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Ataskaitos pagrindas 
Ši ataskaita parengta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (toliau – KRR) 8 
dalies reikalavimais ir 2021 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/637 reikalavimais, kuriais 
nustatomi įstaigų informacijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 8 dallies 
II ir III antraštinėse dalyse, viešo atskleidimo techniniai įgyvendinimo standartai. Papildomai šioje ataskaitoje 
atskleidžiama Europos bankininkystės institucijos (toliau – EBI) gairėse dėl pranešimo apie pozicijas, kurioms 
taikomos su COVID-19 krize susijusios atsakomosios priemonės, reikalaujama informacija. 

AB SEB bankas (toliau – bankas), kurio LEI kodas* 549300SBPFE9JX7N8J82, priklauso „Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)“ grupei (toliau – SEB grupė). AB SEB banko grupę (toliau – Grupė) sudaro AB SEB bankas, kurio 
100 proc. akcijų priklauso Švedijoje registruotai „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ (toliau – patronuojanti 
įmonė), ir jos patronuojamoji įmonė – UAB „SEB investicijų valdymas“, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui. 
2022 m. kovo 1 d. bankas pardavė 100 proc. patronuojamosios įmonės UAB „SEB investicijų valdymas“ akcijų kitai 
SEB grupės narei – „SEB Life and Pension Baltic SE“. 

Bankas yra priskiriamas didelių įstaigų, kitų negu pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos (angl. G-SII), kurios nėra 
įtrauktos į biržos prekybos sąrašą, grupei ir yra laikomas didele Europos Sąjungoje (toliau – ES) veikiančios 
patronuojančios įstaigos patronuojamąja įmone. Remiantis KRR 13 straipsniu, didelės ES veikiančių 
patronuojančių įstaigų dukterinės įmonės privalo atskleisti informaciją, nurodytą KRR 437, 438, 440, 442, 450, 
451, 451a ir 453 straipsniuose bei pagrindinius rodiklius, nurodytus KRR 447 straipsnyje (kaip reikalaujama pagal 
KRR 433a straipsnį).  

Ši ataskaita parengta remiantis atitinkamai 2021 m. gruodžio 31 d., 2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 
d. grupės konsoliduota informacija. Sudarydami konsoliduotas ataskaitas rizikos ribojimo tikslais, bankai privalo 
įtraukti tas grupės įmones, kurios verčiasi finansinių paslaugų veikla, tačiau neįtraukti įmonių, kurios verčiasi kita 
veikla. Bankas, siekdamas įvykdyti minėtą reikalavimą, parengė konsoliduotas ataskaitas, kuriose įtraukta 
patronuojamoji įmonė UAB „SEB investicijų valdymas“. Grupės konsolidavimo apimtis apskaitos ir rizikos ribojimo 
tikslais yra vienoda. 

Ši ataskaita yra skelbiama tą pačią dieną kaip ir grupės atitinkamo laikotarpio metinis pranešimas ir finansinės 
ataskaitos (toliau – metinė ataskaita). Grupės metinėje ataskaitoje ir šioje ataskaitoje yra pateikiama informacija 
apie pagrindines grupės rizikos rūšis, rizikos pobūdį ir verslo mastą, į kuriuos atsižvelgiama vertinant kapitalo 
poreikį. Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita papildo metinę ataskaitą ir yra skaitoma kartu su ja, 
ypač skiltys „Reikšmingos apskaitos politikos“, „Rizikos politika ir valdymas“, pateikiamos metinės ataskaitos 
aiškinamajame rašte, kuriose apibūdinamos grupės rizikos ir kapitalo valdymo politika bei procedūros. Ši 
ataskaita taip pat remiasi SEB grupės metine ataskaita, kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita, 
kuriose pateikiama informacija apie SEB grupės rizikos ir kapitalo valdymą, įskaitant vidinę reitingų sistemą, 
vidinius vertinimo kriterijus, nuosavų lėšų ir kapitalo pakankamumo apskaičiavimo principus. SEB grupės kapitalo 
pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita yra skelbiama anglų kalba SEB grupės interneto puslapyje 
www.sebgroup.com. Šią kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitą galima rasti interneto puslapyje 
www.seb.lt. 

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita parengta remiantis grupės Atskleidimo politika ir procesais, 
sistemomis ir kontrolėmis, skirtomis finansinėms bei priežiūros ataskaitoms rengti. Šiai ataskaitai nėra privalomas 
nepriklausomas auditas. 

Ši ataskaita buvo paskelbta 2022 m. kovo 30 d. ir, siekiant didesnio suderinimo su nustatytais atskleidimo 
reikalavimais, pakoreguota 2022 m. spalio 3 d. atnaujinus vidutines padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio vertes 
EU KM1 ir EU LIQ1 lentelėse. 

Šią pakoreguotą ataskaitą patvirtino 
AB SEB banko l.e.p. Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Jurgita Sinkevičienė 
ir 
AB SEB banko Kreditų ir rizikos valdymo tarnybos ir rizikos direktorius Rasoul Najafi 

Vilnius 
2022 m. spalio 3 d. 

*LEI kodas – tai unikalus juridinio asmens identifickacinis kodas (angl. Legal Entity Identifier), pagal kurį identifikuojami finansų rinkose dalyvaujantys juridiniai 
asmenys.  
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1 lentelė. EU KM1 – Pagrindiniai rodikliai 

 
 
 

  

2021 m. 
gruodžio 31 d.

2021 m. 
birželio 30 d.

2020 m. 
gruodžio 31 d.

1. Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) 820 805          821 828          810 821           
2. 1 lygio kapitalas 820 805          821 828          810 821           
3. Visas kapitalas 825 104          824 282          821 205           

4. Bendra rizikos pozicijos suma 3 789 576      4 000 772      3 831 583       

5. Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas (%) 21,66% 20,54% 21,16%
6. 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas (%) 21,66% 20,54% 21,16%
7. Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas (%) 21,77% 20,60% 21,43%

EU 7a.
Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus pernelyg didelio 
sverto riziką, padengti (%) 

2,00% 2,00% 2,00%

EU 7b.      iš jų vykdytini naudojant CET1 kapitalą (procentiniais punktais) 0,0113 0,0113 0,0113
EU 7c.      iš jų vykdytini naudojant 1 lygio kapitalą (procentiniais punktais) 0,0150 0,0150 0,0150
EU 7d. Bendra SREP nuosavų lėšų reikalavimų suma (%) 10,00% 10,00% 10,00%

8. Kapitalo apsaugos atsarga (%) 2,50% 2,50% 2,50%

EU 8a.
Apsaugos atsarga, sudaryta dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos 
makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos (%)

0,00% 0,00% 0,00%

9. Įstaigos speciali anticiklinė kapitalo atsarga (%) 0,00% 0,00% 0,00%
EU 9a. Sisteminės rizikos atsarga (%) 0,00% 0,00% 0,00%

10. Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos atsarga (%) 0,00% 0,00% 0,00%
EU 10a Kitos sisteminės svarbos įstaigos atsarga (%) 2,00% 2,00% 2,00%

11. Jungtinės atsargos reikalavimas (%) 4,50% 4,50% 4,50%
EU 11a. Bendri kapitalo reikalavimai (%) 14,50% 14,50% 14,50%

12. Įvykdžius bendrus SREP nuosavų lėšų reikalavimus likusi CET1 suma (%) 11,66% 10,54% 11,16%

13. Bendras pozicijų matas 11 890 603    11 462 426    11 101 885     
14. Sverto koeficientas (%) 6,90% 7,17% 7,30%

EU 14a.
Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai pernelyg didelio sverto rizikai 
padengti (%) 

0,00% 0,00%

EU 14b.      iš jų vykdytini naudojant CET1 kapitalą (procentiniais punktais) 0,00% 0,00%
EU 14c. Bendri SREP sverto koeficiento reikalavimai (%) 3,00% 3,00%

EU 14d. Sverto koeficiento atsargos reikalavimas (%) 0,00% 0,00%
EU 14e. Visas sverto koeficiento reikalavimas (%) 3,00% 3,00%

15. Visas aukštos kokybės likvidusis turtas (HQLA) (vidutinė įvertinta vertė) 2 446 348      2 282 827       
EU 16a. Netenkamų pinigų srautai. Bendra įvertinta vertė 1 592 917       1 524 074       
EU 16b. Gaunamų pinigų srautai. Bendra įvertinta vertė 1 933 831       1 782 541       

16. Bendra grynųjų netenkamų pinigų srautų suma (koreguota vertė) 462 019          381 018           
17. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (%) 561,21% 599,84%

18. Bendras turimas pastovus finansavimas 8 728 097      8 278 770      
19. Bendras būtinas pastovus finansavimas 4 677 878      4 564 925      
20. NSFR rodiklis (%) 186,58% 181,36%

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai pernelyg didelio sverto rizikai padengti (bendro pozicijų mato procentinė 
dalis)

Sverto koeficiento atsargos ir viso sverto koeficiento reikalavimai (bendro pozicijų mato procentinė dalis)

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis

Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis

Turimos nuosavos lėšos (sumos)

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos

Kapitalo pakankamumo koeficientai (pagal riziką įvertintų pozicijų sumos procentinė dalis)

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, padengti (pagal riziką 
įvertintų pozicijų sumos procentinė dalis)

Jungtinės atsargos ir bendro kapitalo reikalavimai (pagal riziką įvertintų pozicijų sumos procentinė dalis)

Sverto koeficientas
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Kredito kokybė 

Apskaitos ir reguliavimo tikslais grupė naudoja tą patį uždelstų pozicijų apibrėžimą. Jeigu įsipareigojimus 
prisiėmęs asmuo nesumokėjo paskolos įmokos, palūkanų ar administracinių mokesčių iki nustatyto termino, tai 
toks mokėjimas laikomas uždelstu. Sąskaitos perviršis laikomas uždelstu, jeigu sandorio šalis viršijo taikomą limitą 
arba jai taikomas limitas buvo mažesnis už nesumokėtą sumą. Grupėje apskaitos tikslais naudojamas 
įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimas atitinka KRR 178 straipsnio reikalavimus ir apima finansinį turtą, už kurį 
mokėjimai uždelsti daugiau negu 90 dienų. Gavusi priežiūros institucijos leidimą, nuo 2021 metų lapkričio 
mėnesio grupė pradėjo naudoti peržiūrėtą įsipareigojimų nevykdymo apibrėžimą, taip užtikrindama naujausius 
reguliavimo lūkesčius, įskaitant EBI gaires dėl KRR 178 straipsnyje nustatytos kreditinių įsipareigojimų 
neįvykdymo apibrėžties taikymo.  
 
Specifinės kredito rizikos koregavimai grupėje nustatomi taikant tikėtinų kredito nuostolių metodą, vadovaujantis 
Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), patvirtintais taikyti Europos Sąjungoje (daugiau 
informacijos pateikta metinės ataskaitos aiškinamojo rašto 1.8 skiltyje „Tikėtini kredito nuostoliai“). Tikėtinų 
kredito nuostolių modelis taikomas traukiant į apskaitą visą finansinį turtą amortizuota savikaina, gautinas lizingo 
sumas, suteiktas finansines garantijas ir įsipareigojimus suteikti paskolą. Tikėtinų kredito nuostolių modelis apima 
trijų etapų metodą, pagal kurį atsižvelgiama į kredito rizikos pokyčius. Jeigu įsipareigojimus prisiėmęs asmuo 
uždelsia mokėjimus daugiau negu 90 dienų ir/ arba nustatytas įsipareigojimų nevykdymas, toks finansinis turtas 
yra priskiriamas 3-ajam etapui ir laikoma, kad jo vertė dėl kredito rizikos yra sumažėjusi. Daugiau negu 90 dienų 
uždelstos pozicijos nelaikomos nuvertėjusiomis tuo atveju, kai netenkina nustatytų reikšmingumo kriterijų 
priskirti pozicijas 3-ajam etapui. Bendra grynoji tokių pozicijų apskaitos vertė grupėje 2021 m. gruodžio 31 d. ir 
2020 m. gruodžio 31 d. buvo nereikšminga. 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. grupė neturėjo 
bendrosios kredito rizikos koregavimų, traukiamų į finansines ataskaitas pagal taikomus apskaitos standartus.  

  



 

 

2 lentelė. EU CR1 – Veiksnios ir neveiksnios pozicijos ir susiję atidėjiniai 

 

  

a b c d e f g h i j k l m n o

iš kurių 1 lygio iš kurių 2 lygio iš kurių 2 lygio iš kurių 3 lygio
iš kurių 1 

lygio
iš kurių 2 

lygio
iš kurių 2 

lygio
iš kurių 3 

lygio

005.
Lėšos centriniuose bankuose ir kiti 
indėliai iki pareikalavimo

3 744 211            3 743 900      311                 

010.
Paskolos ir kiti išankstiniai 
mokėjimai

6 585 896           6 437 855      148 041         72 100          3 874              68 226          -18 300 -7 340 -10 960 -26 660 -197 -26 463 8 379            5 773 221           42 596        

020.     Centriniai bankai
030.     Valdžios sektoriaus institucijos 118 084               118 028          56                  -6 -6 4 730                 
040.     Kredito įstaigos 313 565               313 562          3                     -4 -4
050.     Kitos finansų bendrovės 1 749                   1 689              60                  -3 -2 -1 1 638                 
060.     Ne finansų bendrovės 2 927 860           2 864 753      63 107           38 837          476                 38 361           -11 958 -3 309 -8 649 -14 912 -5 -14 907 6 879            2 618 576          22 701         
070.         iš jų MVĮ 719 219               677 662         41 557            16 872          81                   16 791           -2 026 -971 -1 055 -5 043 -5 043 416               667 911             11 481          
080.     Namų ūkiai 3 224 638           3 139 823       84 815           33 263          3 398              29 865          -6 329 -4 019 -2 310 -11 748 -192 -11 556 1 500            3 148 277          19 895         
090. Skolos vertybiniai popieriai 480 139              
100.     Centriniai bankai
110.     Valdžios sektoriaus institucijos 480 139              
120.     Kredito įstaigos
130.     Kitos finansų bendrovės
140.     Ne finansų bendrovės
150. Nebalansinės pozicijos 1 684 079           1 658 457       15 628           61                  3                     58                  -1 682 -1 535 -147 -14 -13 858 078            17                 
160.     Centriniai bankai
170.     Valdžios sektoriaus institucijos 8 792                   8 792              -1 -1 11                       
180.     Kredito įstaigos 87 956                87 599           357                 -3 -1 -2 71 229                
190.     Kitos finansų bendrovės 787                      777                 10                   491                    
200.     Ne finansų bendrovės 1 436 575            1 412 173        14 408           34                 3                     31                  -1 498 -1 362 -136 -6 -5 749 977             17                 
210.     Namų ūkiai 149 969              149 116          853                27                  27                  -180 -171 -9 -8 -8 36 370               
220. Iš viso 12 494 325         11 840 212     163 980         72 161           3 877              68 284         -19 982 -8 875 -11 107 -26 674 -197 -26 476 8 379            6 631 299         42 613         

gautos už 
neveiksnias 

pozicijas

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma
Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl 

kredito rizikos ir atidėjiniai

Sukauptos iš 
dalies 

nurašytos 
sumos

Gautos užtikrinimo priemonės ir 
finansinės garantijos

Veiksnios pozicijos Neveiksnios pozicijos
Veiksnios pozicijos. Sukauptas vertės 

sumažėjimas ir atidėjiniai

Neveiksnios pozicijos. Sukauptas vertės 
sumažėjimas, sukaupti neigiami 

tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito 
rizikos ir atidėjiniai 

gautos už 
veiksnias 
pozicijas
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2 lentelė. EU CR1 – Veiksnios ir neveiksnios pozicijos ir susiję atidėjiniai (tęsinys) 

 

  

a b c d e f g h i j k l m n o

iš kurių 1 lygio iš kurių 2 lygio iš kurių 2 lygio iš kurių 3 lygio
iš kurių 1 

lygio
iš kurių 2 

lygio
iš kurių 2 

lygio
iš kurių 3 

lygio

005.
Lėšos centriniuose bankuose ir kiti 
indėliai iki pareikalavimo

2 899 475           2 899 475      

010.
Paskolos ir kiti išankstiniai 
mokėjimai

6 565 183            6 385 862      179 321          109 941        6 320              103 621         -15 125 -9 217 -5 908 -46 128 -324 -45 804 17 980          5 376 801          59 816         

020.     Centriniai bankai
030.     Valdžios sektoriaus institucijos 78 899                78 897           2                     -5 -5 6 437                 
040.     Kredito įstaigos 784 633              784 632         1                     -19 -19
050.     Kitos finansų bendrovės 9 681                   9 627              54                  -3 -3 1 151                   
060.     Ne finansų bendrovės 2 683 323            2 606 976      76 347           62 995          1 198              61 797           -8 322 -5 034 -3 288 -29 397 -28 -29 369 16 480          2 440 099         31 757          
070.         iš jų MVĮ 833 352               787 112           46 240          59 107          1 193               57 914           -3 700 -1 625 -2 075 -27 666 -27 -27 639 682               792 628             29 778         
080.     Namų ūkiai 3 008 647           2 905 730      102 917          46 946         5 122               41 824          -6 776 -4 156 -2 620 -16 731 -296 -16 435 1 500            2 929 114          28 059        
090. Skolos vertybiniai popieriai 475 875               
100.     Centriniai bankai
110.     Valdžios sektoriaus institucijos 475 875               
120.     Kredito įstaigos
130.     Kitos finansų bendrovės
140.     Ne finansų bendrovės
150. Nebalansinės pozicijos 1 872 400           1 851 399       21 001            3 603            3 603            -3 043 -2 699 -343 -650 -650 1 172 187           365              
160.     Centriniai bankai
170.     Valdžios sektoriaus institucijos 6 395                   6 337              58                  -1 -1 6                        
180.     Kredito įstaigos 84 962                84 962           -1 -1 58 072               
190.     Kitos finansų bendrovės 721                       718                 3                     88                      
200.     Ne finansų bendrovės 1 651 420            1 633 576       17 844           3 561             3 561             -2 797 -2 483 -314 -637 -637 1 082 124          365              
210.     Namų ūkiai 128 902               125 806          3 096             42                 42                  -244 -214 -29 -13 -13 31 897               
220. Iš viso 11 812 933          11 136 736      200 322        113 544        6 320             107 224        -18 168 -11 916 -6 251 -46 778 -324 -46 454 17 980          6 548 988        60 181         

gautos už 
veiksnias 
pozicijas

gautos už 
neveiksnias 

pozicijas

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma
Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl 

kredito rizikos ir atidėjiniai

Sukauptos iš 
dalies 

nurašytos 
sumos

Gautos užtikrinimo priemonės ir 
finansinės garantijos

Veiksnios pozicijos Neveiksnios pozicijos
Veiksnios pozicijos. Sukauptas vertės 

sumažėjimas ir atidėjiniai

Neveiksnios pozicijos. Sukauptas vertės 
sumažėjimas, sukaupti neigiami 

tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito 
rizikos ir atidėjiniai 



 

 

3 lentelė. EU CR1-A – Pozicijų terminas 

 

 

 

 

  

a b c d e f

1. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai 17 305              2 539 484         3 926 059                  1 812 633         8 295 480         
2. Skolos vertybiniai popieriai 141 202              338 937                     480 139             
3. Iš viso 17 305             2 680 685        4 264 997                 1 812 633         8 775 619          

2021 m. gruodžio 31 d.
Grynoji pozicijos vertė

Pagal 
pareikalavimą

<= 1 metai > 1 metai <= 5 metai > 5 metai
Terminas 

nenurodytas
Iš viso

a b c d e f

1. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai 41 868             3 312 751           2 816 418                  2 315 144         8 486 181          
2. Skolos vertybiniai popieriai 60 088              415 787                      475 875             
3. Iš viso 41 868             3 372 838          3 232 205                 2 315 144         8 962 056        

2020 m. gruodžio 31 d.
Grynoji pozicijos vertė

Pagal 
pareikalavimą

<= 1 metai > 1 metai <= 5 metai > 5 metai
Terminas 

nenurodytas
Iš viso
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4 lentelė. EU CQ1 – Restruktūrizuotų kredito pozicijų kokybė 

 
 

 
 
 

KOMENTARAS 
Restruktūrizuotos kredito pozicijos yra tokios pozicijos, kurių kredito sutarties sąlygos buvo pakeistos kliento naudai dėl 
kliento finansinių sunkumų. Grupė taiko įvairias restruktūrizavimo priemones: paskolos grąžinimo atidėjimą (dažniausiai 
naudojama priemonė), paskolos refinansavimą atnaujintomis sąlygomis, nurašymą.   

a b c d e f g h

Iš jų pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui

Iš jų 
sumažėjusios 

vertės 
pozicijos

005.
Lėšos centriniuose bankuose ir 
kiti indėliai iki pareikalavimo

010.
 Paskolos ir kiti išankstiniai 
mokėjimai 

36 053               34 893          32 524          32 444          -1 617 -9 873 57 529          23 824                    

020.     Centriniai bankai
030.     Valdžios sektoriaus institucijos
040.     Kredito įstaigos
050.     Kitos finansų bendrovės
060.     Ne finansų bendrovės 24 373               23 754          23 381           23 302          -1 330 -5 655 40 061          17 548                    
070.     Namų ūkiai 11 680               11 139           9 143            9 142            -287 -4 218 17 468          6 276                      
080. Skolos vertybiniai popieriai

090.
 Suteikti kreditavimo 
įsipareigojimai 

100. Iš viso 36 053               34 893          32 524         32 444         -1 617 -9 873 57 529         23 824                   

Neveiksnios restruktūrizuotos pozicijos

už veiksnias 
restruktūrizuotas 

pozicijas

už neveiksnias 
restruktūrizuotas 

pozicijas

Iš jų užtikrinimo 
priemonės ir 
finansinės 

garantijos, gautos 
už neveiksnias 

pozicijas, kurioms 
taikytos 

restruktūrizavimo 
priemonės

2021 m. gruodžio 31 d.

Pozicijų, kurioms taikytos restruktūrizavimo priemonės, bendra 
balansinė vertė / nominalioji suma

Sukauptas vertės sumažėjimas, 
sukaupti neigiami tikrosios vertės 

pokyčiai dėl kredito rizikos ir 
atidėjiniai

Užtikrinimo priemonės ir finansinės 
garantijos, gautos už 

restruktūrizuotas pozicijas

Veiksnios 
restruktūrizuotos 

pozicijos

a b c d e f g h

Iš jų pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui

Iš jų 
sumažėjusios 

vertės 
pozicijos

005.
Lėšos centriniuose bankuose ir 
kiti indėliai iki pareikalavimo

010.
 Paskolos ir kiti išankstiniai 
mokėjimai 

49 367               63 415          58 807          58 703          -2 642 -25 212 82 813          36 273                    

020.     Centriniai bankai
030.     Valdžios sektoriaus institucijos
040.     Kredito įstaigos
050.     Kitos finansų bendrovės
060.     Ne finansų bendrovės 27 458               46 221          45 306          45 190          -2 279 -18 857 51 046          25 954                    
070.     Namų ūkiai 21 909               17 194           13 501           13 513           -363 -6 355 31 767           10 319                     
080. Skolos vertybiniai popieriai

090.
 Suteikti kreditavimo 
įsipareigojimai 

13                       

100. Iš viso 49 380              63 415          58 807         58 703          -2 642 -25 212 82 813          36 273                    

2020 m. gruodžio 31 d.

Pozicijų, kurioms taikytos restruktūrizavimo priemonės, bendra 
balansinė vertė / nominalioji suma

Sukauptas vertės sumažėjimas, 
sukaupti neigiami tikrosios vertės 

pokyčiai dėl kredito rizikos ir 
atidėjiniai

Užtikrinimo priemonės ir finansinės 
garantijos, gautos už 

restruktūrizuotas pozicijas

Veiksnios 
restruktūrizuotos 

pozicijos

Neveiksnios restruktūrizuotos pozicijos

už veiksnias 
restruktūrizuotas 

pozicijas

už neveiksnias 
restruktūrizuotas 

pozicijas

Iš jų užtikrinimo 
priemonės ir 
finansinės 

garantijos, gautos 
už neveiksnias 

pozicijas, kurioms 
taikytos 

restruktūrizavimo 
priemonės
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5 lentelė. EU CQ3 – Veiksnių ir neveiksnių kredito pozicijų kokybė pagal uždelstas dienas 

 
 

a b c d e f g h i j k l

Neuždelsta arba 
uždelsta ≤ 30 

dienų

Uždelsta > 30 
dienų ≤ 90 

dienų

Tikėtina, kad 
nebus 

padengtos, 
tačiau 

neuždelstos 
arba 

uždelstos ≤ 
90 dienų

Uždelsta
> 90 dienų

≤ 180 dienų

Uždelsta
> 180 dienų

≤ 1 metai

Uždelsta
> 1 metai ≤ 2 

metai

Uždelsta
> 2 metai ≤ 5 

metai

Uždelsta
> 5 metai ≤ 7 

metai
Uždelsta > 7 

metus

Iš jų pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui

005.
Lėšos centriniuose bankuose ir kiti 
indėliai iki pareikalavimo

3 744 211       3 744 211         

010.
Paskolos ir kiti išankstiniai 
mokėjimai

6 585 896      6 583 689        2 207            72 100          33 058         2 105            6 026           1 748            10 721          18 442         67 436         

020.     Centriniai bankai
030.     Valdžios sektoriaus institucijos 118 084          118 084            
040.     Kredito įstaigos 313 565          313 565            
050.     Kitos finansų bendrovės 1 749              1 749                
060.     Ne finansų bendrovės 2 927 860      2 927 857         3                   38 837         12 967          5 039           1 084           7 403           12 344          38 462         
070.         iš jų MVĮ 719 219          719 218            1                   16 872          11 769          1 369            1 050            2 169            515               16 871          
080.     Namų ūkiai 3 224 638      3 222 434         2 204           33 263          20 091         2 105            987              664              3 318            6 098           28 974         
090. Skolos vertybiniai popieriai 480 139         480 139           
100.     Centriniai bankai
110.     Valdžios sektoriaus institucijos 480 139         480 139           
120.     Kredito įstaigos
130.     Kitos finansų bendrovės
140.     Ne finansų bendrovės
150. Nebalansinės pozicijos 1 684 079      61                 41                 
160.     Centriniai bankai
170.     Valdžios sektoriaus institucijos 8 792              
180.     Kredito įstaigos 87 956           
190.     Kitos finansų bendrovės 787                 
200.     Ne finansų bendrovės 1 436 575       34                 29                 
210.     Namų ūkiai 149 969         27                 12                 
220. Iš viso 12 494 325    10 808 039      2 207           72 161          33 058         2 105           6 026           1 748            10 721          18 442         67 477         

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma
Veiksnios pozicijos Neveiksnios pozicijos
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5 lentelė. EU CQ3 – Veiksnių ir neveiksnių kredito pozicijų kokybė pagal uždelstas dienas (tęsinys) 

 

 

a b c d e f g h i j k l

Neuždelsta arba 
uždelsta ≤ 30 

dienų

Uždelsta > 30 
dienų ≤ 90 

dienų

Tikėtina, kad 
nebus 

padengtos, 
tačiau 

neuždelstos 
arba 

uždelstos ≤ 
90 dienų

Uždelsta
> 90 dienų

≤ 180 dienų

Uždelsta
> 180 dienų

≤ 1 metai

Uždelsta
> 1 metai ≤ 2 

metai

Uždelsta
> 2 metai ≤ 5 

metai

Uždelsta
> 5 metai ≤ 7 

metai
Uždelsta > 7 

metus

Iš jų pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui

005.
Lėšos centriniuose bankuose ir kiti 
indėliai iki pareikalavimo

2 899 475      2 899 475        

010.
Paskolos ir kiti išankstiniai 
mokėjimai

6 565 183       6 562 619        2 564           109 941       40 780         2 767            3 640           16 756          15 354          30 644         103 410        

020.     Centriniai bankai
030.     Valdžios sektoriaus institucijos 78 899           78 899             
040.     Kredito įstaigos 784 633         784 633           
050.     Kitos finansų bendrovės 9 681              9 681                
060.     Ne finansų bendrovės 2 683 323       2 683 274        49                62 995         16 454         271               253               13 226          10 868         21 923          62 074         
070.         iš jų MVĮ 833 352          833 308           44                59 107          14 450         270               243               13 225          10 482         20 437         58 188         
080.     Namų ūkiai 3 008 647      3 006 132         2 515            46 946        24 326         2 496           3 387            3 530            4 486           8 721            41 336          
090. Skolos vertybiniai popieriai 475 875          475 875            
100.     Centriniai bankai
110.     Valdžios sektoriaus institucijos 475 875          475 875            
120.     Kredito įstaigos
130.     Kitos finansų bendrovės
140.     Ne finansų bendrovės
150. Nebalansinės pozicijos 1 872 400      3 603           3 600           
160.     Centriniai bankai
170.     Valdžios sektoriaus institucijos 6 395              
180.     Kredito įstaigos 84 962           
190.     Kitos finansų bendrovės 721                  
200.     Ne finansų bendrovės 1 651 420       3 561            3 559            
210.     Namų ūkiai 128 902          42                 41                 
220. Iš viso 11 812 933     9 937 969        2 564           113 544        40 780         2 767           3 640           16 756         15 354         30 644         107 010        

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma
Veiksnios pozicijos Neveiksnios pozicijos
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6 lentelė. EU CQ4 – Neveiksnių pozicijų kokybė pagal geografinius duomenis  

 

 

 

KOMENTARAS 
Grupės neveiksnių pozicijų rodiklis (angl. NPE ratio) yra maženis negu 5 procentai. Remiantis KRR nuostatomis, EU CQ4 
lentelės stulpeliai „iš jos neveiksnios pozicijos“ ir „iš jos sumažėjusios vertės pozicijos“ yra pildomi tuo atveju, jei institucijos 
neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų rodiklis yra lygus 5 proc. ar daugiau.  

  

a b c d e f  g

010. Balansinės pozicijos 7 138 135           67 436               -44 960
020. Lietuva 6 561 357          66 388              -44 363
070. Kitos šalys * 576 778             1 048                 -597
080. Nebalansinės pozicijos 1 684 140          41                       1 699                 
090. Lietuva 1 462 444         30                      1 613                  
140. Kitos šalys * 221 695             11                       86                      
150. Iš viso 8 822 274         67 477               -44 960 1 699                 

*Didžiausią dalį kitų šalių sudarė Estija, Švedija, Latvija ir Lenkija.

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma

Sukauptas 
vertės 

sumažėjimas

Atidėjiniai 
suteiktiems 

nebalansiniams 
įsipareigojimams 

ir finansinėms 
garantijoms

Sukaupti 
neigiami 

tikrosios vertės 
pokyčiai dėl 

kredito rizikos, 
susijusios su 

neveiksniomis 
pozicijomis

iš jos neveiksnios pozicijos

iš jos 
sumažėjusios 

vertės pozicijos

iš jos pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui

a b c d e f  g

010. Balansinės pozicijos 7 150 999         103 410             -61 253
020. Lietuva 6 138 097          101 286             -60 334
030. Švedija 818 544             3                         -105
070. Kitos šalys * 194 358             2 121                  -814
080. Nebalansinės pozicijos 1 876 003          3 600                 3 693                 
090. Lietuva 1 712 758           3 600                 3 580                 
100. Švedija 40 432               57                       
140. Kitos šalys * 122 813              56                      
150. Iš viso 9 027 002         107 010             -61 253 3 693                 

*Didžiausią dalį kitų šalių sudarė Latvija, Didžioji Britanija, Estija ir Ispanija.

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma

Sukauptas 
vertės 

sumažėjimas

Atidėjiniai 
suteiktiems 

nebalansiniams 
įsipareigojimams 

ir finansinėms 
garantijoms

Sukaupti 
neigiami 

tikrosios vertės 
pokyčiai dėl 

kredito rizikos, 
susijusios su 

neveiksniomis 
pozicijomis

iš jos neveiksnios pozicijos

iš jos 
sumažėjusios 

vertės pozicijos

iš jos pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui
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7 lentelė. EU CQ5 – Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų ne finansų bendrovėms kredito kokybė pagal 
sektorių 

 

 

 
KOMENTARAS 
Grupės neveiksnių pozicijų rodiklis (angl. NPE ratio) yra maženis negu 5 procentai. Remiantis KRR nuostatomis, EU CQ5 
lentelės stulpeliai „iš jos neveiksnios pozicijos“ ir „iš jos sumažėjusios vertės pozicijos“ yra pildomi tuo atveju, jei institucijos 
neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų rodiklis yra lygus 5 proc. ar daugiau.  

 

a b c d e f

010. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 108 860         46                  -94
020. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3 294             -2
030. Apdirbamoji gamyba 449 285         8 806             -7 479
040. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 185 670         -141
050. Vandens tiekimas 20 218            -20
060. Statyba 47 740           5 712              -8 404
070. Didmeninė ir mažmeninė prekyba 765 941         6 666             -4 613
080. Transportas ir saugojimas 409 795         9 132              -2 675
090. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 11 768            523                 -659
100. Informacija ir ryšiai 21 418            8                     -18
110. Finansinė ir draudimo veikla 4 623             -1
120. Nekilnojamojo turto operacijos 821 730          7 427              -2 490
130. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 44 560           4                     -120
140. Administracinė ir aptarnavimo veikla 57 674           86                  -115
150. Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas
160. Švietimas 313                 -1
170. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 6 884             -15
180. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1 300              
190. Kitos paslaugos 5 624             52                   -23
200. Iš viso 2 966 697     38 462           -26 870

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė

Sukauptas 
vertės 

sumažėjimas

Sukaupti 
neigiami 
tikrosios 

vertės pokyčiai 
dėl kredito 

rizikos, 
susijusios su 

neveiksniomis 
pozicijomis

iš jos neveiksnios pozicijos iš jos paskolos 
ir kiti 

išankstiniai 
mokėjimai, 
kurių vertė 
sumažėjusi

iš jos pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui

a b c d e f

010. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 120 197          53                   -208
020. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 4 296             -7
030. Apdirbamoji gamyba 382 355          17 897            -14 531
040. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 161 693          -289
050. Vandens tiekimas 12 542            -22
060. Statyba 48 967           10 053            -2 943
070. Didmeninė ir mažmeninė prekyba 613 940         12 088           -10 022
080. Transportas ir saugojimas 415 735          7 579              -4 001
090. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 38 631            652                 -804
100. Informacija ir ryšiai 34 049           13                   -36
110. Finansinė ir draudimo veikla 16 000           -12
120. Nekilnojamojo turto operacijos 766 825         13 592            -4 289
130. Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 27 003           8                     -120
140. Administracinė ir aptarnavimo veikla 79 817            49                  -320
150. Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas

160. Švietimas 1 190              2                     -1
170. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 5 676             -16
180. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 4 930             -8
190. Kitos paslaugos 12 472            88                  -90
200. Iš viso 2 746 318      62 074           -37 719

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė

Sukauptas 
vertės 

sumažėjimas

Sukaupti 
neigiami 
tikrosios 

vertės pokyčiai 
dėl kredito 

rizikos, 
susijusios su 

neveiksniomis 
pozicijomis

iš jos neveiksnios pozicijos iš jos paskolos 
ir kiti 

išankstiniai 
mokėjimai, 
kurių vertė 
sumažėjusi

iš jos pozicijos 
esant 

įsipareigojimų 
neįvykdymui
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8 lentelė. EU CQ7 – Užtikrinimo priemonės, perimtos vykdant nuosavybės teisės realizavimo ir 
vykdymo procesus 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

a b

010. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
020. Prie nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nepriskiriamas turtas 453                                              300                                                      
030.     Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas
040.     Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas 453                                              300                                                      
050.     Kilnojamasis turtas (automobiliai, laivai ir t. t.)
060.     Nuosavybės ir skolos priemonės
070.     Kitos užtikrinimo priemonės
080. Iš viso 453                                              300                                                      

2021 m. gruodžio 31 d.
Užtikrinimo priemonės, perimtos realizuojant nuosavybės teisę 

Vertė per pirminį pripažinimą Sukaupti neigiami pokyčiai

a b

010. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
020. Prie nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nepriskiriamas turtas 1 450                                           386                                                      
030.     Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas
040.     Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas 1 450                                           386                                                      
050.     Kilnojamasis turtas (automobiliai, laivai ir t. t.)
060.     Nuosavybės ir skolos priemonės
070.     Kitos užtikrinimo priemonės
080. Iš viso 1 450                                           386                                                      

2020 m. gruodžio 31 d.
Užtikrinimo priemonės, perimtos realizuojant nuosavybės teisę 

Vertė per pirminį pripažinimą Sukaupti neigiami pokyčiai
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9 lentelė. Informacija apie paskolas ir išankstinius mokėjimus, kuriems taikomi valstybiniai ir privatūs moratoriumai 

 

KOMENTARAS 
Moratoriumas buvo viena iš kredito institucijų taikytų su COVID-19 pandemijos protrūkiu susijusių atsakomųjų priemonių, skirtų padėti verslui ir privatiems asmenims. Lietuvoje moratoriumas verslui ir 
privatiems klientams buvo taikomas iki 2021 m. kovo 31 d. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. gruodžio 31 d.  grupė neturėjo su moratoriumu susijusių pozicijų. 

Bendra 
balansinė 

vertė

iš jų namų ūkių

iš jų ne finansų bendrovių
    iš jų mažųjų ir vidutinių įmonių

Neveiksnios 

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
mažai 

tikėtinų, 
kurios 

neuždelstos 
ar uždelstos 
90 dienų ar 

mažiau 

Veiksnios Neveiksnios Veiksnios 

 Paskolos ir išankstiniai 
mokėjimai, kuriems taikomas 

     iš jų užtikrinta gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu 

     iš jų užtikrinta komercinės 
paskirties nekilnojamuoju turtu 

Neveiksnių 
pozicijų 

gaunamų 
pinigų 
srautai

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
priemonių, 

kurių kredito 
rizika nuo 
pirminio 

pripažinimo 
reikšmingai 

padidėjo, bet 
vertė 

nesumažėjo (2 
lygis)

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
mažai 

tikėtinų, 
kurios 

neuždelstos 
ar uždelstos 
90 dienų ar 

mažiau 

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
priemonių, 

kurių kredito 
rizika nuo 
pirminio 

pripažinimo 
reikšmingai 

padidėjo, bet 
vertė 

nesumažėjo (2 
lygis)

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos 
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9 lentelė. Informacija apie paskolas ir išankstinius mokėjimus, kuriems taikomi valstybiniai ir privatūs moratoriumai (tęsinys) 

 

  

Bendra 
balansinė 

vertė

1 393        1 393        107                       465                -20 -20 -2 -15
iš jų namų ūkių 1 393        1 393        107                       465                -20 -20 -2 -15

1 338        1 338        107                       431                -18 -18 -2 -14

iš jų ne finansų bendrovių
    iš jų mažųjų ir vidutinių įmonių

Veiksnios Neveiksnios 

     iš jų užtikrinta gyvenamosios 
paskirties nekilnojamuoju turtu 

     iš jų užtikrinta komercinės 
paskirties nekilnojamuoju turtu 

2021 m. birželio 30 d.

Bendra balansinė vertė Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos 

 Paskolos ir išankstiniai 

Neveiksnių 
pozicijų 

gaunamų 
pinigų 
srautai

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
priemonių, 

kurių kredito 
rizika nuo 
pirminio 

pripažinimo 
reikšmingai 

padidėjo, bet 
vertė 

nesumažėjo (2 
lygis)

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
mažai 

tikėtinų, 
kurios 

neuždelstos 
ar uždelstos 
90 dienų ar 

mažiau 

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
priemonių, 

kurių kredito 
rizika nuo 
pirminio 

pripažinimo 
reikšmingai 

padidėjo, bet 
vertė 

nesumažėjo (2 
lygis)

Iš jų
pozicijų, kurioms 

taikomos 
restruktūrizavimo 

priemonės

Iš jų
mažai 

tikėtinų, 
kurios 

neuždelstos 
ar uždelstos 
90 dienų ar 

mažiau 

Veiksnios Neveiksnios 
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10 lentelė. Paskolų ir išankstinių mokėjimų, kuriems taikomi valstybiniai ir privatūs moratoriumai, suskirstymas pagal likusį moratoriumų terminą 

 

 

 

 

  

1 303                   63 514        
1 303                   63 514        63 514          

54 937        54 937          
52 727         52 727           
8 577          8 577            
8 577          8 577            
3 893          3 893            

*Vienetais, ne tūkstančiais.

     iš jų užtikrinta gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu 

2021 m. gruodžio 31 d.
Įsipareigojančiųjų 
asmenų skaičius*

Bendra balansinė vertė

Iš jų 
valstybinių 

moratoriumų

Iš jų 
baigusių 

galioti

Likutinis moratoriumų terminas

<= 3 mėn.
> 3 mėn.

<= 6 mėn.
> 6 mėn.

<= 9 mėn.
> 9 mėn.

<= 12 mėn.
> 1 metai

 Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems buvo pasiūlytas 
 Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems taikomas (suteiktas) 
iš jų namų ūkių

iš jų ne finansų bendrovių
    iš jų mažųjų ir vidutinių įmonių

     iš jų užtikrinta komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu 

1 331                    72 840        
1 331                    72 840        71 447          1 393            

59 470        58 077          1 393            
56 674        55 336          1 338            
13 370         13 370           
13 370         13 370           
6 514          6 514            

*Vienetais, ne tūkstančiais.

> 1 metai

 Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems buvo pasiūlytas 

2021 m. birželio 30 d.
Įsipareigojančiųjų 
asmenų skaičius*

Bendra balansinė vertė

Iš jų 
valstybinių 

moratoriumų

Iš jų 
baigusių 

galioti

Likutinis moratoriumų terminas

     iš jų užtikrinta komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu 

<= 3 mėn.
> 3 mėn.

<= 6 mėn.
> 6 mėn.

<= 9 mėn.
> 9 mėn.

<= 12 mėn.

 Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems taikomas (suteiktas) 
iš jų namų ūkių

     iš jų užtikrinta gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu 
iš jų ne finansų bendrovių
    iš jų mažųjų ir vidutinių įmonių
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11 lentelė. Informacija apie naujas paskolas ir išankstinius mokėjimus pagal naujas taikytinas 
valstybės garantijų sistemas, siūlomas reaguojant į COVID-19 krizę 

 

 

 

  

Didžiausia 
garantijos suma, į 

kurią galima 
atsižvelgti

Bendra balansinė 
vertė

iš jų 
restruktūrizuota

Gautos valstybės 
garantijos

Neveiksnių 
pozicijų 

gaunamų pinigų 
srautai

4 255        1 744                    713                        

4 255        1 744                    713                        
4 255        
1 775         

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra balansinė vertė

 Naujos paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems taikomos valstybės 
iš jų namų ūkių

      iš jų užtikrinta gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu 
iš jų ne finansų bendrovių
     iš jų mažųjų ir vidutinių įmonių

       iš jų užtikrinta komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu 

Didžiausia 
garantijos suma, į 

kurią galima 
atsižvelgti

Bendra balansinė 
vertė

iš jų 
restruktūrizuota

Gautos valstybės 
garantijos

Neveiksnių 
pozicijų 

gaunamų pinigų 
srautai

4 774        2 127                     784                       

4 774        2 127                     784                       
4 774        
1 000        

Bendra balansinė vertė

 Naujos paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems taikomos valstybės 
iš jų namų ūkių

      iš jų užtikrinta gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu 
iš jų ne finansų bendrovių
     iš jų mažųjų ir vidutinių įmonių

       iš jų užtikrinta komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu 

2021 m. birželio 30 d.
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Kredito rizikos mažinimo metodų taikymas 

Grupė taiko tarpusavio užskaitos politiką, vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais 
(TFAS), patvirtintais taikyti Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos pateikta metinės ataskaitos aiškinamojo 
rašto 35 skiltyje. Finansinis turtas ir įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje yra parodomi kaip grynoji vertė, 
kai bankas turi juridiškai pagrįstą teisę vykdyti tarpusavio užskaitą ir vykdydamas įprastinę veiklą, ir bankroto 
atveju ir ketina atsiskaityti grynosios vertės pagrindu arba parduoti turtą ir įvykdyti įsipareigojimus tuo pačiu metu. 
Grupė taiko finansinio turto ir įsipareigojimų užskaitą tik tada, jei tai neprieštarauja TFAS. Balansinės tarpusavio 
užskaitos sutartys nėra naudojamos kaip kredito rizikos mažinimo (toliau – KRM) priemonė siekiant užskaityti 
tarpusavio turtą ir įsipareigojimus tarp grupės ir jos sandorio šalių. Finansinės priemonės, kurioms taikomos 
vykdytinų bendros tarpusavio užskaitos sutartys ir kurios nėra parodytos finansinės būklės ataskaitoje kaip grynoji 
vertė, yra sandoriai, kurie paprastai yra privalomi vykdyti bankroto ar įsipareigojimų nevykdymo atveju, o ne 
vykdant įprastą veiklą, arba sandoriai, kai grupė neketina įskaityti atitinkamų finansinių priemonių tuo pačiu metu. 
Grupės vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys nėra laikomos riziką mažinančiomis, remiantis KRR 
295 – 298 straipsniais.  
 
Atsižvelgiant į kliento patikimumą, taip pat sandorio pobūdį ir sudėtingumą, užstatai ir garantijos gali būti 
naudojami siekiant sumažinti kredito riziką. Prieš pasirenkant konkretų kredito rizikos mažinimo metodą, yra 
įvertinamas jo teisinis pagrindas, jo tinkamumas konkrečiai paslaugai ir klientui bei grupės turima patirtis ir 
galimybės pagal konkretų metodą valdyti kredito riziką. Svarbiausi kredito rizikos mažinimo metodai yra turto 
įkeitimas ir garantijos. Pagrindinės įkeisto turto rūšys yra nekilnojamasis turtas, apyvartinis kapitalas ir finansinės 
priemonės. 
 
Sudarant sandorius su didelėmis įmonėmis kredito rizika įprastai mažinama taikant apribojančias sutarties 
prievolių užtikrinimo sąlygas, kurios nustatomos paskolos sutartyje, įskaitant draudimą įkeisti turtą kitam 
kreditoriui. Nepriklausoma ir profesionali kredito analizė yra ypač svarbi šiam klientų segmentui. Verslo 
bankininkystės tarnyboje įsteigtas padalinys atlieka nepriklausomą kredito analizę ir, esant poreikiui, teikia 
nuomonę kitiems banko verslo padaliniams ir kredito komitetams. 
 
Užstatų vertė reguliariai peržiūrima, pavyzdžiui, kasmetinių ar dažnesnių kliento peržiūrų metu kredito komitete, 
arba atnaujinama pritaikius kiekvienais metais banko viduje nustatomus indeksus. Įprastai užstato vertė 
apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytą turto rinkos vertę, taikant konservatyvią diskonto normą. Rinkos vertė 
turi būti nustatyta nepriklausomų išorės vertintojų arba pagrįsta tinkamu vidiniu vertinimu. 
 
Pagrindiniai garantijų teikėjai yra valstybės, savivaldybės įstaigos ir kredito institucijos, kurių kreditingumas yra 
vertinamas taikant tokius pačius metodus ir tokiu pačiu dažnumu kaip ir kitiems tokio pat kreditingumo klientams. 
 
Bendras kredito rizikos mažinimo metodų kontrolės procesas apima kredito peržiūros ir tvirtinimo reikalavimus, 
specifines kredito politikas, kredito rizikos stebėseną ir kontrolę. Paskolų ir riziką mažinančių užstatų vertė yra 
stebima reguliariai. Stebėjimo dažnumas priklauso nuo kliento tipo, sandorio struktūros ir užstato pobūdžio. 
 
2021 m. gruodžio 31 d. komercinis nekilnojamasis turtas sudarė 28 proc., gyvenamasis nekilnojamasis turtas – 61 
proc., kito tipo turtas (apyvartinis kapitalas, finansinės priemonės, sausumos transportas ir kt.) – likusius 11 proc. 
visų užstatų. 2020 m. gruodžio 31 d. komercinis nekilnojamasis turtas sudarė 27 proc., gyvenamasis 
nekilnojamasis turtas – 63 proc., kito tipo turtas (apyvartinis kapitalas, finansinės priemonės ir kt.) – likusius 10 
proc. visų užstatų. 
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12 lentelė. EU CR3 – Informacijos apie kredito rizikos mažinimo priemonių taikymą atskleidimas 

 
 

 
 
 
 
KOMENTARAS 

Paskolos ir išankstiniai mokėjimai apima lėšas centriniuose bankuose ir kitus indėlius iki pareikalavimo. 
 
  

a b c d e

Iš jos užtikrinta 
kredito išvestinėmis 

priemonėmis
1. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai 4 541 430            5 815 817      5 637 654              178 163     
2. Skolos vertybiniai popieriai 480 139               
3. Iš viso 5 021 569           5 815 817     5 637 654             178 163     
4.     Iš jų neveiksnios pozicijos 29 504                 42 596          40 859                   1 737          

EU-5.
        Iš jų pozicijos esant įsipareigojimų 
neįvykdymui 

2 783                    38 401          

2021 m. gruodžio 31 d.
Neužtikrinta 

balansinė vertė 

Užtikrinta balansinė vertė

Iš jos užtikrinta 
užtikrinimo 
priemone 

Iš jos užtikrinta finansinėmis 
garantijomis

a b c d e

Iš jos užtikrinta 
kredito išvestinėmis 

priemonėmis
1. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai 4 083 148            5 430 198     5 279 077              151 121       
2. Skolos vertybiniai popieriai 475 875               
3. Iš viso 4 559 023           5 430 198     5 279 077              151 121      
4.     Iš jų neveiksnios pozicijos 50 125                  59 816          57 964                   1 852         

EU-5.
        Iš jų pozicijos esant įsipareigojimų 
neįvykdymui 

15 537                  42 168          

2020 m. gruodžio 31 d.
Neužtikrinta 

balansinė vertė 

Užtikrinta balansinė vertė

Iš jos užtikrinta 
užtikrinimo 
priemone 

Iš jos užtikrinta finansinėmis 
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13 lentelė. EU CR4 – Kredito rizikos pozicijos ir kredito rizikos mažinimo priemonių įtaka 
(standartizuotas metodas) 

 
 
  

a b c d e f

Balansinės 
pozicijos

Nebalansinės 
pozicijos

Balansinės 
pozicijos

Nebalansinės 
pozicijos

RWA RWA tankis (%) 

1.
Centrinės valdžios arba centrinių bankų 
pozicijos

3 917 838         3 917 838         28                     0,00%

2.
Regioninės arba vietos valdžios institucijų 
pozicijos

113 518             6 993                118 155             3 616                

3. Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos 10 852              827                   35 885              2 942                19 414              50,00%
4. Daugiašalių plėtros bankų pozicijos
5. Tarptautinių organizacijų pozicijos
6. Įstaigų pozicijos 607 722            43 342              677 216            47 575              235 285            32,46%
7. Įmonių pozicijos 10 774              6                       10 774              3                        10 775               99,98%
8. Mažmeninės pozicijos 205 623            75 220              205 415            37 562              171 478             70,57%

9.
Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos 
pozicijos

819                   819                   289                   35,29%

10. Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui 675                   20                     675                   10                      846                   123,50%
11. Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika
12. Padengtųjų obligacijų pozicijos

13.
Trumpalaikį kredito rizikos vertinimą 
turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

14. Kolektyvinio investavimo subjektų pozicijos
15. Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos
16. Kitos pozicijos 191 587             191 587             57 925              30,23%
17. IŠ VISO 5 059 408       126 408           5 158 364        91 708              496 040           9,45%

2021 m. gruodžio 31 d.

Pozicijos prieš taikant kredito 
perskaičiavimo koeficientus ir 

kredito rizikos mažinimo 
priemones

Pozicijos pritaikius kredito 
perskaičiavimo koeficientus ir 

kredito rizikos mažinimo 
priemones

RWA ir RWA tankis
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14 lentelė. EU CR7 – Kredito išvestinių finansinių priemonių, kurios taikomos kaip kredito rizikos 
mažinimo priemonės, įtaka pagal riziką įvertintų pozicijų sumai (vidaus reitingais pagrįsti metodai) 

 
 
KOMENTARAS 
Grupė nenaudoja kredito išvestinių finansinių priemonių kredito rizikai mažinti. Dėl šios priežasties nėra jokios įtakos pagal 
riziką įvertintų pozicijų sumai.  

a b

Dar nepripažintų kredito 
išvestinių finansinių 

priemonių pagal riziką 
įvertintų pozicijų suma

Faktinė pagal riziką 
įvertintų pozicijų suma

1. Pozicijos, kurioms taikomas F-IRB 2 579 672                      2 579 672                      
2. Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos
3. Įstaigų pozicijos 10 041                             10 041                             
4. Įmonių pozicijos 2 569 631                       2 569 631                       

4.1.     iš jų įmonių pozicijos – MVĮ pozicijos 522 373                           522 373                           
4.2.     iš jų įmonių pozicijos – specializuoto skolinimo pozicijos 73 664                            73 664                            
5. Pozicijos, kurioms taikomas A-IRB 491 608                          491 608                          
6. Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos
7. Įstaigų pozicijos
8. Įmonių pozicijos 

8.1.     iš jų įmonių pozicijos – MVĮ pozicijos
8.2.     iš jų įmonių pozicijos – specializuoto skolinimo pozicijos
9. Mažmeninės pozicijos 491 608                          491 608                          

9.1.     iš jų mažmeninės pozicijos – nekilnojamuoju turtu užtikrintos MVĮ pozicijos 11 949                             11 949                             
9.2.     iš jų mažmeninės pozicijos – nekilnojamuoju turtu užtikrintos ne MVĮ pozicijos 437 724                          437 724                          
9.3.     iš jų mažmeninės pozicijos – reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos
9.4.     iš jų mažmeninės pozicijos – kitos MVĮ pozicijos 9 772                               9 772                               
9.5.     iš jų mažmeninės pozicijos – kitos ne MVĮ pozicijos 32 163                             32 163                             
10. BENDRA SUMA (įskaitant F-IRB ir A-IRB pozicijas) 3 071 280                       3 071 280                       

 2021 m. gruodžio 31 d. 
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15 lentelė. EU CR7-A – Kredito rizikos mažinimo priemonių taikymo masto atskleidimas (vidaus reitingais pagrįsti metodai) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

a b c d e f g h i j k l m n

Pozicijų, 
užtikrintų 

nekilnojamuoju 
turtu, dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

gautinomis 
sumomis, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

kitomis 
fizinėmis 

užtikrinimo 
priemonėmis, 

dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 
pinigais 

sąskaitoje, dalis 
(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 
gyvybės 

draudimo 
liudijimais, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

trečiosios šalies 
laikoma 

priemone, dalis 
(%)

1. Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos
2. Įstaigų pozicijos
3. Įmonių pozicijos

3.1.     iš jų įmonių pozicijos – MVĮ pozicijos

3.2.
    iš jų įmonių pozicijos – specializuoto skolinimo 
pozicijos

3.3.     iš jų įmonių pozicijos – kitos pozicijos
4. Mažmeninės pozicijos 3 143 404           0,16% 92,20% 91,97% 0,04% 0,20% 4,12% 491 608           491 608           

4.1.     iš jų mažmeninės pozicijos – nekilnojamuoju 
turtu užtikrintos MVĮ pozicijos

46 237                97,33% 96,63% 0,70% 2,09% 11 949              11 949              

4.2.     iš jų mažmeninės pozicijos – nekilnojamuoju 
turtu užtikrintos ne MVĮ pozicijos

3 016 007           0,01% 94,37% 94,37% 4,11% 437 724           437 724           

4.3.     iš jų mažmeninės pozicijos – reikalavimus 
atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

4.4.
    iš jų mažmeninės pozicijos – kitų MVĮ pozicijos 28 012                17,51% 25,07% 0,06% 4,02% 20,99% 16,35% 9 772                9 772                

4.5.     iš jų mažmeninės pozicijos – kitų ne MVĮ 
pozicijos

53 148                32 163              32 163              

5. Iš viso 3 143 404           0,16% 92,20% 91,97% 0,04% 0,20% 4,12% 491 608           491 608           

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendra pozicijų 
suma

Kredito rizikos mažinimo priemonės
Apskaičiuojant RWEA taikomi 

kredito rizikos mažinimo metodai

Tiesioginis kredito 
užtikrinimas

 Netiesioginis kredito 
užtikrinimas

RWEA netaikant 
pakeitimo 
poveikio

(tik sumažinimo 
poveikį)

RWEA taikant 
pakeitimo 

poveikį
(tiek 

sumažinimo, 
tiek pakeitimo 

poveikį)

Pozicijų, 
užtikrintų 
finansine 

užtikrinimo 
priemone, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

kitomis 
reikalavimus 

atitinkančiomis 
užtikrinimo 

priemonėmis, 
dalis (%)

Pozicijų, 
padengtų kitu 

tiesioginiu 
kredito 

užtikrinimu, 
dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

garantijomis, 
dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

kredito 
išvestinėmis 
finansinėmis 
priemonėmis, 

dalis (%)

A-IRB
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15 lentelė. EU CR7-A – Kredito rizikos mažinimo priemonių taikymo masto atskleidimas (vidaus reitingais pagrįstai metodai) (tęsinys) 

 
 

a b c d e f g h i j k l m n

Pozicijų, 
užtikrintų 

nekilnojamuoju 
turtu, dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

gautinomis 
sumomis, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

kitomis 
fizinėmis 

užtikrinimo 
priemonėmis, 

dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

pinigais 
sąskaitoje, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 
gyvybės 

draudimo 
liudijimais, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

trečiosios šalies 
laikoma 

priemone, dalis 
(%)

1. Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos
2. Įstaigų pozicijos 32 867                0,15% 0,09% 0,09% 10 041              10 041              
3. Įmonių pozicijos 3 777 276           0,59% 52,92% 37,00% 7,86% 8,06% 4,16% 2 602 389        2 569 631        

3.1.     iš jų įmonių pozicijos – MVĮ pozicijos 789 063             1,04% 69,74% 50,48% 6,18% 13,08% 3,89% 535 993           522 373            

3.2.
    iš jų įmonių pozicijos – specializuoto skolinimo 
pozicijos

90 695               1,66% 29,00% 27,82% 1,08% 0,10% 73 664             73 664             

3.3.     iš jų įmonių pozicijos – kitos pozicijos 2 897 518           0,44% 49,09% 33,61% 8,53% 6,94% 4,36% 1 992 732         1 973 594        
4. Iš viso 3 810 143           0,59% 52,46% 36,68% 7,80% 7,99% 4,12% 2 612 430        2 579 672       

Apskaičiuojant RWEA taikomi 
kredito rizikos mažinimo metodai

2021 m. gruodžio 31 d.

RWEA netaikant 
pakeitimo 
poveikio

(tik sumažinimo 
poveikį)

RWEA taikant 
pakeitimo 

poveikį
(tiek 

sumažinimo, 
tiek pakeitimo 

poveikį)

Pozicijų, 
užtikrintų 
finansine 

užtikrinimo 
priemone, dalis 

(%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

kitomis 
reikalavimus 

atitinkančiomis 
užtikrinimo 

priemonėmis, 
dalis (%)

Pozicijų, 
padengtų kitu 

tiesioginiu 
kredito 

užtikrinimu, 
dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

garantijomis, 
dalis (%)

Pozicijų, 
užtikrintų 

kredito 
išvestinėmis 
finansinėmis 
priemonėmis, 

dalis (%)

Bendra pozicijų 
suma

Tiesioginis kredito 
užtikrinimas

 Netiesioginis kredito 
užtikrinimas

Kredito rizikos mažinimo priemonės

F-IRB
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Likvidumo rizika 

Likvidumo rizikos valdymas 

 
Likvidumo rizika – tai rizika, kad grupė negalės refinansuoti savo dabartinio turto arba užtikrinti papildomo 
likvidumo poreikio. Likvidumo rizika taip pat apima riziką, kad grupė privalės skolintis esant nepalankioms 
palūkanų normoms arba bus priversta parduoti savo turtą patirdama nuostolius, kad galėtų įvykdyti savo 
mokėjimo įsipareigojimus. Pagrindinis likvidumo ir finansavimo strategijos tikslas -  užtikrinti, kad pastovus 
finansavimas (t. y. nuosavas kapitalas, klientų indėliai ir didmeninis finansavimas, kurio likęs terminas yra ilgesnis 
negu vieneri metai) viršytų nelikvidų bankinės knygos turtą (t. y. paskolas privatiems asmenims ir kitiems 
klientams) laikantis nustatytų vidinių bei išorinių ilgalaikio likvidumo rizikos rodiklių reikalavimų. Obligacijų 
portfelis turėtų būti finansuojamas ir iš ilgalaikio finansavimo pertekliaus, likusio po nelikvidaus turto 
finansavimo, ir iš trumpalaikio didmeninio finansavimo. Kitas turtas ir išvestinės finansinės priemonės yra 
laikomos suderintomis likvidumo valdymo požiūriu. Grupė palaiko tvirtą ilgalaikio likvidumo poziciją, 
subalansuotą priklausomybę nuo didmeninio finansavimo ir pakankamas likvidaus turto atsargas, kad galėtų 
patenkinti galimą grynąjį netenkamų pinigų srautą pagal nepalankiausias sąlygas. 
 
Stebėtojų taryba yra nustačiusi visapusišką sistemą, skirtą vykdyti grupės likvidumo valdymo reikalavimus ir 
valdyti riziką trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Grupės likvidumo rizikos valdymo tikslas yra užtikrinti, kad grupė 
galėtų kontroliuoti likvidumo riziką, turėdama pakankamai likvidaus turto, ir vykdyti likvidumo reikalavimus esant 
įvairioms galimoms aplinkybėms, nepatirdama didelių sąnaudų. Likvidumo rizika yra valdoma laikantis valdybos 
nustatytų limitų. Iždo padaliniui tenka visa likvidumo valdymo ir finansavimo užtikrinimo atsakomybė. Rizikos 
departamentas kiekvieną dieną apskaičiuoja, kaip naudojami limitai, atsižvelgdamas į įvairias rinkos sąlygas ir 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Apie prisiimtą likvidumo riziką reguliariai informuojamas neseniai 
įsteigtas Rizikos priežiūros komitetas ir Rizikos komitetas prie Stebėtojų tarybos. 
 
Grupė, kaip SEB grupės dalis, veikia vadovaudamsi SEB grupės misija ir vizija. Grupė vadovaujasi SEB grupės 
valdymo ir sprendimų priėmimo principais tiek, kiek jie atitinka grupei taikomus Lietuvos Respublikos įstatymus 
ir kitus reikalavimus. Kasdieninis likvidumo valdymas SEB grupėje yra centralizuotas siekiant užtikrinti sąnaudų ir 
veiklos efektyvumą. Toks pat principas galioja trumpalaikėms ir ilgalaikėms SEB grupės finansavimo veikloms. 
SEB grupės iždo padalinys yra atsakingas ir už SEB grupės finansavimo veiklą tarptautinėse kapitalo rinkose, ir už 
patronuojamųjų įmonių finansavimą. Kasdienio likvidumo valdymą atlieka iždo padalinys. Esant techninėms 
galimybėms bankas laiko lėšas korespondentinėse sąskaitose patronuojančiame banke. Banko likučiai 
korespondentinėse sąskaitose yra valdomi remiantis realiojo laiko informacija, gaunamoje iš sistemų, kuriose 
atliekamos išorinės banko operacijos. Ši informacija taip pat naudojama prognozuojant kitos dienos likvidumo 
poziciją. 
 
Grupė stebi ir valdo likvidumo ir finansavimo riziką atsižvelgdama į įvairius veiksnius. Pagrindiniai lemiantys 
veiksniai yra ilgalaikio likvidumo rizika, priklausomybė nuo didmeninio finansavimo ir išgyvenimo trukmė 
nepalankiausiomis sąlygomis arba atsparumas trumpalaikėms nepalankiausioms sąlygoms. Reikėtų pažymėti, 
kad priklausomybė nuo didmeninio finansavimo gali būti laikoma ilgalaikio likvidumo rizikos arba išgyvenimo 
trukmės nepalankiomis sąlygomis sudedamąja dalimi. SEB grupėje ilgalaikis likvidumas vertinamas 
apskaičiuojant vidinį ilgalaikio likvidumo spragos santykio (angl. core gap ratio) rodiklį, taip įvertinant ir  
ekonominę perspektyvą. Remiantis grupei taikomais reikalavimais, ilgalaikė likvidumo rizika vertinama taikant 
Bazelio komiteto grynojo pastovaus finansavimo rodiklį (angl. NSFR), t. y. atsižvelgiant į pastovaus finansavimo ir 
nelikvidaus turto santykį. Abu šie rodikliai yra iš esmės lygiaverčiai. Jei rodiklis viršija 100 proc., tai rodo, kad grupė 
finansuojama turint pakankamai pastovių įsipareigojimų palyginti su nelikvidaus turto dydžiu. 
 
Trumpalaikė likvidumo rizika apima grupės balanso pozicijų jautrumą trumpalaikiams finansavimo sutrikimams, 
pavyzdžiui, kai yra sudėtinga pratęsti didmeninį finansavimą dėl išimtinai bankui ar bendrai rinkoje susiklosčiusių 
nepalankiausių sąlygų arba esant plataus masto indėlių atsiėmimui iš banko dar nepalankesnių sąlygų atveju. 
Remiantis grupei taikomais reikalavimais, ši rizika vertinama taikant padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį (angl. 
LCR), t. y. atsižvelgiant į likvidaus turto ir grynojo netenkamų pinigų srauto per 30 dienų nepalankiomis sąlygomis 
santykį. Ekonomine prasme ji taip pat vertinama atsižvelgiant į išgyvenimo trukmę nepalankiausiomis sąlygomis 
(angl. SSH). Tai laikotarpis, per kurį bendri pinigų srautai išlieka teigiami nepalankiausių sąlygų atveju. 
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Bankas stebi priklausomybę nuo didmeninio finansavimo pirmiausia vertindamas pagrindinį paskolų ir indėlių 
santykį. Rodiklis nustato, kiek paskolos finansuojamos iš klientų indėlių ir, atvirkščiai, kiek banko paskolų portfelis 
yra priklausomas nuo patronuojančiojo banko finansavimo. Bankas šiuo metu nenaudoja  didmeninio 
finansavimo iš SEB grupės. 
 
Siekiant mažinti ir valdyti likvidumo riziką, likvidumo rizikos politikoje, strategijose ir valdymo procesuose 
nustatyta laikyti pakankamai dideles likvidumo atsargas visomis svarbiomis valiutomis (įskaitant aukštos kokybės 
Europos Centrinio Banko reikalavimus atitinkančias vyriausybės obligacijas), kurios padėtų užtikrinti grupės 
pasirengimą atsilaikyti net nepalankiausiomis rinkos sąlygomis. Likvidumo tęstinumo plane numatytas 
ekstremalių situacijų valdymas esant vadinamajam raudonajam įspėjimui, kai kyla grėsmė grupės išlikimui ar jos 
veiklai, ir esant vadinamajam geltonajam ar oranžiniam įspėjimams, jei atsirastų švelnesnio poveikio nepalankios 
sąlygos. Likvidumo valdymas įprastomis aplinkybėmis, t. y. žalioji zona, nustatyta likvidumo ir užstatų politikoje. 
Žaliosios zonos valdymas apima likvidumo situacijos stebėjimą ir jos lyginimą su  nustatytais bendraisiais 
likvidumo limitais. Nepageidaujamas likvidumo būklės pablogėjimas ar bendrųjų likvidumo limitų pažeidimas yra 
įspėjamasis signalas, į kurį reikia atsižvelgti, priimant galimą sprendimą dėl geltonojo, oranžinio arba raudonojo 
įspėjimo poreikio. Plane numatomi įgaliojimai, reikalingi priimant tokius sprendimus, kritiniai įvykiai ir atitinkami 
veiksmai esant raudonojo, oranžinio ir geltonojo įspėjimo atvejui. Planas apima abu atvejus – ir tuos, kurie gali 
sutrikdyti visą ekonomiką ar finansų rinką, ir tuos, kurie išimtinai būdingi tik grupei. 
 
Likvidumo padėtis turėtų būti analizuojama naudojant įvairius nepalankiausių sąlygų scenarijus. Testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis yra naudinga priemonė nustatant galimus likvidumo rizikos šaltinius ir skirtas 
užtikrinti, kad grupės likvidumo rizika neviršytų likvidumo rizikos tolerancijos. Turi būti atlikti bent trys skirtingi 
pagrindiniai nepalankiausių sąlygų scenarijai: SEB individualizuotas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, 
sisteminis visos rinkos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir šių dviejų scenarijų derinys. Esant būtinybei 
analizuojami ir kiti aktualūs scenarijai, papildantys pirmiau apibrėžtus nepalankiausių sąlygų scenarijus. 
 
Siekiant užtikrinti, kad įdiegtos likvidumo rizikos valdymo sistemos atitiktų grupės veiklos pobūdį ir strategiją, 
valdyba turi atsakomybę patvirtinti likvidumo rizikos valdymo sistemą, Aktyvų ir pasyvų valdymo komiteto 
taisykles, vidinio likvidumo pakankamumo vertinimo proceso instrukciją, finansavimo ir limitų nustatymo 
instrukciją SEB grupės įmonėms, likvidumo tęstinumo planą ir vidinę kainodaros politiką. Atliekant likvidumo 
pakankamumo vertinimą taip pat parengiama likvidumo pakankamumo ataskaita, kurioje Valdyba pateikia savo 
įvertinimą / deklaraciją apie grupės likvidumo pakankamumą. Šis vertinimas grindžiamas grupės verslo planu, 
vidinio likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (angl. ILAAP) rezultatais ir nuolatiniu darbu, susijusiu su 
finansų planavimu. 
 
Banko stebėtojų taryba patvirtino rizikos tolerancijos ribas, įskaitant ir likvidumo rizikos tolerancijos ribą. Rizikos 
tolerancija apibrėžiama kaip grupei priimtinas rizikos lygis. Tikimasi, kad grupė visada turės stabilią likvidumo 
poziciją, subalansuotą priklausomybę nuo didmeninio finansavimo ir pakankamai likvidžių atsargų, kad galėtų 
patenkinti galimą grynąjį netenkamų pinigų srautą pagal nepalankiausių sąlygų scenarijų. Nustatydama rizikos 
toleracijos ribas, stebėtojų taryba tikisi, kad grupė, neviršydama jų, veiks vykdydama savo veiklą. Šiam tikslui 
įgyvendinti yra nustatyti išmatuojami rizikos tolerancijos rodikliai – ir trumpalaikiai nepalankių sąlygų rodikliai, ir 
ilgalaikiai likvidumo rizikos rodikliai. Taip pat yra apibrėžtas priklausomybės nuo SEB grupės finansavimo rodiklis. 
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16 lentelė. EU LIQ1 – Kiekybinė informacija apie padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį 

 

 
  

Konsolidavimo apimtis: konsoliduotas lygmuo a b c d e f g h

EU 1a. Ketvirtis, pasibaigęs
2021 m. 

gruodžio 31 d.
2021 m. 

rugsėjo 30 d.
2021 m. 

birželio 30 d.
2021 m. 

kovo 31 d.
2021 m. 

gruodžio 31 d.
2021 m. 

rugsėjo 30 d.
2021 m. 

birželio 30 d.
2021 m. 

kovo 31 d.

EU 1b.
Duomenų vienetų, naudojamų 
apskaičiuojant vidurkius, skaičius

12                      12                      12                      12                      12                      12                      12                      12                      

1.
Visas aukštos kokybės likvidusis turtas 
(HQLA)

2 446 348    2 315 258      2 282 827     2 222 386     

2.
Mažmeniniai indėliai ir mažų verslo 
klientų indėliai. Iš jų:

5 991 366     5 780 913     5 525 848     5 281 563      379 833         364 162         345 548         330 468        

3. Stabilūs indėliai 4 850 284    4 708 991     4 531 289     4 326 506     242 514         235 450         226 564         216 325          
4. Mažiau stabilūs indėliai 1 141 082      1 071 922      994 559        955 057         137 319          128 712          118 984         114 143          
5. Neužtikrintas didmeninis finansavimas 3 339 546     3 224 049     3 146 515      3 057 793     905 086        874 970        869 567        849 610        

6.
Veiklos indėliai (visų sandorio šalių) ir 
indėliai kooperatinių bankų tinkluose

2 552 677      2 465 718     2 386 995     2 313 051      543 241         523 066         506 155         491 179         

7. Ne veiklos indėliai (visų sandorio šalių) 786 869        758 331          759 520         744 742         361 845         351 904         363 412         358 431         
8. Neužtikrinta skola
9. Užtikrintas didmeninis finansavimas
10. Papildomi reikalavimai 1 174 076      1 211 003      1 221 055      1 194 164      179 804         183 969         185 398         183 774         

11.

Netenkamų pinigų srautai, susiję su 
išvestinių finansinių priemonių 
pozicijomis ir kitais reikalavimais 
užtikrinimo priemonėms

81 800           81 866           82 053            82 143            81 800           81 866           82 053            82 143            

12.
Netenkamų pinigų srautai, susiję su 
skolos produktų finansavimo praradimu

13. Kredito ir likvidumo priemonės 1 092 276     1 129 137       1 139 002      1 112 021       98 004           102 103          103 345         101 631          

14.
Kiti sutartiniai finansavimo 
įsipareigojimai

100 957         106 639         96 961           93 952            99 935           105 306         94 920           91 076            

15.
Kiti sąlyginiai finansavimo 
įsipareigojimai

565 184         569 866        572 793         565 591         28 259            28 493           28 640           28 280           

16.
BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ 
SRAUTŲ SUMA

1 592 917      1 556 900     1 524 073      1 483 208     

17.
Užtikrintas skolinimas (pvz., atvirkštinio 
atpirkimo sandoriai)

18.
Gaunamų pinigų srautai iš visiškai 
veiksnių pozicijų

1 957 734      1 953 213      1 808 546     1 593 810      1 911 392      1 905 806     1 762 289     1 549 780     

19. Kiti gaunamų pinigų srautai 22 439            22 928            20 252            19 079            22 439            22 928            20 252            19 079            

EU-19a.

(Bendros įvertintos gaunamų pinigų 
srautų sumos ir bendros įvertintos 
netenkamų pinigų srautų sumos 
skirtumas, kai šie pinigų srautai susidaro 
dėl sandorių trečiosiose valstybėse, kur 
taikomi perleidimo apribojimai, arba kai 
jie išreikšti nekonvertuojamomis 
valiutomis)

EU-19b.
(Iš specializuotos kredito įstaigos 
gaunamų pinigų srautų perviršis)

20.
BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTŲ 
SUMA

1 980 173      1 976 141      1 828 798     1 612 889     1 933 831      1 928 734     1 782 541      1 568 859     

EU-20a.
Gaunamų pinigų srautai, kuriems 
netaikoma viršutinė riba

EU-20b.
Gaunamų pinigų srautai, kuriems 
taikoma 90 % viršutinė riba

EU-20c.
Gaunamų pinigų srautai, kuriems 
taikoma 75 % viršutinė riba

1 980 173      1 976 141      1 828 798     1 612 889     1 933 831      1 928 734     1 782 541      1 568 859     

EU-21. LIKVIDUMO ATSARGA 2 446 348    2 315 258      2 282 827     2 222 386     

22.
BENDRA GRYNOJI NETENKAMŲ PINIGŲ 
SRAUTŲ SUMA

462 019         389 225         381 018         375 301          

23.
PADENGIMO LIKVIDŽIUOJU TURTU 
RODIKLIS

561,21% 596,22% 599,84% 592,58%

BENDRA PAKOREGUOTA VERTĖ 

Bendra neįvertinta vertė (vidutinė) Bendra įvertinta vertė (vidutinė)

AUKŠTOS KOKYBĖS LIKVIDUSIS TURTAS

NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI

GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTAI
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Kokybinė informacija apie padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį 
 
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio (angl. LCR) didėjimą, yra didėjančios indėlių 
bazė ir likvidumo atsargos tuo pačiu metu išlaikant stabilų paskolų portfelį ir nebalansinius įsipareigojimus. 
Grupės aukštos kokybės likvidų turtą sudaro grynieji pinigai, likutis centriniame banke (atėmus privalomąsias 
atsargas) ir obligacijos, kurios gali būti įkeistos Europos Centriniam Bankui. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad likvidumo atsargos gali būti saugomos ir SEB grupės korespondentinėse sąskaitose, ir 
atsiskaitymų eurais sistemoje „Target 2“, LCR rodiklis gali svyruoti dėl apyvartos tarp gaunamų pinigų srautų 
(patronuojančio banko korespondentinėse sąskaitose) ir likvidumo atsargų (daugiausia „Target 2“ sistemoje). Dėl 
šios priežasties per 2021 metus LCR rodiklis sumažėjo nuo 657 proc. iki 338 proc., nepaisant stiprios ir gerėjančios 
grupės likvidumo padėties. Bankas 2021 metų gruodžio mėnesį beveik visas lėšas iš SEB grupės pervedė į centrinį 
banką, todėl labai padidėjo likvidumo atsargos ir grynieji netenkami pinigų srautai. 
 
Grupės finansavimą sudaro nuosavas kapitalas, indėliai ir viena subordinuota paskola. Bankas turi gerai 
diversifikuotą finansavimo struktūrą sandorio šalių atžvilgiu. Privačių asmenų indėliai, kurie vertinami kaip 
stabilesni indėliai, sudaro daugiau negu pusę viso finansavimo pagrindo. Bankas turi gavęs subordinuotą paskolą 
iš SEB grupės (150 mln. EUR). 
 
Likvidus turtas sudaro 3,961 mln. eurų (t. y. apie 36 proc. viso turto). Apie 12 proc. viso likvidaus turto yra labai 
likvidžios centrinės vyriausybės obligacijos. 2021 metais likvidumo obligacijų portfelis išaugo 5 mln. eurų, iš viso 
jo buvo 477 mln. eurų (nominalioji vertė). 
 
2021 m. gruodžio 31 d. nėra svarbių išvestinių finansinių priemonių pozicijų ir galimų užtikrinimo priemonių 
pareikalavimų. Nėra stebimo valiutų nesutapimo, nes dėl balanso struktūros (daugiau nei 95 proc. balanso sudaro 
eurai) LCR įvairiomis valiutomis neapskaičiuojamas. Nėra kitų aktualių su grupės likvidumu susijusių straipsnių, 
kurie neįtraukti apskaičiuojant LCR. 
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17 lentelė. EU LIQ2 – Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis 

 

a b c d e

Neterminuoti < 6 mėn. 6 mėn. < 1 m. ≥ 1 m.
Turimo pastovaus finansavimo straipsniai

1. Kapitalo straipsniai ir priemonės 830 679      4 299           834 978          
2. Nuosavos lėšos 830 679      4 299           834 978          
3. Kitos kapitalo priemonės
4. Mažmeniniai indėliai 6 473 235     6 084 609      
5. Stabilūs indėliai 5 173 950     4 915 252        
6. Mažiau stabilūs indėliai 1 299 285     1 169 357         
7. Didmeninis finansavimas 3 432 861     2 425                  187 906       1 802 057        
8. Veiklos indėliai 2 388 508    1 194 254        
9. Kitas didmeninis finansavimas 1 044 353     2 425                  187 906       607 803          
10. Tarpusavyje susiję įsipareigojimai
11. Kiti įsipareigojimai 10 254         5 688            1 322                   5 823            6 454               
12. Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų NSFR 10 254         

13.
Visi kiti prie pirmesnių kategorijų nepriskirti 
įsipareigojimai ir kapitalo priemonės

5 688            1 322                   5 823            6 454               

14. Bendras turimas pastovus finansavimas 8 728 098       

15. Visas aukštos kokybės likvidusis turtas (HQLA)

EU-15a.
Suvaržytas turtas, kurio likęs terminas yra vieni 
metai arba daugiau, esantis užtikrinamojo turto 
grupėje

16.
Kitose finansų įstaigose veiklos tikslais laikomi 
indėliai

17. Veiksnios paskolos ir vertybiniai popieriai 1 107 559      804 458             4 981 209    4 464 780       

18.
Veiksnūs vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandoriai su finansiniais klientais, užtikrinti 1 lygio 
HQLA, kuriam taikomas 0 % vertės sumažinimas

19.

Veiksnūs vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandoriai su finansiniais klientais, užtikrinti kitu 
turtu, ir paskolos bei išankstiniai mokėjimai finansų 
įstaigoms

325 593        101 612               201 155        284 520           

20.

Veiksnios paskolos ne finansų bendrovėms, paskolos 
mažmeniniams ir mažiems verslo klientams ir 
paskolos valstybėms bei viešojo sektoriaus 
subjektams. Iš jų:

537 103         626 478             1 990 822    4 158 705        

21.
Paskolos, kurioms pagal sistemos „Bazelis II“ 
standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą 
taikomas 35 % ar mažesnis rizikos koeficientas

1 884 716        

22.
Veiksnios gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto hipotekos. Iš jų: 

73 761           71 045                2 788 174    

23.
Paskolos, kurioms pagal sistemos „Bazelis II“ 
standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą 
taikomas 35 % ar mažesnis rizikos koeficientas

73 761           71 045                2 788 174    

24.

Kitos paskolos ir vertybiniai popieriai, kurių atžvilgiu 
nėra įsipareigojimų neįvykdymo ir kurie nelaikomi 
HQLA, įskaitant vertybinius popierius, kuriais 
prekiaujama biržoje, ir su prekybos finansavimo 
balansiniais straipsniais susijusius produktus

171 102         5 323                   1 058            21 555              

25. Tarpusavyje susijęs turtas
26. Kitas turtas 134 743        4 795                  70 690         112 261            
27. Prekės, kuriomis fiziškai prekiaujama biržoje

28.
Turtas, pateiktas kaip pradinė garantinė įmoka pagal 
išvestinių finansinių priemonių sutartis arba kaip 
įmokos į PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo fondus

29. Išvestinių finansinių priemonių turto NSFR  11 512            11 512               

30.
Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų NSFR 
prieš atskaitant pateiktą kintamąją garantinę įmoką 

31. Visas kitas turtas, neįtrauktas į pirmiau nurodytas 123 231         4 795                  70 690         100 749           
32. Nebalansiniai straipsniai 545 287        417 739              721 114         100 837           
33. Bendras būtinas pastovus finansavimas 4 677 878       
34. Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis (%) 186,58%

2021 m. gruodžio 31 d.
Neįvertinta vertė pagal likusį terminą

Įvertinta vertė

Būtino pastovaus finansavimo straipsniai
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17 lentelė. EU LIQ2 – Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis (tęsinys) 

 

a b c d e

Neterminuoti < 6 mėn. 6 mėn. < 1 m. ≥ 1 m.
Turimo pastovaus finansavimo straipsniai

1. Kapitalo straipsniai ir priemonės 830 679      4 347           835 026           
2. Nuosavos lėšos 830 679      4 347           835 026           
3. Kitos kapitalo priemonės
4. Mažmeniniai indėliai 6 128 491     5 760 144        
5. Stabilūs indėliai 4 890 049   4 645 546       
6. Mažiau stabilūs indėliai 1 238 442     1 114 598         
7. Didmeninis finansavimas 3 580 684    5 033                  188 611        1 846 600       
8. Veiklos indėliai 2 676 523     1 338 262        
9. Kitas didmeninis finansavimas 904 161        5 033                  188 611        508 338           
10. Tarpusavyje susiję įsipareigojimai
11. Kiti įsipareigojimai 14 413         8 856            2 561                   2 222            3 494               
12. Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų NSFR 14 413         

13.
Visi kiti prie pirmesnių kategorijų nepriskirti 
įsipareigojimai ir kapitalo priemonės

8 856            2 561                   2 222            3 494               

14. Bendras turimas pastovus finansavimas 8 445 264      

15. Visas aukštos kokybės likvidusis turtas (HQLA)

EU-15a.
Suvaržytas turtas, kurio likęs terminas yra vieni 
metai arba daugiau, esantis užtikrinamojo turto 
grupėje

16.
Kitose finansų įstaigose veiklos tikslais laikomi 
indėliai

17. Veiksnios paskolos ir vertybiniai popieriai 2 581 874     727 278              4 926 897   4 524 239        

18.
Veiksnūs vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandoriai su finansiniais klientais, užtikrinti 1 lygio 
HQLA, kuriam taikomas 0 % vertės sumažinimas

19.

Veiksnūs vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandoriai su finansiniais klientais, užtikrinti kitu 
turtu, ir paskolos bei išankstiniai mokėjimai finansų 
įstaigoms

1 892 495     3 705                  301 127        492 229           

20.

Veiksnios paskolos ne finansų bendrovėms, paskolos 
mažmeniniams ir mažiems verslo klientams ir 
paskolos valstybėms bei viešojo sektoriaus 
subjektams. Iš jų:

466 886       653 512               1 893 836    4 016 336        

21.
Paskolos, kurioms pagal sistemos „Bazelis II“ 
standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą 
taikomas 35 % ar mažesnis rizikos koeficientas

1 846 376        

22.
Veiksnios gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto hipotekos. Iš jų: 

72 175           69 852                2 731 326     

23.
Paskolos, kurioms pagal sistemos „Bazelis II“ 
standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą 
taikomas 35 % ar mažesnis rizikos koeficientas

72 175           69 852                2 731 326     

24.

Kitos paskolos ir vertybiniai popieriai, kurių atžvilgiu 
nėra įsipareigojimų neįvykdymo ir kurie nelaikomi 
HQLA, įskaitant vertybinius popierius, kuriais 
prekiaujama biržoje, ir su prekybos finansavimo 
balansiniais straipsniais susijusius produktus

150 318         209                     608              15 674             

25. Tarpusavyje susijęs turtas
26. Kitas turtas 141 093        1 972                   74 531          121 280            
27. Prekės, kuriomis fiziškai prekiaujama biržoje

28.
Turtas, pateiktas kaip pradinė garantinė įmoka pagal 
išvestinių finansinių priemonių sutartis arba kaip 
įmokos į PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo fondus

29. Išvestinių finansinių priemonių turto NSFR  14 212           14 212              

30.
Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų NSFR 
prieš atskaitant pateiktą kintamąją garantinę įmoką 

31.
Visas kitas turtas, neįtrauktas į pirmiau nurodytas 
kategorijas

126 881        1 972                   74 531          107 068           

32. Nebalansiniai straipsniai 332 768        565 434              708 102       95 235             
33. Bendras būtinas pastovus finansavimas 4 740 754       
34. Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis (%) 178,14%

2021 m. rugsėjo 30 d.
Neįvertinta vertė pagal likusį terminą

Įvertinta vertė

Būtino pastovaus finansavimo straipsniai
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17 lentelė. EU LIQ2 – Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis (tęsinys) 

 

a b c d e

Neterminuoti < 6 mėn. 6 mėn. < 1 m. ≥ 1 m.
Turimo pastovaus finansavimo straipsniai

1. Kapitalo straipsniai ir priemonės 826 579      2 454           829 033           
2. Nuosavos lėšos 826 579      2 454           829 033           
3. Kitos kapitalo priemonės
4. Mažmeniniai indėliai 5 992 366    5 637 214        
5. Stabilūs indėliai 4 881 681     4 637 597        
6. Mažiau stabilūs indėliai 1 110 685      999 617           
7. Didmeninis finansavimas 3 510 586     6 240                  189 619       1 806 737        
8. Veiklos indėliai 2 596 877     1 298 439        
9. Kitas didmeninis finansavimas 913 709        6 240                  189 619       508 298          
10. Tarpusavyje susiję įsipareigojimai
11. Kiti įsipareigojimai 15 029         12 230           2 334                  4 621            5 788               
12. Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų NSFR 15 029         

13.
Visi kiti prie pirmesnių kategorijų nepriskirti 
įsipareigojimai ir kapitalo priemonės

12 230           2 334                  4 621            5 788               

14. Bendras turimas pastovus finansavimas 8 278 772       

15. Visas aukštos kokybės likvidusis turtas (HQLA) 558                  

EU-15a.
Suvaržytas turtas, kurio likęs terminas yra vieni 
metai arba daugiau, esantis užtikrinamojo turto 
grupėje

16.
Kitose finansų įstaigose veiklos tikslais laikomi 
indėliai

17. Veiksnios paskolos ir vertybiniai popieriai 2 731 702      577 051               4 752 553     4 331 814        

18.
Veiksnūs vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandoriai su finansiniais klientais, užtikrinti 1 lygio 
HQLA, kuriam taikomas 0 % vertės sumažinimas

19.

Veiksnūs vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandoriai su finansiniais klientais, užtikrinti kitu 
turtu, ir paskolos bei išankstiniai mokėjimai finansų 
įstaigoms

1 950 381     243                     151 110         346 270           

20.

Veiksnios paskolos ne finansų bendrovėms, paskolos 
mažmeniniams ir mažiems verslo klientams ir 
paskolos valstybėms bei viešojo sektoriaus 
subjektams. Iš jų:

544 494       506 661              1 897 642    3 961 031        

21.
Paskolos, kurioms pagal sistemos „Bazelis II“ 
standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą 
taikomas 35 % ar mažesnis rizikos koeficientas

1 822 458        

22.
Veiksnios gyvenamosios paskirties nekilnojamojo 
turto hipotekos. Iš jų: 

70 801          69 049               2 696 205    

23.
Paskolos, kurioms pagal sistemos „Bazelis II“ 
standartizuotą kredito rizikos vertinimo metodą 
taikomas 35 % ar mažesnis rizikos koeficientas

70 801          69 049               2 696 205    

24.

Kitos paskolos ir vertybiniai popieriai, kurių atžvilgiu 
nėra įsipareigojimų neįvykdymo ir kurie nelaikomi 
HQLA, įskaitant vertybinius popierius, kuriais 
prekiaujama biržoje, ir su prekybos finansavimo 
balansiniais straipsniais susijusius produktus

166 026        1 098                  7 596           24 513              

25. Tarpusavyje susijęs turtas
26. Kitas turtas 139 477        8 061                  79 992         135 485           
27. Prekės, kuriomis fiziškai prekiaujama biržoje

28.
Turtas, pateiktas kaip pradinė garantinė įmoka pagal 
išvestinių finansinių priemonių sutartis arba kaip 
įmokos į PSŠ įsipareigojimų neįvykdymo fondus

29. Išvestinių finansinių priemonių turto NSFR  13 736           13 736              

30.
Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimų NSFR 
prieš atskaitant pateiktą kintamąją garantinę įmoką 

31.
Visas kitas turtas, neįtrauktas į pirmiau nurodytas 
kategorijas

125 741         8 061                  79 992         121 749            

32. Nebalansiniai straipsniai 601 905        361 886              730 412        97 070             
33. Bendras būtinas pastovus finansavimas 4 564 927       
34. Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis (%) 181,36%

Būtino pastovaus finansavimo straipsniai

2021 m. birželio 30 d.
Neįvertinta vertė pagal likusį terminą

Įvertinta vertė
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Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas 

Grupės kapitalo politika nustato, kaip kapitalo valdymas padeda įgyvendinti verslo tikslus. Akcininkų lūkesčiai dėl 
nuosavo kapitalo grąžos turi būti suderinti su priežiūros institucijų kapitalo reikalavimais ir kapitalo poreikiu 
grupės veiklai vykdyti.  
 
Aktyvų ir pasyvų komisija ir finansų direktorius yra atsakingi už bendrą verslo planavimo procesą, kapitalo 
reikalavimų vertinimą atsižvelgiant į grupės rizikos pobūdį ir strategijos, kaip palaikyti norimą kapitalo lygį, 
parengimą. Grupės kapitalas turi būti sudaromas atsižvelgiant į grupės verslui svarbią riziką. Kapitalas turi būti 
įvertintas atsižvelgiant į perspektyvas ir suderintas su trumpalaikiais ir ilgalaikiais verslo planais, taip pat į 
numatomą makroekonominę raidą.  
 
Kapitalo pakankamumo rodikliai yra pagrindiniai kriterijai, rodantys grupės atsparumą. Tačiau net ir tinkamai 
valdydama riziką, grupė turi laikyti kapitalo atsargas, skirtas netikėtiems nuostoliams padengti. Šis procesas, 
įskaitant reguliarų kapitalo pakankamumo stebėjimą ir informacijos teikimą valdybai bei aktyvų ir pasyvų 
komisijai, užtikrina, kad akcininkų nuosavas kapitalas, vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas (toliau 
– VKPVP) ir priežiūros institucijų reikalavimų laikymasis būtų valdomas taip, kad nebūtų rizikuojama grupės gera 
finansine pozicija ir verslo pelningumu. 
 
SEB grupėje kapitalas yra valdomas centralizuotai, tačiau atsižvelgiama į šalies įstatymus ir vidinius kapitalo 
reikalavimus. Remdamasi SEB grupės kapitalo politika, patronuojanti įmonė turi nedelsdama užtikrinti papildomą 
kapitalą, jei bankui reikalingos papildomos kapitalo įmokos, kad būtų užtikrintas reikiamas kapitalo lygis. 
 
Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas yra atliekamas ir SEB grupėje, ir patronuojamosiose įmonėse. 
Procesą koordinuoja SEB grupės finansų valdyba. Patronuojamųjų įmonių vidaus kapitalo pakankamumo 
vertinimo procesas yra dalis visos SEB grupės atitinkamo proceso. Visoje SEB grupėje VKPVP yra tęstinis procesas, 
glaudžiai susijęs su grupės strategija bei verslo planu, rizikos strategija ir finansų planavimo procesais. Už 
patronuojamųjų įmonių VKPVP atsakingas iždo padalinys, kuris glaudžiai bendradarbiauja su prudencinio 
reguliavimo grupe, rizikos padaliniais ir atitinkamais SEB grupės padaliniais. 
 
VKPVP principus kasmet tvirtina banko valdyba ir banko stebėtojų taryba. VKPVP principai yra peržiūrimi ne 
rečiau nei kasmet, juos įgyvendina banko prudencinio reguliavimo grupė, bendradarbiaudama su iždo, rizikos 
padaliniais ir SEB grupės finansų valdyba. Bet kokius pakeitimus ar papildymus tvirtina valdyba ir stebėtojų taryba. 
Juos teikia banko riziką ribojančio reguliavimo padalinys, suderinęs su iždo, rizikos padaliniais ir SEB grupės 
finansų valdyba.  
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18 lentelė. EU OV1 – Bendrų rizikos pozicijos sumų apžvalga 

 
  

a b c
Bendra nuosavų 
lėšų reikalavimų 

suma
2021 m. 

gruodžio 31 d.
2020 m. 

gruodžio 31 d.
2021 m. 

gruodžio 31 d.
1. Kredito rizika (neįtraukiant CCR) 3 567 320          3 613 946          285 386            
2.     Iš jos pagal standartizuotą metodą 496 040           649 636            39 683              
3.     Iš jos pagal pagrindinį IRB (F-IRB) metodą 2 579 672          2 483 003         206 374            
4.     Iš jos pagal skirstymo metodą

EU 4a.
    Iš jos nuosavybės vertybiniai popieriai, vertinami pagal paprastąjį rizikos 
koeficientų metodą

5.     Iš jos pagal pažangųjį IRB (A-IRB) metodą 491 608            481 307             39 329               
6. Sandorio šalies kredito rizika (CCR) 25 131                15 949               2 010                 
7.     Iš jos pagal standartizuotą metodą 25 056               15 949               2 004                
8.     Iš jos pagal vidaus modelio metodą (IMM)

EU 8a.     Iš jos PSŠ pozicijos
EU 8b.     Iš jos kredito vertinimo koregavimas (CVA) 75                      6                        

9.     Iš jos kita CCR
15. Atsiskaitymų rizika 

16.
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos ne prekybos knygoje (pritaikius 
viršutinę ribą)

17.     Iš jo pakeitimas vertybiniais popieriais pagal SEC-IRBA metodą 

18.
    Iš jo pakeitimas vertybiniais popieriais pagal SEC-ERBA metodą (įskaitant 
IAA)

19.     Iš jo pakeitimas vertybiniais popieriais pagal SEC-SA metodą 

EU 19a.
    Iš jo pakeitimas vertybiniais popieriais, kuriam taikomas 1250 % rizikos 
koeficientas / atskaitymas

20. Pozicijos, užsienio valiutos ir biržos prekių rizika (rinkos rizika) 20 700              20 313                1 656                 
21.     Iš jos pagal standartizuotą metodą 20 700              20 313                1 656                 
22.     Iš jos pagal vidaus modelio metodą 

EU 22a. Didelės pozicijos
23. Operacinė rizika 176 425             181 375              14 114                

EU 23a.     Iš jos pagal bazinio indikatoriaus metodą 
EU 23b.     Iš jos pagal standartizuotą metodą 
EU 23c.     Iš jos pagal pažangųjį vertinimo metodą 176 425             181 375              14 114                

24.
Atskaitymo ribų nesiekiančios sumos (kurioms taikomas 250 % rizikos 
koeficientas)

28                      25                       2                        

29. Iš viso 3 789 576         3 831 583          303 166             

Bendros rizikos pozicijos sumos 
(TREA)
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19 lentelė. EU CR8 – Kredito rizikos pozicijų, kurioms taikomas vidaus reitingais pagrįstas metodas, 
pagal riziką įvertintų pozicijų srautai 

 

KOMENTARAS 
Šioje lentelėje pagal riziką įvertintų pozicijų suma neapima sandorio šalies kredito rizikos.  

  

1. Pagal riziką įvertintų pozicijų suma ankstesnio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 2021 m. birželio 30 d. 2 995 068             
2. Turto dydis (+/-) 92 105                    
3. Turto kokybė (+/-) -16 514
4. Modelio atnaujinimai (+/-)
5. Metodika ir politika (+/-)
6. Įsigijimai ir perleidimai (+/-)
7. Užsienio valiutos kursų pokyčiai (+/-) 621                         
8. Kita (+/-)

9. Pagal riziką įvertintų pozicijų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 2021 m. gruodžio 31 d. 3 071 280              

Pagal riziką 
įvertintų pozicijų 

suma
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20 lentelė. EU CC1 – Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis 

 

a a b

2021 m. 
gruodžio 31 d.

2020 m. 
gruodžio 31 d.

Šaltinis pagrįstas 
balanso pagal 
reguliuojamąją 

konsolidavimo apimtį 
nuorodų 

numeriais / raidėmis
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1).  Priemonės ir rezervai                                             

1. Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai 299 564           299 564           
    iš kurių paprastosios akcijos 299 564           299 564           c

2. Nepaskirstytasis pelnas 308 291            279 681           f
3. Sukauptos kitos bendrosios pajamos (ir kiti rezervai) 637                   637                   d

EU-3a. Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai 222 187             203 750           e

4.
Reikalavimus atitinkančių straipsnių, nurodytų KRR 484 straipsnio 3 dalyje, ir susijusių 
akcijų priedų, kurie turi būti laipsniškai pašalinti iš CET1, suma 

5. Mažumos dalys (suma, kurią leidžiama įtraukti į konsoliduotą CET1)

EU-5a.
Nepriklausomai patikrintas tarpinis pelnas atėmus visus numatomus mokesčius arba 
dividendus 

46 565             
g

6.
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) prieš teisės aktuose nustatytus 
koregavimus

830 679           830 197           

7. Papildomi vertės koregavimai (neigiama suma) -154 -523
8. Nematerialusis turtas (atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus) (neigiama suma) -6 696 -14 788 a
9. Netaikoma

10.
Atidėtųjų mokesčių turtas, priklausantis nuo būsimo pelningumo, išskyrus turtą, susidarantį 
dėl laikinųjų skirtumų (atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus, jeigu įvykdomos KRR 
38 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos) (neigiama suma)

11.
Tikrosios vertės rezervai, susiję su pelnu arba nuostoliais iš finansinių priemonių, kurios 
nėra vertinamos tikrąja verte, pinigų srautų apsidraudimo

12. Neigiamos sumos, susidarančios apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumas -3 012 -4 032

13.
Nuosavo kapitalo padidėjimas, susidarantis dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto 
(neigiama suma)

14.
Pelnas arba nuostoliai iš įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios 
įstaigos kreditingumo pokyčių

15. Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas (neigiama suma)

16.
Įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos nuosavos CET1 priemonės (neigiama 
suma)

17.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, su kuriais įstaiga turi 
abipusės kryžminės kapitalo dalių nuosavybės, sukurtos siekiant dirbtinai padidinti įstaigos 
nuosavas lėšas, CET1 priemonės (neigiama suma)

18.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose 
įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės (10 % ribą viršijanti suma atėmus 
reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) (neigiama suma)

19.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose 
įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės (10 % ribą viršijanti suma atėmus 
reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) (neigiama suma)

20. Netaikoma

EU-20a.
Toliau nurodytų straipsnių, kurie atitinka 1 250 % rizikos koeficiento taikymo reikalavimus, 
pozicijos suma, kai įstaiga nusprendžia taikyti atskaitymo alternatyvą

EU-20b.
    iš jos ne finansų sektoriaus įmonėse turimos kvalifikuotosios akcijų paketo dalys 
(neigiama suma)

EU-20c.     iš jos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos (neigiama suma)
EU-20d.     iš jos nebaigti sandoriai (neigiama suma)

21.
Atidėtųjų mokesčių turtas, susidarantis dėl laikinųjų skirtumų (10 % ribą viršijanti suma 
atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus, jeigu įvykdomos KRR 38 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos sąlygos) (neigiama suma)

22. 17,65 % ribą viršijanti suma (neigiama suma)

23.
    iš jos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, 
kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

24. Netaikoma
25.     iš jos atidėtųjų mokesčių turtas, susidarantis dėl laikinųjų skirtumų

EU-25a. Einamųjų finansinių metų nuostoliai (neigiama suma)

EU-25b.
Su CET1 straipsniais susiję numatomi mokesčiai, išskyrus tuos atvejus, kai įstaiga tinkamai 
pakoreguoja CET1 straipsnių sumą tiek, kiek tokie mokesčiai mažina šių straipsnių sumą, 
kuri gali būti panaudota rizikai ar nuostoliams padengti (neigiama suma)

26. Netaikoma

27.
Reikalavimus atitinkantys įstaigos AT1 straipsnius viršijančių sumų atskaitymai iš AT1 
(neigiama suma)

27a. Kiti teisės aktuose nustatyti koregavimai -12 -33 b

28.
Bendra teisės aktuose nustatytų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) 
koregavimų suma

-9 874 -19 376

29. Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) 820 805           810 821           

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1). Teisės aktuose nustatyti koregavimai 
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20 lentelė. EU CC1 – Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis (tęsinys) 

 

a a b

2021 m. 
gruodžio 31 d.

2020 m. 
gruodžio 31 d.

Šaltinis pagrįstas 
balanso pagal 
reguliuojamąją 

konsolidavimo apimtį 
nuorodų 

numeriais / raidėmis 
Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas. Priemonės

30. Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai
31.     iš jų pagal taikytinus apskaitos standartus priskiriami prie nuosavo kapitalo
32.     iš jų pagal taikytinus apskaitos standartus priskiriami prie įsipareigojimų

33.
Reikalavimus atitinkančių straipsnių, nurodytų KRR 484 straipsnio 4 dalyje, ir susijusių 
akcijų priedų, kurie turi būti laipsniškai pašalinti iš AT1, suma

EU-33a.
KRR 494a straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimus atitinkančių straipsnių, kurie turi būti 
laipsniškai pašalinti iš AT1, suma

EU-33b.
KRR 494b straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimus atitinkančių straipsnių, kurie turi būti 
laipsniškai pašalinti iš AT1, suma

34.
Kvalifikuotasis 1 lygio kapitalas, įtraukiamas į konsoliduotą AT1 kapitalą (įskaitant 
mažumos dalis, neįtrauktas į 5 eilutę), kurį yra išleidusios patronuojamosios įmonės ir turi 
trečiosios šalys 

35.     iš jo patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, kurios turi būti laipsniškai panaikintos 
36. Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas prieš teisės aktuose nustatytus koregavimus

Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas. Teisės aktuose nustatyti koregavimai

37.
Įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos nuosavos AT1 priemonės (neigiama 
suma)

38.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, su kuriais įstaiga turi 
abipusės kryžminės kapitalo dalių nuosavybės, sukurtos siekiant dirbtinai padidinti įstaigos 
nuosavas lėšas, AT1 priemonės (neigiama suma)

39.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga 
neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės (10 % ribą viršijanti suma atėmus 
reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) (neigiama suma)

40.
Įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose 
įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės (atėmus reikalavimus atitinkančias 
trumpąsias pozicijas) (neigiama suma)

41. Netaikoma

42.
Reikalavimus atitinkantys įstaigos T2 straipsnius viršijančių sumų atskaitymai iš T2 
(neigiama suma)

42a. Kiti teisės aktuose nustatyti AT1 kapitalo koregavimai

43.
Bendra teisės aktuose nustatytų papildomo 1 lygio (AT1) kapitalo koregavimų 
suma

44. Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas 
45. 1 lygio kapitalas (T1 = CET1 + AT1) 820 805           810 821           

2 lygio (T2) kapitalas. Priemonės
46. Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai

47.
KRR 484 straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimus atitinkančių straipsnių ir susijusių akcijų 
priedų, kurie turi būti laipsniškai pašalinti iš T2, kaip apibūdinta KRR 486 straipsnio 4 
dalyje, suma

EU-47a. laipsniškai pašalinti iš T2, suma
EU-47b.

KRR 494b straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimus atitinkančių straipsnių, kurie turi būti 
laipsniškai pašalinti iš T2, suma

48.
Kvalifikuotosios nuosavų lėšų priemonės, įtraukiamos į konsoliduotą T2 kapitalą (įskaitant 
mažumos dalis ir AT1 priemones, neįtrauktas į 5 ar 34 eilutę), kurias yra išleidusios 
patronuojamosios įmonės ir turi trečiosios šalys 

49.     iš jų patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, kurios turi būti laipsniškai panaikintos
50. Kredito rizikos koregavimai 4 299                10 384             
51. 2 lygio (T2) kapitalas prieš teisės aktuose nustatytus koregavimus 4 299               10 384             

2 lygio (T2) kapitalas. Teisės aktuose nustatyti koregavimai 

52.
Įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos nuosavos T2 priemonės ir 
subordinuotosios paskolos (neigiama suma)

53.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, su kuriais įstaiga turi 
abipusės kryžminės kapitalo dalių nuosavybės, sukurtos siekiant dirbtinai padidinti įstaigos 
nuosavas lėšas, T2 priemonės ir subordinuotosios paskolos (neigiama suma)

54.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga 
neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės ir subordinuotosios paskolos (10 % ribą 
viršijanti suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) (neigiama suma)  

54a. Netaikoma
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20 lentelė. EU CC1 – Reguliuojamų nuosavų lėšų sudėtis (tęsinys) 

 

 

a a b

2021 m. 
gruodžio 31 d.

2020 m. 
gruodžio 31 d.

Šaltinis pagrįstas 
balanso pagal 
reguliuojamąją 

konsolidavimo apimtį 
nuorodų 

numeriais / raidėmis 

55.
Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose 
įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės ir subordinuotosios paskolos (atėmus 
reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) (neigiama suma)

56. Netaikoma

EU-56a.
Įstaigos tinkamų įsipareigojimų straipsnius viršijančių sumų atskaitymai iš reikalavimus 
atitinkančių tinkamų įsipareigojimų (neigiama suma)

EU-56b. Kiti teisės aktuose nustatyti T2 kapitalo koregavimai
57. Bendra teisės aktuose nustatytų 2 lygio (T2) kapitalo koregavimų suma
58. 2 lygio (T2) kapitalas 4 299               10 384             
59. Visas kapitalas (TC = T1 + T2) 825 104           821 205           
60. Bendra rizikos pozicijos suma 3 789 576        3 831 583        

Kapitalo pakankamumo koeficientai ir reikalavimai, įskaitant atsargas
61. Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas 21,66% 21,16%
62. 1 lygio kapitalas 21,66% 21,16%
63. Visas kapitalas 21,77% 21,43%
64. Bendri įstaigos CET1 kapitalo reikalavimai 10,13% 10,13%
65.     iš jų kapitalo apsaugos atsargos reikalavimas 2,50% 2,50%
66.     iš jų anticiklinio kapitalo atsargos reikalavimas 0,00% 0,00%
67.     iš jų sisteminės rizikos atsargos reikalavimas 0,00% 0,00%

EU-67a.
    iš jų pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos (G-SII) arba kitos sisteminės svarbos įstaigos 
(O-SII) atsargos reikalavimas

2,00% 2,00%

EU-67b.
    iš jų papildomų nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus pernelyg didelio sverto riziką, 
padengti

1,13% 1,13%

68.
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (išreikšta rizikos pozicijos sumos procentine 
dalimi), turimas įvykdžius minimalaus kapitalo reikalavimus

11,66% 11,16%

69. Netaikoma
70. Netaikoma
71. Netaikoma

Atskaitymo ribų nesiekiančios sumos (prieš pritaikant rizikos koeficientą) 

72.
Tiesiogiai ir netiesiogiai turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi 
reikšmingų investicijų, nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai (10 % ribos nesiekianti 
suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas)   

73.
Įstaigos tiesiogiai ir netiesiogiai turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi 
reikšmingų investicijų, CET1 priemonės (17,65 % ribos nesiekianti suma atėmus 
reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) 

74. Netaikoma

75.
Atidėtųjų mokesčių turtas, susidarantis dėl laikinųjų skirtumų (17,65 % ribos nesiekianti 
suma atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus, jeigu įvykdomos KRR 38 straipsnio 3 
dalyje nustatytos sąlygos)

11                      10                     

Atidėjinių įtraukimui į 2 lygio kapitalą taikytinos viršutinės ribos 

76.
Kredito rizikos koregavimai, įtraukiami į T2 kapitalą pozicijoms, kai taikomas 
standartizuotas metodas (prieš taikant viršutinę ribą)

917                   

77.
Kredito rizikos koregavimams įtraukti į T2 kapitalą pagal standartizuotą metodą taikoma 
viršutinė riba

6 250                8 136                

78.
Kredito rizikos koregavimai, įtraukiami į T2 kapitalą pozicijoms, kai taikomas vidaus 
reitingais pagrįstas metodas (prieš taikant viršutinę ribą)

4 299                10 384             

79.
Kredito rizikos koregavimams įtraukti į T2 kapitalą pagal vidaus reitingais pagrįstą metodą 
taikoma viršutinė riba

18 554              17 874              

Kapitalo priemonės, kurioms taikomos laipsniško panaikinimo nuostatos
(taikoma tik nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 1 d.)

80.
Viršutinė riba, šiuo metu taikoma CET1 priemonėms, kurioms taikomos laipsniško 
panaikinimo nuostatos

81.
Į CET1 dėl taikomos viršutinės ribos neįtraukta suma (viršutinės ribos perviršis po išpirkimo 
ir suėjus terminui)

82.
Viršutinė riba, šiuo metu taikoma AT1 priemonėms, kurioms taikomos laipsniško 
panaikinimo nuostatos

83.
Į AT1 dėl taikomos viršutinės ribos neįtraukta suma (viršutinės ribos perviršis po išpirkimo 
ir suėjus terminui)

84.
Viršutinė riba, šiuo metu taikoma T2 priemonėms, kurioms taikomos laipsniško 
panaikinimo nuostatos

85.
Į T2 dėl taikomos viršutinės ribos neįtraukta suma (viršutinės ribos perviršis po išpirkimo ir 
suėjus terminui)

Nacionaliniai minimalaus kapitalo reikalavimai (jei skiriasi nuo nustatytų susitarime „Bazelis III“)
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21 lentelė. EU CC2 – Reguliuojamų nuosavų lėšų suderinimas su audituotose finansinėse ataskaitose 
teikiamu balansu 

 
 

KOMENTARAS 

Grupės konsolidavimo apimtis apskaitos ir rizikos ribojimo tikslais yra vienoda. Nėra skirtumų tarp atitinkamos konsolidavimo 
apimties ir metodų.  

  

a a c

2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d.

Turtas
Grynieji pinigai ir likučiai centriniuose bankuose 3 565 509                         1 934 827                          
Kreditai kredito įstaigoms 619 016                             1 886 403                         
Kreditai klientams 6 295 169                         5 810 488                         
Skolos vertybiniai popieriai 495 715                             486 885                            
Išvestinės finansinės priemonės 11 512                                16 126                               
Nuosavybės priemonės 5 204                                 
Investicijos į patronuojamąsias įmones
Ilgalaikis nematerialusis turtas 14 133                                14 788                               
Ilgalaikis materialusis turtas 11 477                                14 021                               
Naudojimo teise valdomas turtas 28 511                                32 248                               
Investicinis turtas 108                                    1 064                                 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 11                                       10                                      
Kitas turtas 18 239                               25 751                                
    iš kurio Ilgalaikis nematerialusis turtas 6 696                                14 788                               a
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 5 277                                 4 999                                
Iš viso turto 11 064 677                        10 232 814                       
Įsipareigojimai
Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 208 767                            646 495                            
Klientų indėliai 9 777 570                          8 576 872                         
Išvestinės finansinės priemonės 10 254                               20 002                              
    iš kurio kiti reguliaciniai patikslinimai 12                                       33                                      b
Mokėtinas pelno mokestis 3 211                                  1 758                                 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 1 088                                 40                                      
Atidėjiniai 7 265                                 7 970                                 
Kiti įsipareigojimai 104 217                             95 201                               
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 7 107                                 7 230                                 
Iš viso įsipareigojimų 10 119 479                        9 355 568                        
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas 299 564                            299 564                            
    iš kurio bendras 1 lygio apmokėtas nuosavas kapitalas 299 564                            299 564                            c
Kiti rezervai 223 479                             204 872                            
    iš kurio kiti rezervai 637                                    637                                    d
    iš kurių atidėjiniai bendrai banko rizikai 222 187                             203 750                             e
Nepaskirstytasis pelnas 422 155                             372 810                             f
    iš kurio nepaskirstytas pelnas 308 291                             279 681                             f
    iš kurio nepriklausomai peržiūrėtas rezultatatas 46 565                              g
Iš viso nuosavo kapitalo 945 198                            877 246                            
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 11 064 677                        10 232 814                       

Šaltinis pagrįstas balanso 
pagal reguliuojamąją 
konsolidavimo apimtį 

nuorodų 
numeriais / raidėmis 

Balansas, teikiamas paskelbtose finansinėse 
ataskaitose
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22 lentelė. EU CCA – Reguliuojamų nuosavų lėšų priemonių ir tinkamų įsipareigojimų priemonių 
pagrindiniai ypatumai 

 

a
Kokybinė arba kiekybinė informacija

2021 m. gruodžio 31 d.
1. Emitentas AB SEB bankas, reg.Nr. 125277981

2.
Unikalus identifikatorius (pvz., CUSIP, ISIN arba „Bloomberg“ neviešam platinimui 
nustatytas identifikatorius)

LT0000101347

2a. Viešas arba neviešas platinimas Neviešas

3. Priemonei taikoma teisė (kelių jurisdikcijų teisė)
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymas
3a. Pertvarkymo institucijų nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse Netaikoma

Reguliavimo tvarka

4.
Dabartinė tvarka, kuria, kai tinkama, atsižvelgiama į KRR nustatytas pereinamojo 
laikotarpio taisykles

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

5.     KRR nustatytos taisyklės, taikytinos pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas

6.
    Įtrauktina į kapitalą individualiu arba (iš dalies) konsoliduotu, arba individualiu ir (iš 
dalies) konsoliduotu lygmeniu

Individualus ir konsoliduotas lygmuo

7.     Priemonės rūšis (turi būti nurodytos pagal kiekvieną jurisdikciją taikomos rūšys) Paprastosios akcijos

8.
Reguliuojamajame kapitale arba tinkamuose įsipareigojimuose pripažinta suma (valiuta 
nurodoma mln. pagal paskutinę ataskaitinę datą)

299,6 mln. eurų

9. Nominalioji priemonės suma 299,6 mln. eurų
EU-9a. Emisijos kaina Nominalioji akcijos vertė 19,4 euro
EU-9b. Išpirkimo kaina N/A

10. Apskaitos klasifikacija Nuosavas kapitalas
11. Pradinė emisijos data 1990 m. lapkričio 29 d.
12. Nuolatinė ar fiksuoto termino Nuolatinė
13. Pradinis terminas Nuolatinė

14.
Emitento galimybė įvykdyti pasirinkimo pirkti sandorį iš anksto gavus priežiūros 
institucijos sutikimą

Ne

15.
Neprivalomo pasirinkimo pirkti sandorio data, sąlyginių pasirinkimo pirkti sandorių datos 
ir išpirkimo suma 

Netaikoma

16. Paskesnės pasirinkimo pirkti sandorių datos, jeigu taikoma Netaikoma
Atkarpos / dividendai

17. Nustatyto arba kintamojo dydžio dividendai ir (arba) atkarpa Kintamo dydžio
18. Atkarpos dydis ir bet koks susijęs indeksas Nesusieta
19. Dividendų nemokėjimo nuostatos galiojimas Ne

EU-20a. Taikoma visiškai savo nuožiūra, iš dalies savo nuožiūra arba privaloma (laiko atžvilgiu) Visiškai savo nuožiūra
EU-20b. Taikoma visiškai savo nuožiūra, iš dalies savo nuožiūra arba privaloma (sumos atžvilgiu) Visiškai savo nuožiūra

21.     Vertės padidėjimo arba kitos paskatos išpirkti buvimas Ne
22.     Nekaupiamieji arba kaupiamieji Nekaupiamieji
23. Konvertuojamoji arba nekonvertuojamoji Nekonvertuojamoji

24.
     Jeigu priemonė konvertuojamoji, įvykis (-iai), kuriam (-iems) įvykus priemonė turi būti 
konvertuota

Netaikoma

25.     Jeigu priemonė konvertuojamoji, ar ji konvertuojama visiškai, ar iš dalies Netaikoma
26.     Jeigu priemonė konvertuojamoji, konvertavimo koeficientas Netaikoma
27.     Jeigu priemonė konvertuojamoji, ar konvertuoti privaloma, ar neprivaloma Netaikoma
28.     Jeigu priemonė konvertuojamoji, nurodyti priemonės, į kurią ji konvertuojama, rūšį Netaikoma

29.
    Jeigu priemonė konvertuojamoji, nurodyti priemonės, į kurią ji konvertuojama, 
emitentą

Netaikoma

30. Su nurašymu susijusios savybės Ne

31.
    Jeigu priemonė gali būti nurašyta, įvykis (-iai), kuriam (-iems) įvykus priemonė turi būti 
nurašyta

Netaikoma

32.     Jeigu priemonė gali būti nurašyta, ar ji nurašoma visa, ar iš dalies Netaikoma
33.     Jeigu priemonė gali būti nurašyta, ar nurašymas nuolatinis, ar laikinas Netaikoma
34.         Jeigu nurašymas laikinas, įrašymo mechanizmo apibūdinimas Netaikoma

34a. Subordinavimo rūšis (tik tinkamų įsipareigojimų atveju) Netaikoma
EU-34b. Priemonės eiliškumas pagal įprastinę bankroto procedūrą 1

35.
Pozicija subordinacijos hierarchijoje likvidavimo atveju (nurodyti priemonės, kuri 
pirmaeiliškumo požiūriu yra tiesiogiai viršesnė nei priemonė, rūšį)

Netaikoma

36. Reikalavimų neatitinkančios pakitusios savybės Ne
37. Jeigu taip, nurodyti reikalavimų neatitinkančias savybes Netaikoma

37a. Nuoroda į išsamias priemonės sąlygas (nuoroda) Netaikoma
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23 lentelė. EU CCyB1 – Kredito pozicijų, svarbių apskaičiuojant anticiklinę kapitalo atsargą, geografinis paskirstymas 

 

 

a b c d e f g h i j k l m

Pozicijos vertė 
pagal 

standartizuotą 
metodą

Pozicijos vertė 
pagal IRB 

metodą

Prekybos 
knygos ilgųjų ir 

trumpųjų 
pozicijų suma 

standartizuotam 
metodui

Prekybos 
knygos 

pozicijų vertė 
vidaus 

modeliams

Atitinkamos 
kredito 
rizikos 

pozicijos. 
Kredito rizika

Atitinkamos 
kredito 

pozicijos. 
Rinkos rizika

Atitinkamos 
kredito 

pozicijos. 
Pakeitimo 

vertybiniais 
popieriais 

pozicijos ne 
prekybos 
knygoje 

 Iš viso

010. Suskirstymas pagal šalį
Švedija 54                  59 414           59 468         2 612            2 612            32 650         0,98%
Norvegija 62                  7 104             7 166            115                115                1 438            0,04% 1,00%
Lietuva 445 228        6 688 888    12 115                7 146 231     257 587        969              258 556       3 231 950     96,78%
Kitos šalys 1 510              186 252         3 461                 191 223        5 590           277               5 867           73 338          2,20%

020. Iš viso 446 854       6 941 658     15 576              7 404 088   265 904      1 246           267 150       3 339 375    100,00%

Pagal riziką 
įvertintų 
pozicijų 
sumos 

Nuosavų lėšų 
reikalavimams 

taikomi 
koeficientai

(%)

Anticiklinio 
kapitalo 

atsargos norma
(%)

2021 m. gruodžio 31 d.

Bendrosios kredito pozicijos
Atitinkamos kredito pozicijos. 

Rinkos rizika

Pakeitimo 
vertybiniais 
popieriais 

pozicijos. Ne 
prekybos 
knygos 

pozicijų vertė

Bendra 
pozicijos 

vertė

Nuosavų lėšų reikalavimai

a b c d e f g h i j k l m

Pozicijos vertė 
pagal 

standartizuotą 
metodą

Pozicijos vertė 
pagal IRB 

metodą

Prekybos 
knygos ilgųjų ir 

trumpųjų 
pozicijų suma 

standartizuotam 
metodui

Prekybos 
knygos 

pozicijų vertė 
vidaus 

modeliams

Atitinkamos 
kredito 
rizikos 

pozicijos. 
Kredito rizika

Atitinkamos 
kredito 

pozicijos. 
Rinkos rizika

Atitinkamos 
kredito 

pozicijos. 
Pakeitimo 

vertybiniais 
popieriais 

pozicijos ne 
prekybos 
knygoje 

 Iš viso

010. Suskirstymas pagal šalį
Švedija 54                  52 290           52 344         2 284           2 284           28 550         0,90%
Norvegija 66                  6 840            6 906           118               118               1 475            0,05% 1,00%
Lietuva 414 823         6 379 318      10 500              6 804 641   247 304       840              248 144       3 101 800    97,41%
Kitos šalys 6 099            115 602         510                    122 211         4 165            41                 4 206           52 575          1,64%

020. Iš viso 421 042        6 554 050    11 010               6 986 102   253 871       881               254 752      3 184 400    100,00%

Nuosavų lėšų reikalavimai

Pagal riziką 
įvertintų 
pozicijų 
sumos 

Nuosavų lėšų 
reikalavimams 

taikomi 
koeficientai

(%)

Anticiklinio 
kapitalo 

atsargos norma
(%)

2020 m. gruodžio 31 d.

Bendrosios kredito pozicijos
Atitinkamos kredito pozicijos. 

Rinkos rizika
Pakeitimo 

vertybiniais 
popieriais 

pozicijos. Ne 
prekybos 
knygos 

pozicijų vertė

Bendra 
pozicijos 

vertė
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24 lentelė. EU CCyB2 – Įstaigos specialaus anticiklinės kapitalo atsargos suma 

 

 
 
 

KOMENTARAS 
2021 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos banko valdyba nutarė, kad šalyje lieka galioti 0 proc. dydžio anticiklinės kapitalo atsargos 
norma, taikoma nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. 

  

a a
2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d.

1. Bendra rizikos pozicijos suma 3 789 576                      3 831 583                      
2. Įstaigos specialios anticiklinio kapitalo atsargos norma 0,00% 0,00%
3. Įstaigos specialios anticiklinio kapitalo atsargos reikalavimas
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Sverto koeficientas 

Grupės kapitalo poreikio planas yra įtraukiamas į ilgalaikį strateginį planą. Kapitalo poreikio plane nustatyti 
ekonominiai ir teisiniai kapitalo reikalavimai. Taip pat jame yra įvertinami galimi nustatytų reikalavimų pokyčiai ir 
jų įtaka kapitalo dydžiui. Kapitalo poreikio plane yra įvertinama kapitalo bazė, rodikliai, apskaičiuoti atsižvelgiant 
ir neatsižvelgiant į rizikos veiksnius (pavyzdžiui, sverto koeficientas). Planuojant visada atsižvelgiama į dabartinį 
ir būsimą verslo mastą. Kapitalo poreikio planas ir jo galimi pokyčiai yra testuojami taikant testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis – pagal taikomą modelį įtraukiami tokie veiksniai kaip galimas nuosmukis 
makroekonominėje aplinkoje, strateginiai rizikos veiksniai, kurie buvo nustatyti rengiant verslo planą, ir kiti galimi 
veiksniai. Kapitalo poreikio planas yra rengiamas kasmet ir prireikus koreguojamas. Kapitalas yra valdomas 
centralizuotai SEB grupėje atsižvelgiant į vidinius veiksnius, tokius kaip vidiniai kapitalo reikalavimai, ir įstatymus. 
 
Sverto koeficientas yra svarstomas atliekant kapitalo ir rizikos valdymą bei planavimą. Sverto rodiklis yra 
apskaičiuojamas kas ketvirtį ir yra vienas iš grupės veiklos tęstinumo rodiklių. 
 
2021 ir 2020 metais nebuvo svarbių veiksnių, dariusių įtaką sverto koficientui. 

25 lentelė. EU LR1 – LRSum – Apskaitinio turto ir sverto koeficiento pozicijų suderinimo santrauka 

 

  

a a

 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

 2020 m. 
gruodžio 31 d. 

1. Iš viso turto pagal paskelbtas finansines ataskaitas 11 064 677         10 232 814         

2.
Koregavimas dėl apskaitos tikslais konsoliduotų subjektų, kuriems netaikomas 
prudencinis konsolidavimas

3.
(Koregavimas dėl pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų, atitinkančių rizikos 
perleidimo pripažinimo veiklos reikalavimus)

4. (Koregavimas dėl centrinio banko pozicijoms taikomos laikinos išimties (jei taikytina))

5.
(Koregavimas dėl patikėto turto, kuris yra pripažįstamas balanse pagal taikytiną 
apskaitos sistemą, bet neįtraukiamas į bendrą pozicijų matą pagal KRR 429a straipsnio 
1 dalies i punktą)

6.
Koregavimas dėl finansinio turto įprastinio pirkimo ir pardavimo, kuriam taikoma 
apskaita prekybos datą

7. Koregavimas dėl tinkamų susitarimų dėl bendro pinigų fondo sudarymo
8. Koregavimas dėl išvestinių finansinių priemonių 33 554                9 468                 
9. Koregavimas dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS)

10.
Koregavimas dėl nebalansinių straipsnių (t. y. nebalansinių pozicijų konvertavimas į 
kredito ekvivalento sumas)

11.
(Koregavimas dėl prudencinio vertinimo koregavimų ir specifinių bei bendrųjų 
atidėjinių, kuriais sumažintas 1 lygio kapitalas)

EU-11a.
(Koregavimas dėl pozicijų, neįtrauktų į bendrą pozicijų matą pagal KRR 429a straipsnio 
1 dalies c punktą)

EU-11b.
(Koregavimas dėl pozicijų, neįtrauktų į bendrą pozicijų matą pagal KRR 429a straipsnio 
1 dalies j punktą)

12. Kiti koregavimai -9 884 -19 383
13. Bendras pozicijų matas 11 890 603        11 101 885         

Taikytina suma
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26 lentelė. EU LR2 – LRCom – Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas 

 

  

a b

 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

 2020 m. 
gruodžio 31 d. 

Balansinės pozicijos (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS)

1.
Balansiniai straipsniai (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS, bet įskaitant 
užtikrinimo priemones)

11 053 155          10 216 637    

2.
Bendra pateiktų išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonių suma, jei ji atimama 
iš balansinio turto pagal taikytiną apskaitos sistemą

3.
(Gautino turto už piniginę kintamąją garantinę įmoką, pateikiamą išvestinių finansinių 
priemonių sandoriuose, atskaitymai)

4.
(Koregavimas dėl vertybinių popierių, gautų pagal vertybinių popierių įsigijimo finansavimo 
sandorius ir pripažįstamų turtu)

5. (Balansinių straipsnių bendrosios kredito rizikos koregavimai)
6. (Turto sumos, atskaitomos nustatant 1 lygio kapitalą) -9 874 -19 376

7. Bendra balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS) suma 11 043 281         10 197 261    

Išvestinių finansinių priemonių pozicijos

8.
Pakeitimo išlaidos, siejamos su SA-CCR išvestinių finansinių priemonių sandoriais (t. y. 
atskaičius reikalavimus atitinkančią piniginę kintamąją garantinę įmoką)

16 347                16 170           

EU-8a.
Išvestinėms finansinėms priemonėms skirta nukrypti leidžianti nuostata. Pakeitimo išlaidų 
indėlis pagal supaprastintą standartizuotą metodą

9.
Papildomo mokesčio sumos už galimą būsimą poziciją, siejamos su SA-CCR išvestinių 
finansinių priemonių sandoriais 

28 719                9 468            

EU-9a.
Išvestinėms finansinėms priemonėms skirta nukrypti leidžianti nuostata. Galimos būsimos 
pozicijos indėlis pagal supaprastintą standartizuotą metodą

EU-9b. Pagal pradinės pozicijos metodą nustatyta pozicija

10.
(Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai 
taikoma išimtis) (SA-CCR)

EU-10a.
(Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai 
taikoma išimtis) (supaprastintas standartizuotas metodas)

EU-10b.
(Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai 
taikoma išimtis) (pradinės pozicijos metodas)

11. Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių pakoreguota efektyvi tariamoji suma

12.
(Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių užskaitymų ir papildomo mokesčio 
atskaitymų pakoreguotos efektyvios tariamosios sumos)

13. Bendra išvestinių finansinių priemonių pozicijų suma 45 066               25 638          
Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) pozicijos

14.
Bendrasis VPĮFS turtas (nepripažinus užskaitos), pakoreguotas dėl pardavimo apskaitos 
sandorių

15. (Bendrojo VPĮFS turto mokėtinų pinigų sumų ir gautinų pinigų sumų užskaitomos sumos)

16. VPĮFS turto sandorio šalies kredito rizikos pozicija

EU-16a.
VPĮFS skirta nukrypti leidžianti nuostata. Sandorio šalies kredito rizikos pozicija pagal KRR 
429e straipsnio 5 dalį ir 222 straipsnį

17. Tarpininko sandorių pozicijos

EU-17a.
(Kliento VPĮFS pozicijos, kurios tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai 
taikoma išimtis)

18. Bendra vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių pozicijų suma
Kitos nebalansinės pozicijos 

19. Nebalansinių pozicijų bendroji tariamoji suma 1 684 140          1 876 003     
20. (Koregavimai dėl konvertavimo į kredito ekvivalento sumas) -881 884 -997 017

21.
(Nustatant 1 lygio kapitalą atskaitomi bendrieji atidėjiniai ir su nebalansinėmis pozicijomis 
susiję specifiniai atidėjiniai)

22. Nebalansinės pozicijos 802 256            878 986       

 KRR nustatytos sverto 
koeficiento pozicijos 
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26 lentelė. EU LR2 – LRCom – Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas (tęsinys) 

 

a b

 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

 2020 m. 
gruodžio 31 d. 

Neįtraukiamos pozicijos
EU-22a. (Pozicijos, neįtrauktos į bendrą pozicijų matą pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies c punktą)

EU-22b.
(Pozicijos, kurioms taikoma išimtis pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies j punktą (balansinės ir 
nebalansinės pozicijos))

EU-22c. (Neįtraukiamos viešųjų plėtros bankų (ar padalinių) pozicijos. Viešojo sektoriaus investicijos)
EU-22d. (Neįtraukiamos viešųjų plėtros bankų (ar padalinių) pozicijos. Skatinamosios paskolos)

EU-22e.
(Neįtraukiamos ne viešųjų plėtros bankų (ar padalinių) perleidžiamųjų skatinamųjų paskolų 
pozicijos)

EU-22f. (Neįtraukiamos dėl eksporto kreditų susidariusių pozicijų garantuotos dalys) 

EU-22g.
(Neįtraukiamas užtikrinimo priemonės perviršis, laikomas trišalio agento įkaito valdymo 
sistemoje)

EU-22h.
(Neįtraukiamos su CVPD susijusios CVPD / įstaigų paslaugos pagal KRR 429a straipsnio 1 
dalies o punktą)

EU-22i.
(Neįtraukiamos su CVPD susijusios paskirtųjų įstaigų paslaugos pagal KRR 429a straipsnio 1 
dalies p punktą)

EU-22j. (Išankstinio finansavimo arba tarpinių paskolų pozicijos vertės sumažėjimas)
EU-22k. (Bendra pozicijų, kurioms taikoma išimtis, suma)

Kapitalas ir bendras pozicijų matas
23. 1 lygio kapitalas 820 805            810 821        
24. Bendras pozicijų matas 11 890 603        11 101 885    

Sverto koeficientas
25. Sverto koeficientas (%) 6,90% 7,30%

EU-25.
Sverto koeficientas (neįtraukiant viešojo sektoriaus investicijų ir skatinamųjų paskolų 
išimties poveikio) (%)

6,90% 7,30%

25a.
Sverto koeficientas (neįtraukiant jokių laikinų centrinio banko rezervams taikytinų išimčių 
poveikio) (%)

6,90% 7,30%

26. Reguliuojamasis minimalaus sverto koeficiento reikalavimas (%) 3,00% 0,00%
EU-26a. Papildomų nuosavų lėšų reikalavimai pernelyg didelio sverto rizikai padengti (%) 0,00% 0,00%
EU-26b.     iš jų vykdytini naudojant CET1 kapitalą 0,00% 0,00%

27. Sverto koeficiento atsargos reikalavimas (%) 0,00% 0,00%
EU-27a. Visas sverto koeficiento reikalavimas (%) 3,00% 0,00%

Pereinamojo laikotarpio priemonių pasirinkimas

EU-27b. Pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su kapitalo mato apibrėžtimi, pasirinkimas
 Pilno įtraukimo 

apibrėžtis 

 Pereinamojo 
laikotarpio 
apibrėžtis 

Aritmetinių vidurkių atskleidimas

28.
Bendrojo VPĮFS turto dienos verčių aritmetinis vidurkis, pakoregavus dėl pardavimo 
apskaitos sandorių ir atlikus susijusių mokėtinų ir gautinų pinigų sumų užskaitą

29.
Bendrojo VPĮFS turto ketvirčio pabaigos vertė, pakoregavus dėl pardavimo apskaitos 
sandorių ir atlikus susijusių mokėtinų ir gautinų pinigų sumų užskaitą

30.

Bendras pozicijų matas (įskaitant laikinų centrinio banko rezervams taikytinų išimčių 
poveikį), apimantis 28 eilutėje nurodytus bendrojo VPĮFS turto verčių aritmetinius vidurkius 
(pakoregavus dėl pardavimo apskaitos sandorių ir atlikus susijusių mokėtinų ir gautinų pinigų 
sumų užskaitą)

11 890 603        11 101 885    

30a.

Bendras pozicijų matas (neįtraukiant laikinų centrinio banko rezervams taikytinų išimčių 
poveikio), apimantis 28 eilutėje nurodytus bendrojo VPĮFS turto verčių aritmetinius vidurkius 
(pakoregavus dėl pardavimo apskaitos sandorių ir atlikus susijusių mokėtinų ir gautinų pinigų 
sumų užskaitą)

11 890 603        11 101 885    

31.

Sverto koeficientas (įskaitant laikinų centrinio banko rezervams taikytinų išimčių poveikį), 
apimantis 28 eilutėje nurodytus bendrojo VPĮFS turto verčių aritmetinius vidurkius 
(pakoregavus dėl pardavimo apskaitos sandorių ir atlikus susijusių mokėtinų ir gautinų pinigų 
sumų užskaitą)

6,90% 7,30%

31a.

Sverto koeficientas (neįtraukiant laikinų centrinio banko rezervams taikytinų išimčių 
poveikio), apimantis 28 eilutėje nurodytus bendrojo VPĮFS turto verčių aritmetinius vidurkius 
(pakoregavus dėl pardavimo apskaitos sandorių ir atlikus susijusių mokėtinų ir gautinų pinigų 
sumų užskaitą)

6,90% 7,30%

 KRR nustatytos sverto 
koeficiento pozicijos 
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27 lentelė. EU LR3 – LRSpl – Balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, vertybinių 
popierių įsigijimo finansavimo sandorius ir pozicijas, kurioms taikoma išimtis) suskirstymas 

 

  

a a

 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

 2020 m. 
gruodžio 31 d. 

EU-1.
Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, 
VPĮFS ir pozicijas, kurioms taikoma išimtis). Iš jų:

11 053 155         10 216 637        

EU-2. Prekybos knygos pozicijos 15 576                11 010                
EU-3. Ne prekybos knygos pozicijos. Iš jų: 11 037 579         10 205 627        
EU-4. Padengtosios obligacijos
EU-5. Pozicijos, vertinamos kaip centrinės valdžios pozicijos 4 059 563         2 377 207          

EU-6.
Ne kaip centrinės valdžios pozicijos vertinamos regioninės valdžios institucijų, 
daugiašalių plėtros bankų, tarptautinių organizacijų ir viešojo sektoriaus 
subjektų pozicijos

EU-7. Įstaigų pozicijos 688 066            2 008 096         
EU-8. Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos 4 549 180         4 112 242           
EU-9. Mažmeninės pozicijos 271 970             258 655             

EU-10. Įmonių pozicijos 1 229 488          1 177 838           
EU-11. Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui 41 090               57 438               

EU-12.
Kitos pozicijos (pvz., nuosavybės vertybiniai popieriai, pakeitimas vertybiniais 
popieriais ir kitas nekreditinių įsipareigojimų turtas)

198 222             214 151              

 KRR nustatytos sverto koeficiento 
pozicijos 
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Atlygis 

Grupės atlygio principai, valdymas ir atlygio struktūra yra išdėstyti Atlygio politikoje. Atlygio politiką kasmet 
tvirtina banko stebėtojų taryba, remdamasi Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto siūlymu. Siūlymas parengiamas 
atsižvelgiant į atliktą rizikos analizę, taip pat įtraukiant susijusius kontrolę užtikrinančius padalinius. Rizikos 
priežiūros komitetas peržiūri ir tvirtina šią rizikos analizę. Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas taip pat yra 
atsakingas už priimtų atlygio ir skatinimo programų stebėseną bei vertinimą, yra supažindinamas su metine 
grupės Atlygio politikos laikymosi peržiūros ataskaita, parengta vidaus kontrolę užtikrinančių padalinių.  
 
Daugiau informacijos apie grupės atlygio struktūrą ir sistemas, įtraukiant atlygio valdymo modelio aprašymą ir 
Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto atsakomybes, galima rasti metinėje ataskaitoje.  
 
Atlygio politika 
 
Atlygio politika taikoma visiems grupės darbuotojams. Grupės atlygio politika yra paremta SEB grupės Atlygio 
politika, kurią priima SEB grupės direktorių valdyba, atsižvelgdama į šalies teisės reikalavimus ir grupės bei visų 
įmonių veiklą.  
 
Atlygio politika nustato, kad atlygis turi būti suderintas su grupės strategija, tikslais, vertybėmis ir ilgalaikiais 
interesais bei užtikrinti interesų konfliktų išvengimą. Tai kuria vertę ir SEB grupei, ir akcininkams, kartu geriausiai 
užtikrinant klientų interesus, gerus darbo rezultatus, tinkamo rizikos lygio prisiėmimą, patikimą ir atsakingą elgesį, 
paremtą SEB grupės vertybėmis. Šie tikslai yra taikomi visiems darbuotojams, įskaitant didelę įtaką banko rizikai 
turinčius darbuotojus (toliau – nustatytieji darbuotojai (angl. Identified staff)).  
 
Aukščiausio lygio vadovams ir pagrindiniams specialistams siūlomas individualus kintamasis atlygis. Grupė 
naudoja atidėtąjį ir neatidėtąjį bei kolektyvinį ir individualų atlygio modelius. Kintamasis atlygis – tai paskata ir 
tinkamas atlygis už rezultatus ir elgesį, siekiant sukurti ilgalaikę vertę akcininkams. Tai taip pat pagrindinis būdas 
išsaugoti atlygio išlaidų lankstumą. Akcijomis paremtas atlygis skirtas labai svarbių žinių ir įgūdžių turintiems 
darbuotojams pritraukti ir išlaikyti. Tai taip pat skatina darbuotojus tapti SEB grupės akcininkais, siekiant ilgalaikės 
darbuotojų atsakomybės derinant jų ir akcininkų interesus.  
 
2021 metais grupės Atlygio politika buvo atnaujinta norint atspindėti tvarumo rizikos reguliacinius reikalavimus ir 
jų pokyčius, susijusius su didelę įtaką grupės prisiimamai rizikai turinčiais darbuotojais. Šie pakeitimai yra susiję 
su identifikavimo kriterijais, kaip jie apibrėžti Reglamente EU 2021/923, ir pokyčiais dėl kintamojo atlygio 
mokėjimo didelę įtaką grupės prisiimamai rizikai turintiems darbuotojams. Atlygio politika nustato maksimalų 
kintamojo atlygio lygį  didelę įtaką grupės prisiimamai rizikai turintiems darbuotojams, kuris negali viršyti 100 
proc. pastovaus atlygio. 
 
Grupės Atlygio politika nustato kelias didelę įtaką grupės prisiimamai rizikai turinčių darbuotojų kategorijas. 
Kategorijos yra paremtos kontrolę užtikrinančių padalinių parengta atlygio struktūros rizikos analize. Toliau 
išvardintos kategorijos nustato pareigas ar pozicijas, kurios laikomos turinčiomis didelę įtaką grupės prisiimamai 
rizikai:  
 

1. stebėtojų tarybos nariai; 
2. aukščiausio lygio vadovai; 
3. svarbiausių verslo padalinių vadovai 
4. atsakingi grupės kontrolę užtikrinančių padalinių darbuotojai; 
5. Teisės departamento ir priežiūros funkcijų vadovai; 
6. darbuotojai, kuriems suteikti įgaliojimai leidžia jiems priimti sprendimus, galinčius turėti svarbią įtaką 

banko rizikai; 
7. naujų paslaugų tvirtinimo komitetų nariai. 

 
Grupės Atlygio politika nustato, kad kontrolę užtikrinančių padalinių darbuotojų atlygisturi būti skiriamas 
nepriklausomai nuo jų prižiūrimų verslo padalinių. Šis tikslas įgyvendinamas užtikrinant, kad galutiniai sprendimai 
dėl kontrolės padalinių darbuotojų atlygio nėra priimami jų prižiūrimų verslo padalinių viduje. Įprastai kontrolės 
padalinių darbuotojai nedalyvauja individualiose kintamojo atlygio programose.  
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Garantuotas kintamasis atlygis turi būti mokamas visiems darbuotojams, įskaitant didelę įtaką grupės prisiimamai 
rizikai turinčius darbuotojus, atsižvelgiant į atlygio struktūrą ir padalinio bei pareiginius nuostatus. Garantuotas 
kintamasis atlygis negalioja tik pirmaisiais darbo metais.  
 
Atleidimo iš darbo išmokos turi atitikti vietinės darbo teisės ir/ ar kolektyvinių sutarčių reikalavimus ir atspindėti 
darbuotojo darbo rezultatus, darbo laikotarpį ir negali būti atlyginama už nesėkmę ar netinkamą elgesį. Bet koks 
kintamasis atlygis, mokamas nutraukus darbo sutartį, turi rodyti darbuotojo darbo rezultatus ir neskatinti pernelyg 
didelės rizikos.  
 
Kintamojo atlygio modeliai yra pritaikyti prie galiojančių teisės aktų, atsižvelgiant į maksimalų santykį su pastoviu 
atlygiu ir atidėjimus, t. y. atidėto ir dar neišmokėto kintamojo atlygio susigrąžinimą. Grupė nusprendė nenaudoti 
individualiais rezultatais pagrįstų trumpalaikų kintamojo atlygio modelių.  
 
Grupė nuolat stebi ir užtikrina, kad kintamojo atlygio modeliai nesukeltų darbuotojų ir klientų interesų konflikto, 
skatintų tinkamo elgesio kodeksą ir neragintų prisiimti pernelyg didelės rizikos. Grupės kontrolę užtikrinantys 
padaliniai turi padėti įgyvendinti šiuos tikslus.  
 
Siekdama užtikrinti gerus veiklos rezultatus ir pritraukti, išlaikyti ir teisingai atlyginti talentingiausiems 
darbuotojams, SEB grupė naudoja individualiais darbo rezultatais pagrįstą kintamąjį atlygį. Numatyta dažniausiai 
naudoti su akcijomis susietą ilgalaikio kintamojo atlygio priemonę (angl. LTI) ir kad esminė kintamojo atlygio dalis, 
kiek tai įmanoma dėl šalies rinkos sąlygų, būtų išmokama būtent naudojant šią ilgalaikio kintamojo atlygio 
priemonę.  
 
Individualus kintamasis atlygis yra nustatomas remiantis SEB grupės, atitinkamos verslo srities, verslo padalinio, 
komandos ir asmens veiklos rezultatais. SEB grupės, atitinkamos verslo srities, verslo padalinio, komandos veiklos 
rezultatai nustatomi pagal konkrečius tikslus ir pagrindinius rodiklius, apibrėžtus atitinkamuose verslo planuose. 
Konkretūs tikslai skiriasi kiekvienais metais ir yra finansinių ir nefinansinių tikslų, tokių kaip klientų poreikių ir 
lūkesčių patenkinimas ar su tvarumu susijusių tikslų pasiekimas, derinys. Individualūs veiklos rezultatai vertinami 
pagal atitinkamą kiekybinių ir kokybinių rodiklių, įskaitant finansinius ir nefinansinius, balansą SEB grupės 
tikslinėse srityse, susijusiose su atitinkama veikla. Kriterijai vertinami įvairiai. SEB grupės ir padalinio lygmeniu 
stebimas finansinis rezultatas, išreikštas veiklos sąnaudomis, veiklos pelnu, nuosavybės grąža, verslo kapitalo 
grąža ir atsižvelgiant į riziką pakoreguotu pelnu. Į nefinansinius tikslus įtraukiami, pavyzdžiui, aplinkosaugos, 
socialiniai ir valdymo tikslai ir kriterijai, susiję su išorės ir vidaus taisyklių ir politikos atitikimu. Galiausiai 
sprendimas grindžiamas bendru vertinimu, taikant subalansuotą, neformalų, bet griežtą ir patikimai valdomą 
metodą galutinai skirstant atlygį. 
 
SEB grupė visada taiko individualaus kintamojo atlygio dallies, viršijančios nustatytas ribas, atidėjimą ir didelę 
įtaką grupės prisiimamai rizikai turintiems darbuotojams, ir kitiems grupės darbuotojams. Didelę įtaką grupės 
prisiimamai rizikai turintiems darbuotojams taikomas atidėjimas yra suderintas su atitinkamomis nuostatomis, 
pagal kurias ne mažiau kaip 40 proc. viso kintamojo atlygio turi būti atidėta, atsižvelgiant į rizikos koregavimo 
sąlygas. Aukščiausio lygio vadovams ir darbuotojams, gaunantiems didelę dalį kintamojo atlygio, atidėjimo lygis 
turi būti ne mažesnis kaip 60 procentų.  
 
Be to, ne mažiau kaip 50 proc. viso kintamojo atlygio, t.y. ir atidėtojo, ir neatidėtojo atlygio, turi būti paskirstoma 
SEB grupės akcijomis ar lygiavertėmis nuosavybės priemonėmis arba tam tikrais atvejais ir valdomų fondų 
vienetais. Visiems paskirstytiems nuosavybės vertybiniams popieriams, t. y. ir atidėtoms, ir neatidėtoms dalims, 
privalomas vienerių metų išlaikymo laikotarpis. Su nuosavybės vertybiniais popieriais susieti atidėjiniai yra 
paskirstomi įgyvendinant ilgalaikes programas ir išmokami atsižvelgiant į tos programos struktūrą ir sąlygas. 
Akcijų atidėjimo trukmė (gali būti mokama proporcingai), atsižvelgiant į koregavimus dėl rizikos prieš išmokėjimą, 
yra nustatoma mažiausiai ketveriems metams didelę įtaką grupės prisiimamai rizikai turintiems darbuotojams, o 
aukščiausio lygio vadovams  – mažiausiai penkeriems metams.  
 
Atidėtas kintamasis atlygis priklauso nuo rizikos koregavimo veiksnių. SEB grupė taiko tam tikrus rizikos 
koregavimo kriterijus atitinkamai grupės, skyriaus, verslo srities, verslo padalinių ir individualiu lygiu, tarp kurių 
yra SEB grupės finansinių ataskaitų perteikimas, reikšminga rizikos valdymo nesėkmė, kuri turi neigiamą įtaką 
finansiniams grupės rezultatams, arba atitikties pažeidimai.  
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28 lentelė. EU REM1 – Finansiniais metais skirtas atlygis 

 

  

a b c d
Valdymo 
organo 

priežiūros 
funkcija

Valdymo 
organo 

valdymo 
funkcija 

Kita vyresnioji 
vadovybė

Kiti 
nustatytieji 
darbuotojai

1. Nustatytųjų darbuotojų skaičius 3                   8                   9                   57                 
2. Bendras fiksuotasis atlygis 28                 1 325             1 239            4 824           
3.     Iš jo išreikšta pinigais 28                 1 325             1 239            4 824           
4. (ES netaikoma)

EU-4a.
    Iš jo akcijos ar lygiavertės nuosavybės 
teisės

5.
    Iš jo su akcijomis susijusios priemonės ar 
lygiavertės nepiniginės priemonės 

EU-5x.     Iš jo kitos priemonės
6. (ES netaikoma)
7.     Iš jo kitų formų išmokos
8. (ES netaikoma)
9. Nustatytųjų darbuotojų skaičius 4                   9                   23                 
10. Bendras kintamasis atlygis 130               111                178               
11.     Iš jo išreikšta pinigais
12.         Iš jo atidėtosios sumos

EU-13a.
    Iš jo akcijos ar lygiavertės nuosavybės 
teisės

130               111                178               

EU-14a.         Iš jo atidėtosios sumos 130               111                178               

EU-13b.
    Iš jo su akcijomis susijusios priemonės ar 
lygiavertės nepiniginės priemonės 

EU-14b.         Iš jo atidėtosios sumos
EU-14x.     Iš jo kitos priemonės
EU-14y.         Iš jo atidėtosios sumos

15.     Iš jo kitų formų išmokos
16.         Iš jo atidėtosios sumos
17. 28                 1 455            1 350            5 001            

2021 m. gruodžio 31 d.

Fiksuotasis atlygis

Kintamasis atlygis

Bendras atlygis (2 + 10)
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29 lentelė. EU REM2 – Specialūs mokėjimai darbuotojams, kurių profesinė veikla turi didelią įtaką 
įstaigų rizikos pobūdžiui (nustatytiesiems darbuotojams) 

 

  

a b c d
Valdymo organo 

priežiūros funkcija
Valdymo organo 
valdymo funkcija 

Kita vyresnioji 
vadovybė

Kiti nustatytieji 
darbuotojai

1.

2.

3.

4.

5.

6. 2                                2                                

7. 314                            106                            

8. 314                            106                            
9.

10.

11. 292                            76                              

Iš jų atidėtos
Iš jų finansiniais metais išmokėtos 
išeitinės išmokos, į kurias neatsižvelgta 
apskaičiuojant viršutinę premijų ribą

Iš jų didžiausia vienam asmeniui skirta 
išmoka

Ankstesniais laikotarpiais skirtos išeitinės 
išmokos, išmokėtos finansiniais metais. 
Nustatytųjų darbuotojų skaičius

Ankstesniais laikotarpiais skirtos išeitinės 
išmokos, išmokėtos finansiniais metais. 
Bendra suma
Finansiniais metais skirtos išeitinės išmokos
Finansiniais metais skirtos išeitinės išmokos. 
Nustatytųjų darbuotojų skaičius
Finansiniais metais skirtos išeitinės išmokos. 
Bendra suma

Iš jų išmokėtos finansiniais metais 

Ankstesniais laikotarpiais skirtos išeitinės išmokos, išmokėtos finansiniais metais

2021 m. gruodžio 31 d.

Skirtas garantuotas kintamasis atlygis 
Skirtas garantuotas kintamasis atlygis. 
Nustatytųjų darbuotojų skaičius

Skirtas garantuotas kintamasis atlygis. Bendra 
suma

Iš jos skirtos garantuoto kintamojo atlygio 
sumos, išmokėtos finansiniais metais, į 
kurias neatsižvelgta apskaičiuojant 
viršutinę premijų ribą
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30 lentelė. EU REM3 – Atidėtas atlygis 

 

  

a b c d e f EU - g EU - h

2021 m. 
gruodžio 31 d.

Atidėtas ir užlaikytas atlygis

Už ankstesnius 
veiklos vykdymo 

laikotarpius skirto 
atidėto atlygio bendra 

suma

Iš jos atlygis, į kurį 
numatyta suteikti 
teises finansiniais 

metais

Iš jos atlygis, į kurį 
numatyta suteikti 
teises vėlesniais 

finansiniais metais

Finansiniais metais 
atlikto atidėto atlygio 

koregavimo pagal 
veiklos rezultatus 

suma, kai teises į tą 
atidėtą atlygį buvo 
numatyta suteikti 

finansiniais metais

Finansiniais metais 
atlikto atidėto atlygio 

koregavimo pagal 
veiklos rezultatus 

suma, kai teises į tą 
atidėtą atlygį buvo 
numatyta suteikti 
būsimais veiklos 

metais

Bendra koregavimų 
suma, susidariusi dėl 
ex post netiesioginių 

koregavimų 
finansiniais metais 
(t. y. atidėto atlygio 
vertės pokyčių dėl 
priemonių kainų 

pokyčių)

Iki finansinių metų 
skirto atidėto atlygio, 

faktiškai išmokėto 
finansiniais metais, 

bendra suma 

Už ankstesnį veiklos 
vykdymo laikotarpį 

skirto atidėto atlygio, į 
kurį suteiktos teisės, 
bet kuriam taikomi 

išlaikymo laikotarpiai, 
bendra suma

1. Valdymo organo priežiūros funkcija
2. Išreikšta pinigais

3. Akcijos ar lygiavertės nuosavybės teisės

4.
Su akcijomis susijusios priemonės ar lygiavertės nepiniginės 
priemonės 

5. Kitos priemonės
6. Kitų formų išmokos
7. Valdymo organo valdymo funkcija
8. Išreikšta pinigais

9. Akcijos ar lygiavertės nuosavybės teisės 2 468                           122                               2 346                           

10.
Su akcijomis susijusios priemonės ar lygiavertės nepiniginės 
priemonės 

11. Kitos priemonės
12. Kitų formų išmokos
13. Kita vyresnioji vadovybė
14. Išreikšta pinigais 6                                   6                                   
15. Akcijos ar lygiavertės nuosavybės teisės 1 023                            1 023                            

16.
Su akcijomis susijusios priemonės ar lygiavertės nepiniginės 
priemonės 

17. Kitos priemonės
18. Kitų formų išmokos
19. Kiti nustatytieji darbuotojai
20. Išreikšta pinigais

21. Akcijos ar lygiavertės nuosavybės teisės 1 947                            1 947                            

22.
Su akcijomis susijusios priemonės ar lygiavertės nepiniginės 
priemonės 

23. Kitos priemonės
24. Kitų formų išmokos
25. Bendra suma
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31 lentelė. EU REM4 – 1 mln. eurų per metus ar didesnis atlygis 

 

  

a

2021 m. gruodžio 31 d. EUR

Nustatytieji darbuotojai, 
kurie yra daug uždirbantys 

asmenys, kaip nustatyta 
KRR 450 straipsnio i punkte

1. nuo 1 000 000 iki mažiau negu 1 500 000
2. nuo 1 500 000 iki mažiau negu 2 000 000
3. nuo 2 000 000 iki mažiau negu 2 500 000
4. nuo 2 500 000 iki mažiau negu 3 000 000
5. nuo 3 000 000 iki mažiau negu 3 500 000
6. nuo 3 500 000 iki mažiau negu 4 000 000
7. nuo 4 000 000 iki mažiau negu 4 500 000
8. nuo 4 500 000 iki mažiau negu 5 000 000
9. nuo 5 000 000 iki mažiau negu 6 000 000

10. nuo 6 000 000 iki mažiau negu 7 000 000
11. nuo 7 000 000 iki mažiau negu 8 000 000
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32 lentelė. EU REM5 – Informacija apie darbuotojus, kurių profesinė veikla turi didelę įtaką įstaigų rizikos pobūdžiui (nustatytuosius darbuotojus) 

 

a b c d e f g h i j

Valdymo 
organo 

priežiūros 
funkcija

Valdymo 
organo 

valdymo 
funkcija

Iš viso valdymo 
organui

Investicinė 
bankininkystė

Mažmeninė 
bankininkystė

Turto valdymas
Įmonių 

funkcijos

Nepriklausomos 
vidaus kontrolės 

funkcijos
Visa kita

1. Nustatytųjų darbuotojų bendras skaičius 77                     
2.     Iš jo valdymo organo nariai 3                       8                       11                      
3.     Iš jo kita vyresnioji vadovybė 1                       6                       1                       1                       
4.     Iš jo kiti nustatytieji darbuotojai 4                       5                       33                     14                       1                       
5. Nustatytųjų darbuotojų bendras atlygis 28                    1 455               1 483                345                  1 372                3 110                1 249                 275                  
6.     Iš jo kintamasis atlygis 130                   130                   15                     89                    162                   23                     
7.     Iš jo fiksuotasis atlygis 28                     1 325                1 353                330                   1 283                2 948               1 249                  252                   

2021 m. gruodžio 31 d.

Valdymo organo atlygis Veiklos sritys

Iš viso 
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