
 Audita izziņas  
Noformēšanas paraugs

Klienta nosaukums, adrese
14.01.2020.
 

Par informācijas sniegšanu

Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, sniedzam informāciju par SIA Uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.50000000011,  
uz 31.12.2019, kas nepieciešama vispusīgai audita veikšanai par periodu no 01.01.2019–31.12.2019.

1.  Informācija par aktīviem kontiem 

Konta numurs
Valū-
ta

Konta 
tips

Grupas 
konta
limits

Kartes
konta 
limits

Atli-
kums

Procentu 
likme

Uzkrātie 
procenti

Aprēķi-
nātie
procenti

Izmaksā-
tie
procenti

Kredīta
apgro-
zījums

Debeta
apgro-
zījums

2.  Informācija par slēgtiem kontiem 

Konta numurs Valūta Konta tips Kredīta apgrozījums Debeta apgrozījums
Konta slēgšanas 
datums

3.  Informācija par aizdevumiem

Līguma numurs
Aizdevuma numurs

Aizdevuma veids

Valūta

Līguma noslēgšanas datums

Aizdevuma atmaksas beigu termiņš

Procentu likme perioda beigās (%)

Aizdevuma atlikums perioda beigās

Piešķirtā aizdevuma pamatsumma perioda sākumā

Piešķirtā aizdevuma pamatsumma perioda beigās

Periodā aprēķinātie procenti

Periodā samaksātie procenti

Uzkrātie procenti perioda beigās

Komisijas maksa par resursu rezervēšanu (%)

Periodā samaksātā komisija par resursu rezervēšanu

Uzkrātā komisijas maksa par resursu rezervēšanu perioda beigās

Periodā samaksātais līgumsods par maksājuma termiņu kavējumu

Periodā samaksātie nokavējuma procenti

4.  Informācija par klienta saistību nodrošinājumiem perioda beigās

Līguma numurs Nodrošinājuma devēja nosaukums Nodrošinājuma apraksts Adrese



5.  Informācija par klienta ķīlām perioda beigās

Līguma numurs Aizņēmēja nosaukums Ķīlas apraksts Adrese

6.  Informācija par garantijām perioda beigās

Garantijas 
numurs

Garantijas līnijas 
līguma numurs Galvojuma saņēmējs Garantijas 

summa Valūta Izsniegšanas 
datums

Beigu 
datums

7.  Informācija par finanšu instrumentu kontiem perioda beigās

Vērtspapīru konta numurs Konta atlikums

8.  Informācija par finanšu instrumentu pakalpojumu līgumiem perioda beigās

Līguma numurs Līgums noslēgts

9.  Informācija par klienta paraksttiesīgām personām perioda beigās

Paraksttiesīgas personas vārds, uzvārds Paraksta tiesību apjoms Paraksta kombinācija
Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 
Lursoft datu bāzes datiem/Pilnvaru

Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 
Lursoft datu bāzes datiem/Pilnvaru

10.  Informācija par personām, kuras ir tiesīgas rīkoties ar uzņēmuma kontiem internetbankā

Lietotāja Vārds, Uzvārds Konta numurs Dienas limits1 Mēneša limits2 Tiesību apjoms (%)3

SEB bankas vārdā
Vārds Uzvārds
Ikdienas pakalpojumu nodrošināšanas pārvalde

Sagatavoja: Vārds Uzvārds

1  un 2  Dienas un mēneša limita valūta atbilst konta valūtai

3 0% – lietotājam ir tiesības sagatavot maksājumu; 
1% – lietotājam ir tiesības sagatavot maksājumu tālākai apstiprināšanai, skatīt citu lietotāju sagatavotus maksājumus, konta atlikumu, izejošās/ienākošās transakcijas; 
25%/50%/75%/100% – lietotājam ir tiesības sagatavot maksājumu, skatīt citu lietotāju sagatavotus maksājumus un apstiprināt maksājumus, atbilstoši piešķirtam 
paraksta tiesību apjomam  

AS “SEB banka”, vienotais reģ. Nr. 40003151743
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., LV-1076, Latvija
Tālrunis +371 26668777

seb.lv


