoresursu cenu, kā arī nodokĜu pieaugums. Labvēlīgi apstākĜi nodrošina arī darbības 
aktivitātes pieaugumu atsevišėās uz eksportu vērstajās pakalpojumu nozarēs. Sezonālie faktori, 
tautsaimniecības sektoru aktivizēšanās un emigrācija nodrošina bezdarba rādītāju uzlabošanos. Pamazām ir 
atsācies arī darba samaksas pieaugums, ko gan neitralizē augošā inflācija, kā dēĜ pirktspēja šogad uzlabosies 
pavisam nedaudz. Galvenās aktualitātes ekonomikā būs turpmākais cenu kāpums un pasākumi 
nodarbinātības veicināšanai. Tāpat būtiski svarīga būs spēja savlaicīgi pieĦemt valsts budžetu 2012. gadam. 
Liela loma būs arī notikumu attīstībai pasaules ekonomikā, jo īpaši eirozonā.  

2011. gada pirmajā pusgadā SEB bankas kopējie ieĦēmumi pieauguši par 4%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
atbilstošo periodu, t. sk. neto procentu ieĦēmumi palielinājušies par 2%, neto komisijas naudas ieĦēmumi 
auguši par 9% un neto peĜĦa no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu – par 26%. Pusgada laikā 
SEB grupai Latvijā izdevies samazināt administratīvos izdevumus par 9%. SEB bankas konsolidētā peĜĦa 
pirms uzkrājumiem 2011. gada pirmajā pusgadā ir 21 miljons latu, kas ir par 20% vairāk nekā 2010. gada 
sešos mēnešos. Pārskata periodā ieĦēmumi no kredītu uzkrājumu samazināšanās un norakstīto kredītu 
atgūšanas būtiski pārsniedz jaunizveidotos uzkrājumus, kas dod papildu pozitīvu efektu SEB bankas pusgada 
darbības rezultātiem. Kopumā SEB grupa Latvijā 2011. gada pirmo pusgadu ir noslēgusi ar 41.6 miljonu latu 
peĜĦu pretstatā LVL 30.6 miljonu latu zaudējumiem iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos.  

Stabils ir SEB bankas kapitāla pietiekamības rādītājs – 17.59%, pārsniedzot FKTK noteikto 8% minimālo 
līmeni, un likviditātes līmenis – 42.06% (min. prasība: 30%).  

Pārskata periodā ir notikušas izmaiĦas SEB bankas valdes sastāvā. Sākot ar 2011. gada 1. martu SEB 
bankas valdes locekĜa pienākumus sāka pildīt Indreks Julge, kura atbildībā ir lielo uzĦēmumu apkalpošana, 
finanšu tirgi un naudas pārvaldības bizness SEB bankā. 

Pirmā pusgada laikā SEB grupa Latvijā ir aktīvi turpinājusi sadarbību ar privātpersonām un uzĦēmumiem, kas 
strādā pašmāju un eksporta tirgos, tādējādi veicinot arī tautsaimniecības attīstību. Šā gada sešos mēnešos 
SEB banka gan uzĦēmumiem, gan privātpersonām dažādu aizdevumu veidā piešėīrusi finansējumu vairāk 
nekā 157 miljonu latu apmērā. Kopumā gada laikā SEB bankas kredītus un citu finansējumu saĦēmušas 
vairāk nekā 4000 privātpersonas un 1400 uzĦēmumi. No kopējā finansējuma, ko SEB banka piešėīrusi kredītu 
un kredītlīniju veidā, uzĦēmējiem biznesa attīstībai ir piešėirti 87%, savukārt 13% ir saĦēmušas 
privātpersonas. Joprojām starp kreditētākajām nozarēm ir lauksaimniecība, tirdzniecība un ražošana. Gada 
sākumā SEB banka atkārtoti ieguva tiesības 2011. gadā izsniegt kredītus studentiem ar valsts vārdā sniegtu 
galvojumu. Kopējais finansēšanas apjoms, ko SEB banka šogad piešėirs kā studiju vai studējošā kredītus, ir 
28.7 miljoni latu. Jūnija beigās SEB bankas izsniegto kredītu konsolidētā bruto vērtība bija 1.9 miljardi latu.  

SEB bankas meitasuzĦēmums SIA „SEB līzings” 2011. gadu pirmo pusgadu noslēdza ar 150 miljonu latu lielu 
kredītportfeli, no kura 97% veido līzinga darījumi, bet 3% - faktoringa darījumi. SEB līzinga faktoringa portfelis 
pusgada laikā pieauga par 1 miljonu latu līdz 4.9 miljoniem latu. Līzinga portfelis pusgada beigās bija 145 
miljoni latu vērts, kas ir par 9% mazāk nekā gada sākumā. Neraugoties uz līzinga portfeĜa kritumu, SEB līzings 
š.g. 1. pusgadā palielināja tirgus daĜu jaunajos pārdošanas apjomos. 
2011. gada sešos mēnešos par 4% ir krities klientu noguldījumu apjoms - līdz 962 miljoniem latu. Tajā pašā 
laikā veiksmīga attīstība aizvien vērojama 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 aizvien populārs ir Latu 
rezerves fonds u.c.  
Kopējais privātpersonu un korporatīvo klientu uzticētais kapitāls, ko pārvalda SEB bankas ieguldījumu 
pārvaldes akciju sabiedrība SEB Wealth Management, 2011. gada 6 mēnešos palielinājās par 16.4 miljoniem 
latu jeb 3.8%, sasniedzot 443.9 miljonus latu. Šāda izaugsme tika sasniegta, pateicoties SEB Wealth 
Management pārvaldīšanā nodoto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekĜu pieaugumam par vairāk kā 7.2 
miljoniem latu, kā arī pateicoties SEB pensiju fonda un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas pārvaldīšanā 
nodoto līdzekĜu pieaugumam par 5.9 miljoniem latu. Īpašu atsaucību turīgo klientu segmentā turpina 
izpelnīties SEB Private Banking speciālie ieguldījumu fondi, kā rezultātā Moderno ieguldījumu programmas 
ietvaros piedāvāto fondu aktīvu apjoms pieauga par vairāk nekā 3 miljoniem latu. Latu rezerves fonds 
saglabāja pozīciju kā lielākais Latvijā reăistrētais ieguldījumu fonds, tā aktīvu apjomam veidojot 63.1 miljonus 
latu. 
2011. gada 6 mēnešos SEB bankas finanšu grupa Latvijā, sniedzot saviem klientiem labākos pensiju 
risinājumus un finanšu konsultācijas, ieĦem vadošās pozīcijas pensiju un ilgtermiĦa uzkrājumu tirgū, pārvaldot 
pensiju līdzekĜus vairāk kā 300 tūkstošiem pensiju 2. un 3. līmeĦa dalībnieku, kuru kopējais pensiju kapitāls 
2011. gada 1. pusgadā pieauga par 4% un sasniedza vairāk nekā 234 miljonu latu. 2011. gada pirmajos 6 
mēnešos ieguldījumu pārvaldes sabiedrības SEB Wealth Management pārvaldīšanā esošie 2. pensiju līmeĦa 
aktīvi ir pieauguši par 7.2 miljoniem latu. Savukārt dalībnieku skaits SEB pensiju 2. līmeĦa plānos kopš gada 
sākuma ir pieaudzis par 3977 cilvēkiem. Sniedzot konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem par uzkrājumu 
veidošanas nepieciešamību, privāto pensiju tirgū SEB Pensiju fonds starp atklātajiem pensiju fondiem 2011. 
gada 6 mēnešos ir saglabājis vadošo privāto pensiju tirgus līdera lomu gan pēc klientu skaita ar tirgus daĜu 
40%, gan arī pēc pensiju plānu aktīvu apjoma ar tirgus daĜu 55%. Arvien jauni uzĦēmumi izmanto privātos  
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Bankas valdes ziĦojums (turpinājums) 
 

pensiju uzkrājumus savu darbinieku atalgošanai. Jau vairāk nekā 740 Latvijas un starptautiskie uzĦēmumi 
savu darbinieku papildu motivācijai un darba samaksas pilnveidošanai izmanto SEB Pensiju fonda piedāvātos 
pensiju 3. līmeĦa pakalpojumus, veidojot privātās pensijas uzkrājumus savu darbinieku labā. Pieaug klientu 
skaits, kas aktīvi izmanto SEB bankas Internetbanku (Ibanka), lai noslēgtu privātās pensijas uzkrājuma 
līgumus un 2011. gada 6 mēnešos 112 klienti jeb 10% no kopējā līgumslēdzēju skaita ir izmatojuši šo iespēju. 
2011. gada sākumā notikušas izmaiĦas SEB bankas meitasuzĦēmumu sastāvā. Turpinot visas SEB grupas 
juridiskās struktūras optimizāciju, Banka ir pārdevusi ieguldījumus meitasuzĦēmumā SIA IBS „SEB Enkilda”. 
Kopš 2011. gada februāra jaunais īpašnieks ir SEB bankas Latvijā mātesuzĦēmums Skandinaviska Enskilda 
Banken AB.  
Ar vēlmi paplašināt sadarbību ar klientiem un sasniegt savu mērėi – kĜūt par klientu pamatbanku, Bankā aktīvi 
tiek turpināts darbs pie jaunu un aizvien ērtāku pakalpojumu piedāvājuma, t.sk. pastāvīgi tiek attīstītas un 
pilnveidotas elektronisko pakalpojumu iespējas.  
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. 2011. gada jūnija beigās kopējais privātpersonu un uzĦēmumu elektroniski veikto norēėinu 
apjoms sasniedza jau 92% no kopējā norēėinu skaita. 
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. Īstenojot mērėi būt klientam pieejamākai, SEB 
banka šogad pagarinājusi divu filiāĜu darba laiku Rīgā. Tagad SEB bankas Vecrīgas un Spices filiāles strādā 
no plkst. 9:00 līdz plkst. 18.00 vakarā, tādējādi nodrošinot iespēju privātpersonām veikt nepieciešamos 
darījumus un ierasties uz konsultāciju pie Bankas speciālista arī pēc 17.00. 
SEB banka vienmēr ir bijusi un būs aktīva līdzdalībniece Latvijas sociālajā, izglītības, kultūras un sporta dzīvē 
un vides aizsardzībā. Ar SEB bankas atbalstu turpina attīstīties sabiedriskā organizācija Mentor Latvija, kas 
gādā par bērnu, kuri auguši bez vecāku aprūpes, pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā. Mentoru programmā ir 
iesaistījušies arī 20 SEB bankas darbinieki. Jau 11. gadu SEB banka aktīvi iesaistījās biedrības Junior 
Achievement – Latvija organizētajā Ēnu dienā, radot iespēju skolēniem apmeklēt darba devējus, tikties ar sev 
interesējošas jomas speciālistiem un vērot viĦu darbību ikdienā. Šogad SEB banku „ēnoja” 91 skolēns. Maijā 
aizsākās SEB Kalnu divriteĦu maratons, velosporta cienītajiem piedāvājot sacensības 7 posmos dažādās 
Latvijas pilsētās. Noslēdzot SEB bankas un a/s "Latvijas valsts meži" veidoto koku sēšanas un stādīšanas 
akciju “Skābeklis”, kuras ietvaros pērn tika iesētas 2 278 304 egles, priedes un ozoli, 13. maijā DūĦezera 
apkaimē kopā ar aktīvāko skolu skolēniem un vairāku uzĦēmumu pārstāvjiem tika stādīts īpašs “SkābekĜa” 
mežs 3,5 ha platībā. SEB banka turpināja sniegt atbalstu arī SOS Bērnu ciematu asociācijai, jauniešu sociālās 
rehabilitācijas organizācijai „Dzīvesprieks”, kā arī reăionālajām NVO sadarbībā ar Kopienu Iniciatīvu fondu. 
SEB banka ir patiesi gandarīta par līdzšinējo klientu uzticību un pozitīvu novērtējumu lielākajai daĜai piedāvāto 
produktu un pakalpojumu. Tostarp reitingu tabulās SEB banka tiek novērtēta kā viens no respektablākajiem 
uzĦēmumiem Latvijā. Pasaules vadošais finanšu žurnāls „Euromoney” savā jaunākajā finanšu sektora 
novērtējumā atzinis, ka SEB banka ir labākā banka Latvijā, Baltijā un ZiemeĜvalstīs, piešėirot savu izcilības 
balvu „Euromoney Award of Excellence 2011”. Novērtējot SEB bankas sekmīgo darbību un tās paveikto 
iepriekšējā gadā, starptautiskais finanšu žurnāls EMEA Finance savā ikgadējā apbalvojumā "Labākās bankas 
Eiropas valstīs" (Europe Banking Awards 2010) kā labāko banku Latvijā (Best Bank in Latvia) atzinis SEB. 
EMEA Finance eksperti SEB bankai augstāko novērtējumu starp Latvijas komercbankām piešėīruši jau trešo 
gadu pēc kārtas. EMEA Finance augstu novērtējis arī Bankas meitasuzĦēmumu, kategorijā "Labākais aktīvu 
pārvaldītājs Latvijā 2010" (Best Asset Manager in Latvia 2010) nominējot SEB Wealth Management. Savukārt
Ilgtspējas indeksa eksperti, vērtējot 50 Latvijā strādājošu uzĦēmumu iesniegtos datus par 2010. gadu 
ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas darbības kontekstā, ir atzinuši SEB banku kā vienu no trīs ilgtspējīgākajiem 
uzĦēmumiem Latvijā. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība piešėīrusi SEB bankai balvu kā Labākajam 
sadarbības partnerim privāto uzĦēmumu grupā 2010. gadā. 
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 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 2011. gada 30. jūnijā, starpposma 
saīsinātos konsolidētos un Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķinus, apvienoto ienākumu pārskatus, 
pašu kapitāla izmaiņu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus par 6 mēnešu periodu līdz 2011. 
gada 30. jūnijam. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šo starpposma saīsināto konsolidēto un Bankas 
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 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 Koncerna un Bankas darbiniekiem, 
kas atbildīgi par finanšu un grāmatvedības jautājumiem, un 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 2011. gada 30. jūnijam, visos būtiskajos aspektos nav pienācīgi sagatavota saskaņā ar 
Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 “Starpposma finanšu informācija”.  
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Rīga, Latvija 
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PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins 
 

   Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 
   2011  2010 
 Pielikumi  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 
   Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000 

  
 

    
       

Procentu ieĦēmumi   40,818 38,740 47,439 44,567 
Procentu izdevumi   (17,103) (16,561) (24,087) (23,658) 
Neto procentu ieĦēmumi   23,715 22,179 23,352 20,909 
       
Komisijas naudas ieĦēmumi   15,019 12,837 13,913 11,658 
Komisijas naudas izdevumi   (4,989) (5,144) (4,747) (4,842) 
Neto komisijas naudas ieĦēmumi   10,030 7,693 9,166 6,816 
       

Neto peĜĦa no darījumiem ar vērtspapīriem un 
ārvalstu valūtu  

 
4,731 4,733 3,758 3,939 

Dividenžu ienākumi   1 1 2 1,200 
Citi pamatdarbības ieĦēmumi   2,818 1,530 3,453 1,665 
       
Izdevumi uzkrājumiem kredītu vērtības 

samazinājumam 3 
 

(35,140) (35,140) (70,503) (70,417) 
IeĦēmumi no kredītu uzkrājumu samazināšanās 

un norakstīto kredītu atgūšana 3  62,378 62,378 17,087 17,084 
IzmaiĦas uzkrājumos kredītu vērtības 

samazinājumam 3 
 

27,238 27,238 (53,416) (53,333) 
       
Saimnieciskās darbības izmaksas   (16,795) (15,137) (18,111) (16,086) 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu vērtības 

nolietojums un norakstīšana  
 

(3,069) (1,817) (3,699) (2,155) 
(Zaudējumi) / peĜĦa no pārdošanai paredzēto 

aktīvu izslēgšanas 12 
 

(34)  327  -  - 
       

PeĜĦa / (zaudējumi) pirms uzĦēmumu 
ienākuma nodokĜa   48,635 46,748 (35,495) (37,045) 

       

UzĦēmumu ienākuma nodoklis 4  (7,003) (6,686) 3,815 2,943 
PeĜĦa / (zaudējumi) no nepārtrauktajām 

darbībām  

 

41,632  40,062  (31,680)  (34,102) 
          
PeĜĦa / (zaudējumi) no pārtrauktām darbībām 12  -  -  1,105  (99) 
          
Pārskata perioda peĜĦa / (zaudējumi)   41,632  40,062  (30,575)  (34,201) 
          

 

Finanšu pārskatus, kas atspoguĜoti no 6. līdz 20. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas valde, kuras 
vārdā to parakstījuši: 
 
 
 
 

Ainārs Ozols  Jūrate Lingiene 

Prezidents / Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
 

 

 
2011. gada 19. jūlijā 
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Apvienoto ienākumu pārskats 
 
 
 Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 
 2011  2010 
 Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 
 Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000 
     
Pārskata perioda peĜĦa / (zaudējumi) 41,632  40,062  (30,575)  (34,201) 
     

Neto ienākumi no pārdošanai pieejamajiem 
vērtspapīriem, pēc nodokĜiem 612 612 2,055 2,049 

     

Kopējā pārskata perioda peĜĦa / (zaudējumi) 42,244  40,674  (28,520)  (32,152) 

 
 
 
 
 
Pielikumi no 12. līdz 20. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatĦemama sastāvdaĜa. 
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Bilance un ārpusbilances posteĦi 
 

   30/06/11  31/12/10 
Pielikumi  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 

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

Aktīvi          
Kase un prasības pret Latvijas Banku   282,601  282,601  429,153  429,153 
Prasības pret kredītiestādēm   244,802  244,677  230,195  230,010 
Izsniegtie kredīti 5-6  1,910,701  1,811,320  1,907,419  1,812,801 
Tirgojamie vērtspapīri   24,176  24,176  15,607  15,607 
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri   29,091  29,044  54,994  54,947 
Atvasinātie finanšu instrumenti   13,296  13,625  13,339  13,742 
Līdzdalība meitasuzĦēmumu pamatkapitālā   -  3,527  -  3,527 
Nemateriālie aktīvi   3,713  3,656  4,175  4,111 
PamatlīdzekĜi   11,524  5,310  13,449  5,770 
UzĦēmumu ienākuma nodokĜa aktīvs   933  571  1,607  1,132 
Atliktā ienākuma nodokĜa aktīvs   13,236  13,231  19,923  19,917 
Pārējie aktīvi   23,246  22,422  27,717  26,765 
Pārdošanai paredzētie aktīvi un pārtrauktās 

darbības  
 

-  -  393  563 
Kopā aktīvi   2,557,319  2,454,160  2,717,971  2,618,045 
      

Saistības      
Saistības pret kredītiestādēm   1,212,393  1,060,904  1,346,968  1,195,575 
Noguldījumi 7  962,159  1,025,628  1,004,446  1,069,332 
Atvasinātie finanšu instrumenti   14,129  14,130  14,397  14,398 
UzĦēmumu ienākuma nodokĜa saistības   313  -  -  - 
Atliktā ienākuma nodokĜa saistības   539  -  683  - 
Pārējās saistības   19,096  16,646  24,640  22,206 
Subordinētās saistības   78,448  78,448  98,910  98,910 
Pārdošanai paredzētās saistības un pārtrauktās 

darbības  
 

-  -  35  - 
Kopā saistības   2,287,077  2,195,756  2,490,079  2,400,421 
          

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  
 

455  454  (157)  (158) 
Rezerves kapitāls   557  557  451  451 
Nesadalītā peĜĦa   163,559  151,722  121,927  111,660 

Kopā kapitāls un rezerves   270,242  258,404  227,892  217,624 
          

Kopā saistības, kapitāls un rezerves   2,557,319  2,454,160  2,717,971  2,618,045 

      
Ārpusbilances posteĦi      
Iespējamās saistības   83,591  83,591  68,194  68,194 
Esošās finansiālās saistības   250,336  239,622  207,886  195,931 

 

Finanšu pārskatus, kas atspoguĜoti no 6. līdz 20. lappusei, ir apstiprinājusi Bankas valde, kuras vārdā to 
parakstījuši: 
 
 
 
 

Ainārs Ozols  Jūrate Lingiene 

Prezidents / Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
 
 
2011. gada 19. jūlijā 
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Konsolidētais kapitāla un rezervju izmaiĦu pārskats 
 

 
Apmaksātais 

pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Rezerves 

kapitāls 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
vērtspapīru 
pārvērtēša-
nas rezerve 

Nesadalītā 
peĜĦa KOPĀ 

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

 
      

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

IzmaiĦas rezerves kapitālā - - 61 - - 61 

Kopējie pārskata perioda 
zaudējumi - - - 2,055 (30,575) (28,520) 

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

IzmaiĦas rezerves kapitālā  - - 122 - - 122 
Kopējā pārskata perioda 
peĜĦa - - - 953 36,341 37,294 

Atlikums uz                   
2010. gada 31. decembri 102,106 3,565 451 (157) 121,927 227,892 

IzmaiĦas rezerves kapitālā - - 106 - - 106 

Kopējā pārskata perioda 
peĜĦa - - - 612 41,632 42,244 

Atlikums uz                   
2011. gada 30. jūniju 102,106 3,565 557 455 163,559 270,242 
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Bankas kapitāla un rezervju izmaiĦu pārskats 
 
 

 
Apmaksātais 

pamatkapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Rezerves 

kapitāls 

Pārdošanai 
pieejamo 

ieguldījumu 
vērtspapīru 
pārvērtēša-
nas rezerve 

Nesadalītā 
peĜĦa KOPĀ 

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

 
      

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

IzmaiĦas rezerves kapitālā - - 61 - - 61 

Kopējie pārskata perioda 
zaudējumi - - - 2,049 (34,201) (32,152) 

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

IzmaiĦas rezerves kapitālā  - - 122 - - 122 
Kopējā pārskata perioda 
peĜĦa - - - 948 33,932 34,880 

Atlikums uz                   
2010. gada 31. decembri 102,106 3,565 451 (158) 111,660 217,624 

IzmaiĦas rezerves kapitālā - - 106 - - 106 

Kopējā pārskata perioda 
peĜĦa - - - 612 40,062 40,674 

Atlikums uz                   
2011. gada 30. jūniju 102,106 3,565 557 454 151,722 258,404 
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Naudas plūsmu pārskats  
  
  Sešu mēnešu periods līdz 30. jūnijam 

  2011  2010 
  Koncerns  Banka  Koncerns  Banka 
 Pielikumi Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000  Ls ‘000 
         
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā         

PeĜĦa/(zaudējumi) pirms uzĦēmumu ienākuma nodokĜa  48,635  46,748  (35,495)  (37,045) 
(Zaudējumi)/peĜĦa pirms uzĦēmumu ienākuma nodokĜa no 

pārtrauktām darbībām 
 

-  -  1,105  (99) 
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu nolietojums  3,056  1,806  3,665  2,124 
Izdevumu (samazinājums)/pieaugums uzkrājumiem kredītu 

vērtības samazinājumam  
 

(25,142)  (25,142)  52,174  52,094 
Procentu ienākumi  (38,864)  (36,788)  (43,428)  (40,577) 
Procentu izdevumi  4,810  5,132  11,773  12,436 
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peĜĦa  (3,621)  (3,635)  (3,113)  (3,098) 
PamatlīdzekĜu norakstīšanas (peĜĦa)/zaudējumi   (14)  11  613  186 
Ieguldījumu radniecīgo uzĦēmumu pamatkapitālā atzīšanas 

pārtraukšanas zaudējumi/(peĜĦa) 
 

34  (328)  (1,105)  99 
SaĦemtās dividendes  (1)  (1)  (2)  (1,200) 
Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums)  4,884  4,753  (5,044)  (5,758) 
Pārējo saistību samazinājums  (5,545)  (5,560)  (536)  2,138 

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

 
(11,768)  (13,004)  (19,393)  (18,700) 

         
Tirgojamo vērtspapīru (pieaugums)/samazinājums  (8,569)  (8,569)  2,074  2,074 
Prasību pret kredītiestādēm pieaugums  (25,562)  (25,620)  (43,392)  (43,613) 
Kredītu samazinājums  19,960  24,841  148,408  117,074 
Saistību pret kredītiestādēm samazinājums  (134,575)  (134,671)  (30,038)  (29,947) 
Noguldījumu (samazinājums)/pieaugums  (42,967)  (43,819)  42,971  76,389 

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

 

(203,481)  (200,842)  100,630  103,277 
         

SaĦemtie procentu ienākumi  40,764  38,570  47,066  43,359 
Samaksātie procentu izdevumi  (4,777)  (5,098)  (11,506)  (12,171) 
Samaksātais uzĦēmumu ienākuma nodoklis  (111)  -  (442)  - 

Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums)/pieaugums 
pamatdarbības rezultātā 

 
(167,605)  (167,370)  135,748  134,465 

         
Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā         

PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (971)  (902)  (588)  (522) 
Radniecīgo uzĦēmumu pārdošana  891  891  6,763  6,763 
PamatlīdzekĜu pārdošanas ieĦēmumi  316  -  22  16 
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru samazinājums   26,515  26,515  25,601  25,602 
SaĦemtās dividendes   1  1  2  1,200 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums investīciju 
darbības rezultātā 

 
26,752  26,505  31,800  33,059 

         
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā         

Subordinētā kapitāla atmaksa  (20,381)  (20,381)  -  - 
IzmaiĦas rezerves kapitālā  106  106  61  61 

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

 
(20,275)  (20,275)  61  61 

         
Naudas un tās ekvivalentu neto (samazinājums)/pieaugums 

pārskata periodā 
 

(161,128)  (161,140)  167,609  167,585 
         
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā  468,511  468,383  343,046  342,985 

         
Ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas ietekme uz naudu un 

tās ekvivalentiem 
 

3,621  3,635  3,113  3,098 
         
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 8 311,004  310,878  513,768  513,668 
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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 2010. 
gada pilniem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaĦā ar SFPS. 

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot 2010. gada finanšu 
pārskatus, starpposma finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav 
mainītas. 

 
2. pielikums  Jaunu vai pārskatītu standartu un interpretāciju piemērošana   
 
Ar 2011. gada 1. janvāri spēkā stājās vairāki jauni SFPS, kas piemērojami Koncerna finanšu pārskatu 
sastādīšanā. Turpmāk tekstā ir sniegts to pārskatīto standartu vai interpretāciju uzskaitījums, kuriem 
ir tieša ietekme uz Koncerna ikdienas darbību, un kurus Koncerns ir pieĦēmis ar 2011. gada 1. janvāri.    

Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi (publicēti 2010. gada maijā, lielākā daĜa no 
grozījumiem stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī)  

Uzlabojumi sastāv no dažādām izmaiĦām un precizējumiem attiecībā uz šādiem standartiem un 
interpretācijām: 1. SFPS tika grozīti, lai (i) Ĝautu izmantot iepriekšējā pamatlīdzekĜa vai nemateriālā aktīva 
atlikušo vērtību, kas pielietota piemērojot iepriekšējo grāmatvedības politiku, ja šis postenis tika izmantots 
darbībās, kuras regulē likmes; (ii)  Ĝautu apstākĜu izraisītu pārvērtēšanas rezultātu izmantot kā pamatlīdzekĜa 
vai nemateriālā aktīva domātās izmaksas (deemed costs), pat ja pārvērtēšana tiek veikta periodā par kuru 
pirmo reizi tiek sagatavoti finanšu pārskati saskaĦā ar SFPS un (iii) noteiktu, ka finanšu pārskata 
sagatavotājiem, kas pirmo reizi sagatavo pārskatus saskaĦā ar SFPS, ir jāpaskaidro izmaiĦas grāmatvedības 
politikās vai 1. SFPS atbrīvojumos starp pirmajiem sagatavotajiem starpposma pārskatiem, kas sagatavoti 
saskaĦā ar SFPS un pirmajiem sagatavotajiem pilna perioda pārskatiem, kas sagatavoti saskaĦā ar SFPS; 3. 
SFPS tika grozīti, lai (i) noteiktu, ka mazākumakcionāru daĜa, kas nav pašreizēja līdzdalības daĜa vai nepiešėir 
tās turētajam neto aktīvu proporcionālo daĜu likvidācijas gadījumā, ir jāvērtē patiesajā vērtībā (ja vien SFPS 
nenosaka citu novērtēšanas bāzi); (ii) sniegtu vadlīnijas veicamajiem pasākumiem, kur iegādātajā uzĦēmumā 
pastāv vienošanās maksāt ar akcijām, kas netiek aizstātas vai arī tiek brīvprātīgi aizstātas biznesa 
kombinācijas rezultātā un (iii) izskaidrotu, ka biznesa kombinācijas iespējamā atlīdzība, ir jāuzskaita saskaĦā 
ar iepriekšējo 3. SFPS versiju, ja biznesa kombinācija notikusi pirms pārskatītā 3. SFPS spēkā stāšanās 
datuma (izdots 2008. gada janvārī); 7. SFPS tika grozīts lai izskaidrotu atklājamās informācijas prasības, jo 
īpaši (i) skaidri uzsverot kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas savstarpējo sakarību atklājot informāciju par 
finanšu risku raksturu un apjomu, (ii) izslēdzot prasību atklāt informāciju par pārskatīta finanšu aktīva 
uzskaites vērtību, kas savādāk būtu kavēts vai tam būtu vērtības samazinājums, (iii) aizstājot prasību atklāt 
nodrošinājuma patieso vērtību ar vispārīgāku prasību atklāt tā finansiālo efektu, un (iv) precizējot, ka 
sabiedrībai ir jāatklāj uz perioda beigām turēta ierobežota nodrošinājuma vērtība, bet ne atskaites perioda 
laikā iegūto vērtību; 1. SGS tika grozīts lai izskaidrotu, ka peĜĦa vai zaudējumi, citi apvienotie ieĦēmumi, visi 
apvienotie ieĦēmumi, un darījumi ar īpašniekiem ir atklājami pašu kapitāla kustības pārskatā, bet citu 
apvienoto ieĦēmumi ienākumu analīze pa posteĦiem var tikt atklāta pielikumā; 27. SGS tika grozīts lai 
izskaidrotu pārskatītā 27. SGS pārejas grozījumus 21. SGS, 28. SGS un 31. SGS (grozīts 2008. gada 
janvārī); 34. SGS tika grozīts lai pievienotu papildus piemērus ar nozīmīgiem notikumiem un darījumiem par 
kuriem atklājama informācija saīsinātu starpperioda finanšu pārskatos, ieskaitot kustību patiesās vērtības 
hierarhijā, finanšu aktīvu klasifikācijas izmaiĦas, vai izmaiĦas biznesa vai ekonomiskajā vidē, kuras ietekmē 
finanšu instrumentu patiesās vērtības; un 13. SFPIK tika grozīts, lai precizētu apbalvojuma punktu patiesās 
vērtības noteikšanas principus.  

Grozījumiem nebija būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

2. pielikums  Jaunu vai pārskatītu standartu un interpretāciju piemērošana (turpinājums)  
 
Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušās spēkā 2011. gadā, bet neattiecas uz Koncerna 
darbību un tiem nav ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem.  

Grozījumi 24. SGS, Saistīto pušu atklāšana  

Grozījumi 14. SFPIK, Maksājumi minimālā finansējuma prasībai  

 

Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, taču tie stājas spēkā finanšu periodos, kas sākas 
2011. gada 1. janvārī vai vēlāk, un tie neattiecas uz Koncerna darbību vai arī nav apstiprināti Eiropas 
Savienībā: 

Atklājamā informācija  - Finanšu aktīvu nodošana – Grozījumi 7. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk; nav apstiprināti ES) 

Smaga hiperinflācija un noteikta datumu atcelšana, ja SFPS finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi – 
Grozījumi 1. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk; nav apstiprināti ES) 

Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana – Grozījumi 12. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2012. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 

Darbinieku labumu uzskaite – Grozījumi 19. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. 
janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 

AtspoguĜošana Finanšu pārskatos attiecībā uz apvienoto ienākumu pārskatu – Grozījumi 1. SGS 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jūlijā vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 

9. SFPS, Finanšu instrumenti 1. daĜa: Klasifikācija un novērtēšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 

10. SFPS, Konsolidētie finanšu pārskati (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai 
vēlāk; nav apstiprināti ES). 

11. SFPS, Vienošanās par sadarbību (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; 
nav apstiprināti ES). 

12. SFPS, Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzĦēmumos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 

13. SFPS, Patiesās vērtības novērtēšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai 
vēlāk; nav apstiprināti ES). 

Koncerna un atsevišėie finanšu pārskati - SGS 27 (pārskatīts 2011. gadā), (spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES).  

Ieguldījumi asociētajos uzĦēmumos - SGS 28 (pārskatīts 2011. gadā), (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 
3. 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 
     
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 
     

Uzkrājumu pieaugums (2,184) - 1,925 (259) 
     

Uzkrājumu samazinājums (27,749) - - (27,749) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (57) (14) - (71) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā (29,990) (14) 1,925 (28,079) 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (4,087) - - (4,087) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas (39) - - (39) 
     

2010. gada 31. decembrī 277,091 - 3,166 280,257 
     

Uzkrājumu pieaugums 34,475 - 665 35,140 
     

Uzkrājumu samazinājums (59,616) - (2,475) (62,091) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (287) - - (287) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā (25,428) - (1,810) (27,238) 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (31,310) - - (31,310) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas (151) - - (151) 
     

2011. gada 30. jūnijā 220,489 - 1,356 221,845 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 
3. pielikums  IzmaiĦas uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam (turpinājums) 
 

Nākamā tabula atspoguĜo Bankas 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 
     
2009. gada 31. decembrī 258,980 - - 258,980 
     

Uzkrājumu pieaugums 69,176 - 1,241 70,417 
     

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

Norakstīto aktīvu atgūšana (104) - - (104) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā 52,093 - 1,241 53,334 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (16) - - (16) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas (9) - - (9) 
     

2010. gada 30. jūnijā 311,152 - 1,241 312,393 
     

Uzkrājumu pieaugums (2,192) - 1,925 (267) 
     

Uzkrājumu samazinājums (27,749) - - (27,749) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (57) - - (57) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā (29,998) - 1,925 (28,073) 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (4,079) - - (4,079) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas (41) - - (41) 
     

2010. gada 31. decembrī 277,091 - 3,166 280,257 
     

Uzkrājumu pieaugums 34,475 - 665 35,140 
     

Uzkrājumu samazinājums (59,616) - (2,475) (62,091) 
     

Norakstīto aktīvu atgūšana (287) - - (287) 
     

IekĜauti peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā (25,428) - (1,810) (27,238) 
     

Kredītu norakstīšanas rezultātā 
samazinātie uzkrājumi (31,310) - - (31,310) 

     

Starpība no valūtas konvertācijas (151) - - (151) 
     

2011. gada 30. jūnijā 220,489 - 1,356 221,845 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
 
4. 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. 
 

5. pielikums Izsniegtie kredīti 

 
Nākamajā tabulā ir atspoguĜoti kredīti: 

  30/06/11   31/12/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      

Kredīti 1,687,536 1,702,335  1,773,899 1,793,213 
Reverse repo līgumu ietvaros piešėirtie kredīti 157 157  303 303 
Izmantoto kredītlīniju atlikumi 224,623 254,803  205,070 247,188 

Bruto kredīti 1,912,316 1,957,295  1,979,272 2,040,704 
      

Noma ar izpirkuma tiesībām  148,291 8,851  159,575 7,548 
Faktorings 5,154 234  4,023 - 
Klientu norēėinu kontu debeta atlikumi 26,647 26,647  1,239 1,239 
Maksājumu karšu kredīti 38,782 38,782  40,401 40,401 

      

Bruto kredīti kopā 2,131,190 2,031,809  2,184,510 2,089,892 
Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam  (220,489) (220,489)  (277,091) (277,091) 

Neto kredīti 1,910,701 1,811,320  1,907,419 1,812,801 

 

6. pielikums Izsniegto kredītu sadalījums pēc to kvalitatīvā novērtējuma 
 

Nākamā tabula atspoguĜo izsniegto kredītu sadalījumu pēc to kvalitatīvā novērtējuma: 
 

  30/06/11  31/12/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      

Kredīti, kas nav kavēti vai kuriem nav vērtības 
samazināšanās pazīmes 1,620,670 1,554,977  1,638,972 1,586,913 

Kavētie kredīti, kuriem nav vērtības samazināšanās 
pazīmes 316,183 295,983  292,847 270,702 

Kredīti, kuriem ir izveidoti uzkrājumi vērtības 
samazināšanai 194,337 180,849  252,691 232,277 

      

Bruto kredīti 2,131,190 2,031,809  2,184,510 2,089,892 
      

Atskaitot uzkrājumus kredītu vērtības samazinājumam  (220,489) (220,489)  (277,091) (277,091) 
      

Neto kredīti 1,910,701 1,811,320  1,907,419 1,812,801 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

6. 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:  
 

   30/06/11  31/12/10 
Kategorijas Riska klases  Koncerns Banka  Koncerns Banka 
   Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
        

Investīciju kategorija 1-4  42,682 42,583  18,210 18,123 
  5-7  8,927 8,920  9,129 9,129 
        

Standarta bizness 8-10  304,229 316,964  261,069 292,879 
  11-12  321,605 285,400  315,735 284,014 
        

Uzraugāmie 13-16  287,387 277,717  340,467 327,181 
        

Mazie uzĦēmumi   80,727 62,508  87,901 65,484 
        

Mājsaimniecības   575,113 560,885  606,461 590,103 
        

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

 
1,620,670 1,554,977  1,638,972 1,586,913  

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

 30/06/11  31/12/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      

Kavējums līdz 30 dienām 96,413 84,612  76,348 67,865 
Kavējums no 30-60 dienām 38,047 33,782  30,627 24,790 
Kavējums no 60-90 dienām 7,648 6,900  15,849 14,850 
Kavējums virs 90 dienām 174,075 170,689  170,023 163,197 

      

Bruto kredīti kopā, kuru atmaksa ir kavēta 316,183 295,983  292,847 270,702 
      

Ėīlas patiesā vērtība 186,358 171,681  135,864 126,235 
 
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 

2011. gada 30. jūnijā       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 163,110 14,822 16,238 158 9 194,337 

Ėīlas patiesā vērtība 94,365 5,423 3,952 - - 103,740 
       

2010. gada 31. decembrī       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 210,150 19,829 22,479 186 47 252,691 

Ėīlas patiesā vērtība 118,160 7,032 7,391 - - 132,583 
 
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 

2011. gada 30. jūnijā       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 162,451 14,822 3,409 158 9 180,849 

Ėīlas patiesā vērtība 94,274 5,423 - - - 99,697 
 

      

2010. gada 31. decembrī       
Kredīti, kuru vērtība ir 

samazinājusies 209,647 19,828 2,569 186 47 232,277 

Ėīlas patiesā vērtība 118,047 7,032 - - - 125,079 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

 
7. pielikums Noguldījumi 
 

 30/06/11  31/12/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 

Noguldījuma termiĦš: 
     

Pieprasījuma noguldījumi 753,588 755,842  717,273 718,470 
TermiĦnoguldījumi  208,571 269,786  287,173 350,862 

Noguldījumi kopā 962,159 1,025,628  1,004,446 1,069,332 

 
 30/06/11  31/12/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ’000  Ls ’000 Ls ’000 

Noguldītāja veids: 
     

PrivātuzĦēmumi 354,938 418,407  397,370 462,256 
Privātpersonas 442,044 442,044  443,633 443,633 
Valsts uzĦēmumi 42,300 42,300  49,387 49,387 
Centrālā valdība  5,586 5,586  5,262 5,262 
Pašvaldības  96,966 96,966  87,005 87,005 
Sabiedriskās un reliăiskās organizācijas 20,325 20,325  21,789 21,789 

Noguldījumi kopā 962,159 1,025,628  1,004,446 1,069,332 

 
 

 30/06/11  31/12/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 

Noguldītāja rezidences vieta:      

Rezidenti  935,655 999,124  977,548 1,042,434 
Nerezidenti 26,504 26,504  26,898 26,898 

Noguldījumi kopā 962,159 1,025,628  1,004,446 1,069,332 
 

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

 30/06/11  30/06/10 
 Koncerns Banka  Koncerns Banka 
 Ls ‘000 Ls ‘000  Ls ‘000 Ls ‘000 
      
Kase un prasības pret Latvijas Banku 282,601 282,601  302,234 302,234 
Noguldījumi uz pieprasījumu kredītiestādēs 28,403 28,277  211,534 211,434 

Nauda un tās ekvivalenti kopā 311,004 310,878  513,768 513,668 

 
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. 2011. gada 30. jūnijā obligāto 
rezervju norma bija 91,830 tūkst. latu (92,738 tūkst. latu 2010. gada 31. decembrī). 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
9. 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 2011. gada 30. jūnijā bija attiecīgi 17.59% (16.09% 2010. gada 31. decembrī) un 
18.19% (16.32% 2010. 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 auditēto peĜĦu par sešu mēnešu periodu, kas 
noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā. 

 
 
10. 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 2011. 
gada 30. jūnijā bija 42.06% (50.08% 2010. gada 31. decembrī), kas pārsniedz 30% noteikto minimumu. 

 

11. 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 1,023,309 tūkst. latu apmērā (1,129,524 tūkst. latu 2010. gada 31. decembrī), kā arī 
subordinēto kapitālu 78,448 tūkst. latu apmērā (98,910 tūkst. latu apmērā 2010. gada 31. decembrī). 
 

Koncerns likviditātes uzturēšanai izvietoja brīvos naudas līdzekĜus 230,103 tūkst. latu apmērā (220,188 tūkst. 
latu 2010. 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. 
 

 

12. pielikums IzmaiĦas konsolidācijas grupas sastāvā  

 

2010. gada decembrī Bankas vadība pieĦēma lēmumu par SEB bankas meitasuzĦēmuma SIA IBS „SEB 
Enskilda” pārdošanu citam SEB Grupas uzĦēmumam. SaskaĦā ar šo lēmumu SIA IBS „SEB Enskilda” aktīvi 
un saistības uz 2010. gada 31. decembri tika pārklasificēti kā paredzēti pārdošanai. 

 
2011. gada 28. februārī SEB banka pabeidza meitasuzĦēmuma SIA IBS "SEB Enskilda" pārdošanu SEB 
grupas Latvijā mātesuzĦēmumam Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) par 890,906 latu.  

 



AS „SEB banka” 
Starpposma saīsinātie konsolidētie un bankas finanšu pārskati  

par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
12. pielikums IzmaiĦas konsolidācijas grupas sastāvā (turpinājums)  
 
Nākamajā tabulā atspoguĜots meitasuzĦēmuma pārdošanas darījuma rezultāts. 
 
 

Sešu mēnešu periods  

līdz 2011. gada                          
30. jūnijam 

 Koncerns 
 Ls ‘000 
  

SaĦemtā atlīdzība - nauda 891 
Neto aktīvu uzskaites vērtība (925) 
  

Zaudējumi no pārdošanai turēto aktīvu izslēgšanas (34) 

 
Nākamajā tabulā atspoguĜota aktīvu un saistību uzskaites vērtība pārdošanas brīdī. 
 

 

 

 

 
Koncerns 

 Ls ‘000 

Aktīvi 
Prasības pret kredītiestādēm 566 
PamatlīdzekĜi 37 
UzĦēmumu ienākuma nodokĜa aktīvs 138 
Atliktā ienākuma nodokĜa aktīvs 100 
Pārējie aktīvi 119 

Kopā aktīvi  960 
 

Saistības  
Pārējās saistības 35 

Kopā saistības 35 
  

Neto aktīvi 925 


