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1. Ataskaitinis laikotarpis 

 

Ataskaita parengta už 2016 metų šešis mėnesius. 
  

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 
 

Emitento pavadinimas AB SEB bankas 
Įstatinis kapitalas 299 563 606 EUR 
Būstinės adresas Gedimino pr.12, LT-01103 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2682 800 
Faksas (8 5) 2682 333 
El. paštas info@seb.lt 
Teisinė organizacinė forma Akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas 
Įmonės kodas 112021238 
Įmonės registravimo numeris AB90-4 
Interneto tinklapis www.seb.lt 
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1 PASTABA    BENDRA INFORMACIJA 
 

 AB SEB bankas (toliau – bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi 
Lietuvos banko išduotą licenciją atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir banko įstatuose.  
 Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 38 klientų aptarnavimo padalinius 
Lietuvoje.  
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo dvi patronuojamąsias įmones (toliau bankas ir patronuojamosios įmonės kartu – grupė). Banko 
patronuojamosios įmonės: UAB „SEB Venture Capital“, besiverčianti nuosavo turto investavimu į kitų įmonių kapitalą bei patikėto turto valdymu, kurios 100 proc. 
akcijų priklauso bankui, UAB „SEB investicijų valdymas“, teikianti investicijų valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui. 
 Bankas priima indėlius, teikia kreditus, atlieka pinigų pervedimo operacijas, teikia dokumentinių atsiskaitymų paslaugą, keičia valiutą, išduoda 
debeto ir kredito korteles bei apdoroja jų duomenis, finansuoja prekybos operacijas, teikia finansinio lizingo paslaugas, investuoja į vertybinius popierius ir jais 
prekiauja bei atlieka kitas operacijas (išskyrus prekybą tauriaisiais metalais), nustatytas Bankų įstatyme. 
 Banko akcijos nėra įtrauktos į „NASDAQ Vilnius“ biržos oficialųjį ar papildomąjį sąrašus. Banko akcininkas yra „Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ)“, kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 100 proc. banko akcijų. 
 
 

2 PASTABA    RENGIMO PAGRINDAS 

 
2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo euro zonos nare. Litai buvo perskaičiuoti į eurus santykiu 3,4528 lito = 1 euras. Pagal Lietuvos Respublikos euro 

įvedimo įstatymo nuostatas nuosavybės vertybiniai popierių perskaičiavimo į eurus skirtumas (70 tūkst. EUR) buvo apskaitytas Pelno (nuostolių) eilutėje  
„Grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta“.  

Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. eurais (EUR). Sumos nurodomos tūkstančiais eurų, nebent nurodyta kitaip. 
Banko ir kitų grupės bendrovių apskaita yra tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie patvirtinti ir taikomi Europos 
Sąjungoje (ES). Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija parengta vadovaujantis 34 Tarptautiniu apskaitos standartu.  
 Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose taikytus ir apibūdintus 
principus.  
 Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą galimam pardavimui, finansinį turtą ir įsipareigojimus, kurių 
tikrosios vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą, bei visas išvestines finansines priemones.  
 Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS taikomos prielaidos ir vertinimai, kurie daro įtaką turto ir įsipareigojimų sumoms bei galimų 
įsipareigojimų įtraukimui į apskaitą laikotarpio pabaigoje, taip pat pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir 
vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie paskutinius įvykius ir veiksmus, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų vertinimų. 
 
 
3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS  

 
 Verslo segmentai yra pateikiami tokios pat sudėties kaip ir banko valdybos vidinėse ataskaitose. Banko valdyba yra atsakinga už lėšų paskirstymą ir 
veiklos rezultatų vertinimą ir yra pagrindinis sprendimų priėmimo organas.   
  Visi verslo segmentų tarpusavio sandoriai buvo vykdomi komercinėmis sąlygomis ir rinkos kainomis, o tarpusio pajamos ir sąnaudos eliminuotos. 
Pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai tenkančios segmentui, yra laikomos šio verslo segmento našumu.  
 Valdymo ir ataskaitų tikslais grupę sudarė šie verslo segmentai: 

 
 Baltijos šalių tarnyba bendrai atsakinga už mažmeninės bankininkystės paslaugų teikimą visoms įmonėms ir individualiems klientams. Baltijos 
tarnyba tiekia šias paslaugas: 

� kreditavimo;  
� išperkamosios nuomos ir faktoringo; 
� likvidumo valdymo ir pinigų pervedimo; 
� privačiosios bankininkystės, turto valdymo ir konsultavimo aukščiausio lygmens privačių klientų segmentui.  

Visos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (išskyrus investicijų valdymo segmento) priskiriamos šiam segmentui. 
 

 Verslo bankininkystės segmento bendra atsakomybė yra vidutinių ir didelių įmonių, finansų institucijų, bankų ir komercinio nekilnojamojo turto 
klientų aptarnavimas. Verslo bankininkystės segmentas savo klientams siūlo integruotas investavimo ir verslo bankininkystės paslaugas, įskaitant bankų 
investavimo paslaugas. Verslo bankininkystės svarbiausios veiklos funkcijos:  

� kreditavimo ir skolos vertybinių popierių rinkos; 
� prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais, valiuta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ateities sandoriai; 
� konsultavimo, tarpininkavimo, nuosavybės vertybinių popierių tyrimai ir prekybos strategijos, valiutos keitimo rinkos; 
� pinigų valdymas; 
� vertybinių popierių saugojimas ir kitos paslaugos; 
� rizikos kapitalas 

 

 Investicijų valdymo segmento pagrindinė verslo sritis yra investicijų valdymo paslaugų teikimas finansų įstaigoms, fondams, gyvybės draudimo 
bendrovėms. Taip pat segmentas yra atsakingas už SEB fondų investavimą, rinkodarą ir pardavimą.  
 Segmentas siūlo daugybę investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugų. Yra siūlomi nuosavybės ir fiksuotųjų pajamų popieriai, privačios nuosavybės, 
nekilnojamojo turto ir apsidraudimo sandorių fondų valdymas.  
 

Iždo segmento pagrindinė atsakomybė yra pinigų valdymas, likvidumo valdymas, ir grupės segmentų finansavimas.  
 

 Operacijų ir informacinių technologijų segmentai - vidiniai grupės segmentai, atsakingi už priežiūrą ir operacijų atlikimą, taip pat informacinių 
paslaugų teikimą kitiems grupės segmentams. Papildomai segmentai teikia vieni kitiems ir klientams apskaitos, derinimo, mokėjimo ir sutikrinimo paslaugas.  
 

 Pagalbos verslui segmentas yra atsakingas už bendrai teikiamas paslaugas tokiose srityse kaip: personalo valdymas, finansai, rinkodara ir 
komunikacija, kreditų ir rizikos valdymo, apsaugos, pirkimų ir nekilnojamojo turto, atitikimo ir vidaus audito.  
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 
  Grupės veikloje geografiniai segmentai nėra išskiriami, visa veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pajamos ir sąnaudos, tenkančios 
pagrindinei ne rezidentų grupei, yra nereikšmingos šiai finansinei ataskaitai ir nėra teikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam organui.  
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

2016 m. šešių mėnesių  grupės verslo segmentai pateikti žemiau:  
 

Baltijos šalių 

tarnyba

Verslo 

bankininkystė

Investicijų 

valdymas Iždas Operacijos Pagalba verslui

Informacinės 

technologijos Eliminavimas Iš viso

Palūkanų pajamos                      60 755                                20                                  -                        14 524 -                            -                            -                                               (19 345) 55 954                   
  - vidinės                5 963                     -                       -   13 382             -                  -                  -                  (19 345)            -                           
  - išorinės              54 792                    20                     -                  1 142 -                  -                  -                  -                  55 954                   
Palūkanų išlaidos (20 701)                   -                            -                            (12 863)                   -                            -                            -                            19 345                    (14 219)                  
  - vidinės (13 382)            -                  -                  (5 963)              -                            -                            -                            19 345             -                           
  - išorinės (7 319)              -                  -                  (6 900)             -                            -                            -                            -                  (14 219)                  

Paslaugų  ir mokesčių pajamos 34 503                    594                           3 349                       110                            -                            -                            -                            (1 531)                      37 025                   
  - vidinės 1 421               -                  -                  110                  -                            -                            -                            (1 531)              -                           
  - išorinės 33 082             594                 3 349               -                  -                            -                            -                            -                  37 025                   

Paslaugų  ir mokesčių išlaidos (10 121)                    -                            (1 903)                      (21)                             -                            -                            -                            1 531                        (10 514)                  
  - vidinės (110)                 -                  (1 421)              -                  -                            -                            -                            1 531               -                           
  - išorinės (10 011)            -                  (482)                (21)                   -                            -                            -                            -                  (10 514)                  
Gry nosios finansinės v eiklos 

  pajamos (išlaidos) 7 236                       629                           -                            (707)                          -                            -                            -                            7 158                      
Gry nosios kitos pajamos (išlaidos) 21 235                    -                            -                            53                              -                            (3)                               -                            21 285                   
Veiklos pelnas (nuostoliai) 92 907                   1 243                      1 446                      1 096                      -                           (3)                              -                           -                           96 689                   
Išlaidos personalui, kitos 

  administracinės išlaidos (40 845)                  (47)                             (471)                          (147)                          77                               1 019                        153                           -                            (40 261)                 
Nusidėv ėjimas/amortizacija (1 956)                      (2)                               (4)                               -                            (11)                             (397)                          (310)                          -                            (2 680)                    
Finansinių priemonių 

  operacijų rezultatas 423                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            423                          
Iš v iso nuostolių dėl 

  sumažėjusios v ertės (2 354)                     -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (2 354)                    
Pelnas prieš pelno mokestį 48 175                   1 194                       971                          949                          66                             619                          (157)                        -                           51 817                    
Pelno mokesčio sąnaudos (8 469)                     (162)                          (49)                            -                            -                            -                            -                            -                            (8 680)                    
Grynasis metų pelnas 39 706                   1 032                      922                          949                          66                             619                          (157)                        -                           43 137                   

Iš viso turto 5 641 097              5 303                       5 510                       1 547 057              66                              619                           4                                 (170 905)                7 028 751            
Iš viso įsipareigojimų 4 899 170              4 214                       4 307                       1 546 103              -                            -                            161                            (170 905)                6 283 050            

Nematerialiojo ir materialiojo 

  turto įsigijimas 2 684              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 684
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

Toliau lentelėje pateikiamas 2016 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas: 
 

Segmentų 

atskleidimas

 Palūkanų 

pajamos iš 

gautinų sumų 

(finansinės 

priemonės) 

apsidraudimo 

sandorio 

Kiti 

koreguojantys 

įrašai

Finansinės 

ataskaitos

Palūkanų pajamos 55 954                    -                            1 498                       57 452                    
Palūkanų išlaidos (14 219)                   -                            (1 496)                      (15 715)                    
Paslaugų  ir 

  mokesčių pajamos 37 025                    -                            3                                 37 028                    
Paslaugų  ir 

  mokesčių išlaidos (10 514)                   -                            (108)                          (10 622)                   
Gry nosios finansinės v eiklos 

  pajamos 7 158                        -                            -                            7 158                        
Gry nosios kitos pajamos 21 285                    -                            1 526                       22 811                     
Veiklos pelnas 96 689                   -                           1 423                      98 112                    
Išlaidos personalui, kitos 

  administracinės išlaidos (40 261)                   -                            (1 420)                      (41 681)                   
Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 680)                     -                            -                            (2 680)                     
Finansinių priemonių 

  operacijų rezultatas 423                           -                            -                            423                           
Iš v iso nuostolių dėl 

  sumažėjusios v ertės (2 354)                     -                            (3)                               (2 357)                      
Pelnas prieš pelno mokestį 51 817                    -                           -                           51 817                    
Pelno mokesčio (sąnaudos) (8 680)                     -                            -                            (8 680)                     
Grynasis metų pelnas 43 137                   -                           -                           43 137                   

Eliminavimas

 

 

 



AB SEB bankas  
 

2016 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

 13

 

3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

2015 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau: 
 

Baltijos šalių 

tarnyba

Verslo 

bankininkystė

Investicijų 

valdymas Iždas Operacijos Pagalba verslui

Informacinės 

technologijos Eliminavimas Iš viso

Palūkanų pajamos 57 181                     22                              1                                 21 543                    -                            -                            -                            (19 035)                   59 712                   
  - vidinės                   749                     -                        (1) 18 287             -                  -                  -                  (19 035)            -                           
  - išorinės              56 432                    22                      2                3 256 -                  -                  -                  -                  59 712                   
Palūkanų išlaidos (19 534)                   (16)                             -                            (19 897)                   -                            -                            -                            19 035                    (20 412)                 
  - vidinės (18 271)            (16)                   -                  (748)                 -                            -                            -                            19 035             -                           
  - išorinės (1 263)              -                  -                  (19 149)            -                            -                            -                            -                  (20 412)                 
Paslaugų  ir 

  mokesčių pajamos 35 364                    -                            3 482                       74                              -                            -                            -                            (901)                          38 019                   
  - vidinės 1 699               -                  -                  74                    -                            -                            -                            (901)                 872                          
  - išorinės 33 665             -                  3 482               -                  -                            -                            -                            -                  37 147                   
Paslaugų  ir 

  mokesčių išlaidos (11 280)                   75                              (2 214)                      (43)                            -                            -                            -                            901                           (12 561)                  
  - vidinės (74)                   -                  (1 699)              -                  -                            -                            -                            901                  (872)                        
  - išorinės (11 206)            75                    (515)                 (43)                   -                            -                            -                            -                  (11 689)                  
Gry nosios finansinės v eiklos 

  pajamos 10 994                    1 986                       (4)                               (88)                            -                            -                            -                            -                            12 888                   
Gry nosios kitos pajamos (išlaidos) (228)                         -                            (1)                                50                              -                            (4)                               -                            -                            (183)                        
Veiklos pelnas (nuostoliai) 72 497                   2 067                      1 264                      1 639                      -                           (4)                              -                           -                           77 463                   
Išlaidos personalui, kitos 

  administracinės išlaidos (36 114)                   (52)                            (501)                          (160)                          79                              945                           553                           -                            (35 250)                 
Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 403)                     (3)                               (6)                               -                            (12)                             (379)                          (303)                         -                            (3 106)                    
Finansinių priemonių 

  operacijų rezultatas 148                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            148                          
Iš v iso nuostolių dėl 

  sumažėjusios v ertės (1 331)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1 331)                     
Pelnas prieš pelno mokestį 32 797                   2 012                      757                          1 479                      67                             562                          250                          -                           37 924                   
Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 109)                      -                            (126)                          -                            -                            -                            -                            -                            (5 235)                    
Grynasis metų pelnas 27 688                   2 012                      631                          1 479                      67                             562                          250                          -                           32 689                   

Iš viso turto 5 179 444              4 803                       5 193                       1 355 713              67                              562                           992                           (79 028)                   6 467 746            
Iš viso įsipareigojimų 4 420 255             2 791                        4 275                       1 354 282             -                            -                            742                           (79 028)                   5 703 317            

Nematerialiojo ir materialiojo 

  turto įsigijimas 2 502              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 502
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

Toliau lentelėje pateikiamas 2015 m. šešių mėnesių  grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas: 
 

 

Segmentų 

atskleidimas

 Palūkanų 

pajamos iš 

gautinų sumų 

(finansinės 

priemonės) 

apsidraudimo 

sandorio 

Kiti 

koreguojantys 

įrašai

Finansinės 

ataskaitos

Palūkanų pajamos 59 712                     -                            29                              59 741                     
Palūkanų išlaidos (20 412)                   -                            (26)                            (20 438)                  
Paslaugų  ir 

  mokesčių pajamos 38 019                    -                            (1 822)                      36 197                     
Paslaugų  ir 

  mokesčių išlaidos (12 561)                   1 503                       (11 058)                   
Gry nosios finansinės v eiklos 

  pajamos 12 888                    -                            -                            12 888                    
Gry nosios kitos pajamos (183)                          -                            1 061                        878                           
Veiklos pelnas 77 463                   -                           745                          78 208                   
Išlaidos personalui, kitos 

  administracinės išlaidos (35 250)                  -                            (751)                          (36 001)                   
Nusidėv ėjimas/amortizacija (3 106)                      -                            (3 106)                      
Finansinių priemonių 

  operacijų rezultatas 148                           -                            -                            148                           
Iš v iso nuostolių dėl 

  sumažėjusios v ertės (1 331)                      -                            6                                 (1 325)                      
Pelnas prieš pelno mokestį 37 924                   -                           -                           37 924                   
Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 235)                     -                            -                            (5 235)                     
Grynasis metų pelnas 32 689                   -                           -                           32 689                   

Eliminavimas
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4 PASTABA    FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

  
Grupės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė ir tikroji vertė pateikta žemiau: 
 

Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė

Likučiai centriniame banke 50 201                              50 201                                 947 896                    944 361                    

Lėšos/kreditai bankuose 1 161 241                        1 161 129                           265 421                    265 140                    

Kreditai klientams 4 676 410                       4 457 015                          4 480 493               4 298 939               
Vyriausybės vertybiniai popieriai – gautinos sumos -                                     -                                        53 985                      54 121                       

Gautinos lizingo įmokos 449 023                          447 016                              396 137                    394 227                    

Iš viso finansinio turto                        6 336 875                             6 115 361                  6 143 932                 5 956 788 

Įsiskolinimas centriniam bankui 15                                        15                                           17                                 17                                 
Įsiskolinimai kredito įstaigoms 1 267 424                       1 278 778                           1 092 934                1 103 415                 

Klientų indėliai 4 808 071                       4 806 415                          4 766 556                4 751 048                

Išleisti skolos vertybiniai popieriai 9 590                                9 685                                   14 515                       14 613                       

Iš viso finansinių įsipareigojimų                         6 085 100                           6 094 892                 5 874 022                 5 869 093 

2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d.

 
 

 
Banko finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė ir tikroji vertė pateikta žemiau: 

 

Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė

Likučiai centriniame banke 50 201                              50 201                                 947 896                    944 361                    
Lėšos/kreditai bankuose 1 161 241                        1 161 129                           265 421                    265 140                    
Kreditai klientams 4 675 317                        4 455 922                         4 479 353                4 297 798                
Vyriausybės vertybiniai popieriai – gautinos sumos -                                     -                                        53 985                      54 121                       
Gautinos lizingo įmokos 449 078                           447 071                               396 196                    394 286                   

Iš viso finansinio turto                        6 335 837                            6 114 323                  6 142 851                 5 955 706 

Įsiskolinimas centriniam bankui 15                                        15                                           17                                 17                                 
Įsiskolinimai kredito įstaigoms 1 267 424                       1 278 778                           1 092 934                1 103 415                 

Klientų indėliai 4 815 627                       4 813 971                           4 774 419                 4 758 884                

Išleisti skolos vertybiniai popieriai 9 590                                9 685                                   14 515                       14 613                       

Iš viso finansinių įsipareigojimų                        6 092 656                            6 102 448                  5 881 885                 5 876 929 

2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d.
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4 PASTABA    FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) 

 
Lentelėje pateikti apibendrinti grupės tikrosios vertės nustatymo būdai, kai į apskaitą traukiama tikroji turto ir įsipareigojimų vertė:  
 

2016 m. birželio 30 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 16 556                                                      -                                                               -                                                            

Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 353 374                                                   434                                                              3 697                                                        

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 29                                                               112 843                                                     -                                                            

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               3 081                                                        

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (20)                                                              (112 649)                                                   -                                                            

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (888)                                                            -                                                            

Iš viso 369 939                                                 (260)                                                           6 778                                                      

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 
 

2015 m. gruodžio 31 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 17 263                                                      -                                                               -                                                            

Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 352 696                                                  434                                                              3 356                                                       

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 10                                                                109 613                                                     -                                                            

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               15 924                                                     

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (48)                                                              (108 983)                                                   -                                                            

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (2 128)                                                         -                                                            

Iš viso 369 921                                                  (1 064)                                                       19 280                                                    

Tikroji vertė nustatyta taikant:
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4 PASTABA    FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) 
 
Lentelėje pateikti apibendrinti banko tikrosios vertės nustatymo būdai, kai į apskaitą traukiama tikroji turto ir įsipareigojimų vertė:  
 

2016 m. birželio 30 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 16 467                                                      -                                                               -                                                            
Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 353 374                                                   -                                                               -                                                            

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 29                                                               112 843                                                     -                                                            

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               3 081                                                        

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (20)                                                              (112 649)                                                   -                                                            

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (888)                                                            -                                                            

Iš viso 369 850                                                 (694)                                                           3 081                                                       

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 
 

2015 m. gruodžio 31 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 17 173                                                       -                                                               -                                                            

Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 352 696                                                  -                                                               -                                                            

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 10                                                                109 613                                                     -                                                            

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               15 924                                                     

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (48)                                                              (108 983)                                                   -                                                            

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (2 128)                                                         -                                                            

Iš viso 369 831                                                  (1 498)                                                       15 924                                                    

Tikroji vertė nustatyta taikant:
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4 PASTABA    FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) 
 

2016 m. birželio 30 d. finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir 
panašūs susitarimai: 

 

Pripažinto finansinio 

turto bendroji suma

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma, užskaityta balanse

Pripažinto finansinio turto 
grynoji suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

užskaitytos balanse

Gauti piniginiai 

užstatai Grynoji suma
Išvestinės finansinės priemonės 1 070 642 955 875 114 767 542 -                              114 225
Reversed repo receivable 0 0 0 0 0 0
Securities borrowing 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0
Iš viso turto 1 070 642 955 875 114 767 542 -                              114 225

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo 

bendroji suma

Pripažinto finansinio turto 

bendroji suma, užskaityta 

balanse

Pripažinto finansinio 
įsipareigojimo grynoji 

suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

užskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma
Išvestinės finansinės priemonės 1 071 049 955 869 115 180 542 -                              114 638
Iš viso įsipareigojimų 1 071 049 955 869 115 180 542 -                              114 638

Iš viso -407 6                                                          -413 -                                           -                              -413

Turtas

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Įsipareigojimai

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

 
 
 

2015 m. gruodžio 31 d. finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir 
panašūs susitarimai: 

 
 
 

Pripažinto finansinio 

turto bendroji suma

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma, užskaityta balanse

Pripažinto finansinio turto 
grynoji suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

užskaitytos balanse

Gauti piniginiai 

užstatai Grynoji suma
Išvestinės finansinės priemonės 1 161 871 1 050 949 110 922 1 306 -                              109 616
Iš viso turto 1 161 871 1 050 949 110 922 1 306 -                              109 616

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo 

bendroji suma

Pripažinto finansinio turto 

bendroji suma, užskaityta 

balanse

Pripažinto finansinio 
įsipareigojimo grynoji 

suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

užskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma
Išvestinės finansinės priemonės 1 163 002 1 050 943 112 059 1 306 -                              110 753
Iš viso įsipareigojimų 1 163 002 1 050 943 112 059 1 306 -                              110 753

Iš viso -1 131 6                                                          -1 137 -                                           -                              -1 137

Turtas

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Įsipareigojimai

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

 
 
 
5 PASTABA    VALDOMAS TURTAS 

 
 

2016 birželio 30 d. 2015 gruodžio 31 d. 2016 birželio 30 d. 2015 gruodžio 31 d.

14 132                          8 992                                    Klientų pinigai -                                     -                                    

182 186                       182 965                               Klientų vardu įsigy ti vertybiniai popieriai -                                     -                                    

695 171                        665 730                               Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas -                                     -                                    

                        891 489                                857 687 Iš viso valdomo turto -                                    -                                   

Grupė Bankas
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6 PASTABA    NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI 

 

2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d. 2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d.

1 093 271                       976 408                        Sutartys suteikti kreditą 1 093 271                    976 408                           
236 477                          134 131                         Suteiktos garantijos 236 477                        134 131                            

33 371                             32 602                          Išleisti akredityvai 33 371                           32 602                             

38 778                             11 275                            Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai 38 778                           11 275                               
11                                       11                                     Išleistos garantijos deponavus lėšas 11                                     11                                        

Grupė Bankas

 

 

 

7 PASTABA   SUSIJĘ ASMENYS 
 

Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis yra sudaryti banko sandoriai. Sandoriai su patronuojančia įmone apima kreditus, indėlius ir skolos 
priemonių sandorius. Lentelėje pateikti sandoriai, sudaryti su SEB grupe (įskaitant patronuojantį banką):  

 

2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d. 2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d.

1 117 090                           173 056                                   Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-3,50 1 117 090                              173 056                                  

80 988                                83 212                                      

Prekybinių išvestinių finansinių 

  priemonių likutis (vertė) 

  laikotarpio pabaigoje - 80 988                                   83 212                                     

418                                       70                                                Kitas turtas laikotarpio pabaigoje - 418                                           70                                               

1 177 421                           985 627                                   Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-5,49 1 177 421                               985 627                                  
41 212                                 37 581                                      Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje - 41 197                                     37 531                                     

10                                          4 073                                         Nepanaudotas kredito likutis - 10                                              4 073                                        
363 753                             (132 053)                                 Gautos garantijos laikotarpio pabaigoje - 363 753                                 (132 053)                                

Šešių mėnesių laikotarpis, 2016 m. ir 2015 m. 

birželio 30 d.

339                                       174                                             Palūkanų pajamos - 339                                          174                                            
(8 192)                                  (9 405)                                       Palūkanų išlaidos - (8 192)                                     (9 405)                                      

(23)                                        (579)                                           

Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 

  SEB grupe grynoji vertė - (23)                                            (285)                                          

Grupė BankasPalūkanų 
norma 
(proc.)
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7  PASTABA   SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) 
 

Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku: 
 

2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d. 2016 m. birželio 30 d. 2015 m. gruodžio 31 d.

1 088 030                         5 347                                         Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-3,50 1 088 030                             5 347                                        

80 969                                83 212                                      

Prekybinių išvestinių finansinių 

  priemonių likutis (vertė) 

  laikotarpio pabaigoje

-

80 969                                   83 212                                     

-                                        33                                               Kitas turtas laikotarpio pabaigoje - -                                           33                                              

1 154 055                          963 843                                  Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-5,49 11 540 555                          963 843                                 

38 455                                34 051                                      Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje - 38 455                                   34 051                                     

5                                             4 019                                         Nepanaudotas kredito likutis - 5                                                4 019                                        
363 045                             (131 944)                                  Gautos garantijos laikotarpio pabaigoje - 363 045                                (131 944)                                 

Šešių mėnesių laikotarpis, 2016 m. ir 2015 m. 

birželio 30 d.

290                                       121                                             Palūkanų pajamos - 290                                          121                                            
(8 191)                                  (9 401)                                       Palūkanų išlaidos - (8 191)                                      (9 401)                                      

(8)                                           (218)                                           

Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 

  SEB grupe grynoji vertė - (8)                                               (218)                                          

Grupė Bankas

Palūkanų 

norma 

(proc.)

 

 

 
 
Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai: 

 

2016 m. birželio 30 d. 2015 m.gruodžio 31 d.

Kreditų likučiai laikotarpio pabaigoje

UAB  „SEB investicijų valdymas“ 3,5 55                                          59                                                

Indėlių likučiai laikotarpio pabaigoje

UAB  „SEB Venture Capital“ - 3 552                                   3 071                                          

UAB  „SEB investicijų valdymas“ - 4 004                                   4 792                                          

Kitas turtas laikotarpio pabaigoje - 754                                        841                                              

Šešių mėnesių laikotarpis, 2016 m. ir 2015 m. birželio 30 d.

Palūkanų pajamos - 1                                              17                                                 
Div idendų pajamos - 3 893                                   6 855                                         
Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji vertė - 1 533                                    1 816                                          

BankasPalūkanų 

norma 

(proc.)
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8  PASTABA   IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 
 

 

Per 2016 metų 6 mėnesius bankas skolos vertybinių popierių emisijų neišleido. 
 

 

Per 2016 metų 6 mėnesius bankas sėkmingai išpirko 15 skolos vertybinių popierių emisijų, kaip parodyta lentelėje žemiau: 
 

Emisijos dydis

(eurais)

2012.12.18 2016.01.08 1 116 dienų EUR 21 664                         „Brent“  nafta

2012.12.18 2016.01.08 1 116 dienų EUR 305 260                     „Brent“  nafta, nikelis, medv ilnė

2012.12.18 2016.01.08 1 116 dienų EUR 20 400                        „Brent“  nafta, nikelis, medv ilnė

2012.07.31 2016.02.17 1 296 dienos EUR 757 878                       Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

2012.08.30 2016.02.17 1 266 dienos EUR 487 894                      Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc, Intel Corp

2013.02.19 2016.03.08 1 113 dienų EUR
414 128                      

AT&T Inc, E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, Coca-Cola 

Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc, Vodafone Group PLC ir Total SA

2013.02.19 2016.03.08 1 113 dienų EUR
351 600                      

AT&T Inc, E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, Coca-Cola 

Co, ConocoPhillips, Verizon Communications Inc, Vodafone Group PLC ir Total SA

2013.04.16 2016.05.04 1 114 dienų EUR 1 003 997                  S&P Pan Asia Low  Volatility  Price Return

2013.04.16 2016.05.04 1 114 dienų EUR 3 79 605 S&P Pan Asia Low  Volatility  Price Return

2013.04.16 2016.05.04 1 114 dienų EUR 432 800                     S&P Pan Asia Low  Volatility  Price Return

2011.05.17 2016.06.03 1 844 dienos EUR 1 348 905                  Carmignac Patrimoine A

2013.05.28 2016.06.03 1 102 dienos EUR
116 746                       

Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-

Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG

2013.05.28 2016.06.03 1 102 dienos EUR
76 633                         

Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-

Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG

2013.05.28 2016.06.03 1 102 dienos EUR
125 200                      

Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-

Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG

2013.06.05 2016.06.23 1 114 dienų EUR 471 500                      DAXK

Išleidimo data Išpirkimo data Trukmė Valiuta Palūkanų norma arba indeksas

 
 

 

 

9 PASTABA     REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS 
 

Po 2016 m. birželio 30 d. bankas skolos vertybinių popierių emisijų neišleido.  
Po 2016 m. birželio 30 d. bankas išpirko 6 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių nominalioji vertė – 1 756,3 tūkst. eurų.    

 
 
10 PASTABA    ESMINIAI  ĮVYKIAI 
 

2016 m. vasario 4 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 2015 metais AB SEB bankas uždirbo 62,1 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 58,8 mln. 
eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų. 2014 metais AB SEB bankas uždirbo 65,3 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 72,4 mln. eurų audituoto grynojo pelno. 

AB SEB bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuoja, kad bankas nesudarys ir 
neskelbs konsoliduotos tarpinės informacijos. 

 

2016 m. vasario 8 d. bankas pranešė, kad AB SEB banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą perrinkti AB SEB banko valdybą naujai ketverių metų kadencijai. AB 
SEB banko valdybos narių pareigas ėję Raimondas Kvedaras, Jonas Iržikevičius, Roberts Bernis, Aivaras Čičelis ir Virginijus Doveika perrinkti valdybos nariais 
naujai kadencijai. Valdyba perrinkta pasibaigus AB SEB banko įstatuose nustatytai ketverių metų valdybos kadencijai. 

2016 m. vasario 8 d. AB SEB banko valdybos posėdyje Raimondas Kvedaras perrinktas AB SEB banko valdybos pirmininku. 

 

2016 m. kovo 21 d. bankas pranešė, kad 2016 m. kovo 31 d. šaukiamas  AB SEB banko (toliau – bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų 
susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:  

1. dėl banko metinio pranešimo; 
2. dėl banko auditoriaus išvadų; 
3. dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų; 
4. dėl 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; 
5. dėl banko 2015 metų pelno paskirstymo; 
6. audito įmonės rinkimas. 

 

Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams. 
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10  PASTABA  ESMINIAI ĮVYKIAI (TĘSINYS) 

 

2016 m. kovo 31 d. bankas pranešė, kad 2016 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau – bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo 
priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais: 

1. susipažinta su banko grupės 2015 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo 
kodekso laikymosi atskleidimo forma“; 

2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu; 
3. susipažinta su banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, 

pelno paskirstymo projekto ir banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat banko valdybos ir prezidento veiklos; 
4.  patvirtintas banko ir banko grupės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 

standartus; 
5.  patvirtintas banko 2015 metų pelno paskirstymas; 
6. išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ banko einamųjų ir ne daugiau kaip dviejų būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms 

ataskaitoms patikrinti, pavedant banko prezidentui sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo bei nustatyti paslaugų apmokėjimo sąlygas 
 

2016 m. balandžio 27 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2016 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 12,5 mln. eurų, o AB SEB banko 
grupė –11,3 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų. 2015 metų pirmąjį ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 18,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 18,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. 

 

2016 m. gegužės 2 d. bankas pranešė, kad 2016 m. gegužės 12 d. šaukiamas AB SEB banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą 
inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.  

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė: 
1. dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos narių atšaukimo; 
2. dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos nario išrinkimo. 

 
Banko valdyba pritarė šiems banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams:  

1. atšaukti iš AB SEB banko stebėtojų tarybos narių šiuos asmenis: 
1.1. David Bamforth Teare, SEB grupės vyriausiąjį rizikos vadovą; 
1.2. Mark Barry Payne, SEB grupės įmonėje „SEB Pension“ Danijoje finansų direktorių; 

2. išrinkti AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu šį asmenį: 
2.1. Riho Unt, Skandinaviska Enskilda Banken AB Baltijos šalių tarnybos vadovą; 

3. nustatyti, kad atšaukti Banko stebėtojų tarybos nariai nustos eiti šias pareigas, o naujai išrinktas Banko stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradės 
nuo sprendimo AB SEB banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priėmimo dienos ir naujai išrinktas Banko stebėtojų tarybos narys šias 
pareigas eis ne ilgiau kaip iki esamos Banko stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos - 2017 m. spalio 29 d.; 

4. įgalioti AB SEB banko prezidentą atlikti visus ir bet kokius reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant 
šio sprendimo įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant jam teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus. 

 

2016 m.gegužės 13 d. bankas pranešė, kad 2016 m. gegužės 12 d. įvyko AB SEB banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti 
sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais: 

1. Iš AB SEB banko stebėtojų tarybos nuo sprendimo priėmimo dienos buvo atšaukti David Bamforth Teare ir Mark Barry Payne; 
2. Riho Unt buvo išrinktas AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu numatant, kad Riho Unt šias pareigas eis nuo sprendimo priėmimo dienos iki esamos 

stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos - 2017 m. spalio 29 d.; 
3. Riho Unt buvo pavesta sušaukti kitą stebėtojų tarybos posėdį bei pasiūlyti jo darbotvarkę, įtraukiant klausimą dėl tarybos pirmininko išrinkimo; 
4. AB SEB banko prezidentas buvo įgaliotas atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu, įskaitant bet neapsiribojant šio 

sprendimo įregistravimu Juridinių asmenų registre, suteikiant prezidentui teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus. 
 

2016 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2016 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 45,1 mln. eurų, o AB SEB banko 
grupė – 43,1 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2015 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 36,9 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 32,7 mln. eurų  neaudituoto 
grynojo pelno. 
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AB SEB bankas 
 

2016 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 
 

1.  Ataskaitinio laikotarpio  konsoliduotas tarpinis pranešimas.  
 

Šis konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2016 metų sausio 1 dienos iki 2016 m. birželio 30 dienos.  
  

2. Emitento grupę sudarančios bendrovės, jų duomenys ryšiams ir pagrindinės veiklos pobūdis.  
  
Emitento pavadinimas AB SEB bankas 
Įstatinis kapitalas 299 563 606,20 EUR 
Buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Telefonas  (8 5) 2682 800 
Faksas (8 5) 2682 333 
El. paštas info@seb.lt 
Teisinė forma Akcinė bendrovė  
Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas 
Įmonės kodas 112021238 
Įmonės registracijos numeris AB90-4 
Interneto svetainės adresas www.seb.lt 

 
AB SEB bankas (toliau – bankas) yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir 

kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir lėšų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu bei 
prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje AB SEB banko grupę (toliau – grupė) Lietuvoje sudarė AB SEB bankas ir dvi patronuojamosios 
įmonės: UAB „SEB Venture Capital“ ir UAB „SEB investicijų valdymas“.  

 
Pavadinimas UAB „SEB Venture Capital“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis Verčiasi nuosavo turto investavimu į kitų įmonių kapitalą ir patikėto turto valdymu 
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1997 m. spalio 16 d., Vilnius 
Įmonės kodas 124186219 
Registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Faktinės buveinės adresas J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius 
Telefonas  (8 5) 2682 407 
Faksas  (8 5) 2682 402 
Elektroninio pašto adresas  kapitalas@seb.lt 
Interneto svetainės adresas www.seb.lt 

 
Pavadinimas UAB „SEB investicijų valdymas“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis Teikia įvairias investicijų valdymo paslaugas, konsultacijas 
Teisinė organizacinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 2000 m. gegužės 3 d., Vilnius 
Įmonės kodas 125277981 
Registruotos buveinės adresas  Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Faktinės buveinės adresas J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2681 594 
Faksas  (8 5) 2681 575 
Elektroninio pašto adresas  info.invest@seb.lt  
Interneto svetainės adresas www.seb.lt  
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3. Grupės organizacinė struktūra  
 

 Akcinink ų  susirinkimas

Banko stebėtojų taryba

Banko valdyba

Prezidentas

Teisės 
departamentas

Personalo 
departamentas

Vidaus audito 
departamentas

UAB SEB 
invest ici jų 
valdymas

Komunikaci jos 
skyrius

Rinkodaros 
departamentas

Mažmeninės 
bankininkyst ės tarnyba

Kredit ų ir rizikos valdymo 
tarnyba

Verslo bankininkystės 
tarnyba

Pagalbos verslui tarnyba

Produktų plėtros  
skyrius

Mokėjimo kortelių 
departamentas

Privačiosios 
bankininkystės 
departamentas

Fi lialai

Prevencijos 
departamentas

Kredito 
departamentas

Specialaus kredi tų 
administravimo 
departamentas

Rizikos 
departamentas 

Verslo kl ientų ir 
inst itucijų 

departamentas

Lėšų valdymo 
ir pre kybos 
finansavimo 

departame ntas

Neki lnojamojo 
turto finansavimo 

departamentas

UAB SEB Venture 
Capital

Finansų rinkų 
departamentas

IT centras

IT projektavimo 
departamentas

IT operacijų 
departamentas

Operacijų 
departamentas

Iždo skyrius

Pirkimo valdymo 
grupė

Prezidentui  pavaldūs 
padaliniai

Verslo kl ientų ir 
pramonės šakų 
analizės skyrius

Pokyčių valdymo 
grupė

Atitikties 
departamentas

Kontaktų centras

Finansų 
departamentas

Rizikos valdymo 
grupė

Finansavimo 
paslaugų 

departamentas

Nekilnojamojo 
turto valdymo 

grupė

Rizikos valdymo 
grupė

Balti jos šalių 
verslo plėt ros 

grupė

Lizingo 
departamentas

Baltijos šalių 
Pagalbos verslui 

grupė

Balti jos šalių 
Pagalbos verslui 

grupė

Balti jos šalių 
rizikos kontrolės 

grupė

Balti jos šalių
IT skyrius

Skaitmeninės 
bankininkystės 

skyrius

Klientų segmentų 
vadybos ir 

inovaci jų skyrius

 
 
 
4. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais  
 

Bankas, leisdamas viešas obligacijų emisijas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka privalo sudaryti 
sutartį dėl išleidžiamos obligacijų emisijos savininkų interesų gynimo su pasirinktu viešosios apyvartos tarpininku. 

2016 m. birželio 30 d. AB SEB bankas buvo sudaręs 23 sutartis su AB Šiaulių banku (juridinio asmens kodas 112025254, adresas 
Tilžės g. 149, LT- 76348 Šiauliai).  

 
 
5. Duomenys apie prekybą emitento grupę sudarančių įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose  
 

AB SEB banko akcijos nėra įtrauktos į „NASDAQ Vilnius“ biržos oficialųjį ar papildomąjį sąrašus ar į kitų reguliuojamų rinkų prekybos 
sąrašus ir to artimiausiu metu neplanuojama daryti.  

2016 m. birželio 30 d. dvi banko ne nuosavybės VP emisijos buvo įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ Skolos 
vertybinių popierių prekybos sąrašą: 

 

Parametrai Emisija 
ISIN kodas  LT0000405078 
Emisijos dydis (vnt.)  38 857 
Vieneto nominalioji vertė  0,01  eurų 
Emisijos dydis  1 125 376,50 eurų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2011 12 21  
Išpirkimo data  2017 01 09 

 

Parametrai Emisija 
ISIN kodas  LT0000405086 
Emisijos dydis (vnt.)  47 032 
Vieneto nominalioji vertė  0,01  eurų 
Emisijos dydis  1 362 140,86 eurų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2012 05 30  
Išpirkimo data  2017 06 13 

 
Banko patronuojamųjų įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.  

 
 

6. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes  
 
 

Bankas 2016 m. birželio 30 d. turėjo 3 filialus: AB SEB banko Rytų regiono filialą (kodas 112053613, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 
Vilnius), AB SEB banko Vidurio regiono filialą (kodas 112052511, adresas Laisvės al. 82/ Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas), ir AB SEB banko 
Vakarų regiono filialą (kodas 112052479, adresas Taikos pr.32, LT-91246 Klaipėda).  

Filialus sudarė 38 klientų aptarnavimo padalinių tinklas (12 finansinių paslaugų centrai ir 26 klientų aptarnavimo skyriai visoje 
Lietuvoje. 
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7. Objektyvi emitento grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su 

kuriais įmonė susiduria, apibudinimas  
 

Pirmą 2016 metų pusmetį Lietuvos ekonominiai rodikliai gerėjo, o eksportas vėl skatino BVP kilimą. Tikėtina, kad ateityje mažės 
nedarbas, augs gyventojų pajamos, kartu stiprės ir vidaus rinka. Nors paaiškėjus Didžiosios Britanijos referendumo rezultatams padidėjo 
neapibrėžtumas dėl regiono ekonomikos plėtros, tačiau bet kuriuo atveju jos pasitraukimo iš Europos Sąjungos pasekmės turės įtakos ne 
artimiausiu laiku, taigi jas bus galima tiksliau įvertinti ir tinkamai joms pasirengti.  

  Per 2016 metų pirmą pusmetį AB SEB bankas uždirbo 45,1 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 43,1 mln. eurų neaudituoto grynojo 
pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per 2015 metų pirmą pusmetį 
AB SEB bankas uždirbo 36,9 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 32,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. 

AB SEB banko grupės nuosavas kapitalas 2016 m. birželio 30 d. buvo 746 mln. eurų (2015 m. birželio 30 d. –  764 mln. eurų), t. y. 
sumažėjo 2 proc. dėl išmokėtų dividendų „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“. 

AB SEB banko grupės turtas 2016 m. birželio 30 d. buvo 7,0 mlrd. eurų (2015 m. birželio 30 d. – 6,5 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 9 
procentais. 

AB SEB banko indėlių portfelis 2016 m. birželio 30 d. buvo 4,8 mlrd. eurų (2015 m. birželio 30 d. – 4,4 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 10 
procentų. 

AB SEB banko grupės paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2016 m. birželio 30 d. buvo 5,1 mlrd. eurų (2015 m. birželio 30 d. – 4,8 
mlrd. eurų), t. y. padidėjo 8 procentais. Gerėjantys gyventojų ir įmonių lūkesčiai, didesnės verslo investicijos ir nedidelės palūkanos ir toliau 
lėmė tvarų AB SEB banko paskolų portfelio augimą. Suteiktų paskolų būstui įsigyti vertė pirmą 2016 metų pusmetį buvo 160 mln. eurų – 34 
proc. daugiau negu analogišku laikotarpiu pernai. Didėjantis vidaus vartojimas skatino ir vartojimo kreditų rinką – jų per pirmą 2016 metų 
pusmetį AB SEB bankas suteikė 10 proc. daugiau negu analogišku laikotarpiu pernai. Verslo plėtrai ir naujoms investicijoms dažnai skolinosi 
mažos ir vidutinės įmonės, kurios yra pagrindinis ekonomikos variklis. Joms per pirmą 2016 metų pusmetį banko suteiktų paskolų vertė 
padidėjo 43 procentais. Dėl didėjančių verslo investicijų į automobilių parkų atnaujinimą, įrenginius, žemės ūkio techniką, krovininį transportą 
didėjo ir lizingo mastas. Didelėms įmonėms suteiktų paskolų vertė taip pat augo – joms per pirmą 2016 metų pusmetį AB SEB bankas suteikė 
53 proc. daugiau paskolų negu atitinkamu laikotarpiu pernai. 

AB SEB banko grupės 2016 metų pirmo pusmečio pajamos buvo 98,1 mln. eurų (2015 metų pirmą pusmetį – 78,2 mln. eurų). 
Neįskaičiuojant nebūdingų vienkartinių pajamų 2016 metų pirmą pusmetį – dėl parduotų „Visa Europe Limited“ akcijų – banko pajamos buvo 
76,7 mln. eurų, t. y. sumažėjo 2 proc., palyginti su pirmu 2015 metų pusmečiu. 

Pirmą 2016 metų pusmetį toliau daugėjo klientų, pasirinkusių SEB kaip pagrindinį banką. Didėjant gyventojų mobilumui ir spartėjant 
gyvenimo tempui, vis daugiau AB SEB banko klientų rinkosi nuotolinius kanalus ir savitarnos paslaugas: 4 proc. padidėjo interneto banku 
besinaudojančių klientų skaičius ir vis didesnė klientų dalis – 34 proc. – prie interneto banko jungiasi mobiliaisiais įrenginiais. 

Atsižvelgdamas į klientų poreikius kasdienius finansus tvarkyti greitai ir paprastai, o į banko skyrių užsukti prireikus pasitarti 
sudėtingesniais finansų planavimo, taupymo, investavimo klausimais, AB SEB bankas toliau plėtė finansinių konsultacijų skyrių tinklą Vilniuje ir 
Kaune – šiuo metu konsultacijų skyriai sudaro beveik trečdalį AB SEB skyrių tinklo Lietuvoje. Skaitmenizacijos eroje SEB bankas planuoja šia 
kryptimi eiti ir toliau, stengdamasis būti geriausiu patarėju finansų klausimais ir gyventojams, ir įmonėms. 

Grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius grynuosius pinigus priimančiuose bankomatuose, palyginti su 2015 metų pirmo 
pusmečio duomenimis, padidėjo 5 proc., o grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius banko skyriuose per tą patį laikotarpį sumažėjo 35 
procentais. 

Per metus AB SEB banko klientų Lietuvoje atsiskaitymo kortele dalis, palyginti su atsiskaitymu grynaisiais pinigais, padidėjo – 2016 
metų pirmą pusmetį šis santykis pasiekė 38 procentus. Tai reiškia, kad visų pinigų, kuriuos SEB klientai išleido mokėdami kortele ir grynaisiais 
pinigais, 38 proc. buvo mokama kortele (2015 metų pirmą pusmetį šis santykis buvo 34 procentai). 

Atsiskaitymų SEB banko mokėjimo kortelėmis padidėjo 20 proc., palyginti su 2015 metų pirmu pusmečiu. 
2016 metų birželio pabaigoje AB SEB bankas turėjo 38 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje, iš jų 12 - finansų konsultacijų 

skyrių. 
SEB banko klientai gali naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu, jungiančiu SEB ir DNB bankų bankomatus, t. y. 536 

bankomatais. 
2016 metų pirmą pusmetį AB SEB banko grupė toliau įgyvendino SEB tvarios veiklos strategiją, kurioje nustatyti aštuoni tvaraus 

verslo prioritetai pagal pagrindines tris atsakomybės sritis (valdymo atsakomybės, aplinkos apsaugos atsakomybės ir socialinės atsakomybės): 
atsakingas pardavimas ir rinkodara, finansinių nusikaltimų prevencija, atsakinga nuosavybė, poveikio aplinkai mažinimas, tvarus finansavimas 
ir investicijos, savo darbuotojų branginimas, finansinių paslaugų prieinamumas, investavimas į bendruomenes. 

2016 metų pirmą pusmetį AB SEB banko grupė pristatė naujas ir tobulino dabartines paslaugas, ir toliau daug dėmesio skyrė privačių 
ir verslo klientų konsultacijoms, stengėsi teikti paprastesnes paslaugas. 2016 metų pirmą pusmetį bankas peržiūrėjo ir supaprastino finansinių 
paslaugų teikimo sutartis privatiems ir verslo klientams. Pavyzdžiui, banko klientai, nuo šių metų imantys vartojimo kreditą, vietoj ankstesnės 
12 puslapių sutarties dabar sudaro vieno puslapio sutartį, standartinė kredito verslo įmonėms sutartis sutrumpėjo nuo 19 iki 8 puslapių. 

2016 metų pirmą pusmetį AB SEB bankas pristatė būsto draudimo paslaugą bendradarbiaudamas su AB „Lietuvos draudimas“. SEB 
bankas nuo šiol visiems klientams – ne tik besikreipiantiems dėl būsto paskolos arba jau įsigijusiems būstą banko paskolos lėšomis – 
specialiomis sąlygomis siūlo apdrausti savo planuojamą įsigyti arba jau turimą būstą užsukus į banko skyrių.  

AB SEB bankas toliau daug dėmesio skyrė ir įmonių konsultacijoms, teikdamas patarimus kuriančioms ir plečiančioms verslą 
bendrovėms. Mažoms ir vidutinėms įmonėms SEB bankas trečią kartą organizavo renginį „Inovacijų laboratorija“, dideles įmones kvietė į 
renginį „Baltic Business Summit 2016“pasaulio finansų temomis.   

2016 metų pirmą pusmetį AB SEB banko grupė stengėsi suteikti klientams naudingos informacijos, galinčios padėti jiems kurti 
pridėtinę vertę: bankas organizavo leidinių „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“ pristatymą, supažindino su Baltijos ir Lietuvos namų ūkių 
finansinio turto apžvalgomis, įmonių apklausos „Baltic Business Outlook 2016“ duomenimis ir verslo tendencijomis, antrą kartą paaiškino, kaip 
apskaičiuojamas pasirengimo pensijai rodiklis, nuolat informavo klientus apie finansų rinkas, makroekonominę padėtį, pradėjo leisti ketvirčio 
žurnalą banko klientams „Rytojus atėjo vakar“, kuriame skelbiami aktualūs patarimai finansų klausimais (žurnalas platinamas banko skyriuose). 
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AB SEB banko grupė 2016 metų pirmą pusmetį pelnė svarbius tarptautinius ir vietinius apdovanojimus: SEB bankas išrinktas geriausiu 

banku Lietuvoje („EMEA Finance“), geriausiu vertybinių popierių saugotoju Lietuvoje („Global Finance“, „Global Investor“). AB SEB bankas 2016 
metų pirmą pusmetį pelnė antrą vietą tarp didelių įmonių geidžiamiausių darbdavių  rinkimuose, kuriuos organizuoja „Verslo žinios“ ir „CV.lt“ 
bei pelnė pirmą vietą patraukliausių darbdavių „CVmarket.lt“ organizuojamuose rinkimuose. 

 
 
8. Emitento grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

 
Grupės veiklos mastą ir dinamiką iš dalies apibūdina šie balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenys. 
AB SEB banko grupės pajamos ir veiklos pelnas 2016 metų pirmą pusmetį padidėjo, palyginus su praėjusių metų atitinkamu 

laikotarpiu: 
 

Sumos mln. EUR 2016 06 30 2015 06 30 Pokytis 
Grynosios pajamos 98,1 78,2 25% 

Išlaidos -43,9 -39,0 13% 

Pelnas prieš paskolų nuostolius 54,2 39,2 38% 

Paskolų nuostoliai -2,4 -1,3 78% 

Pelnas prieš pelno mokestį  51,8 37,9 37% 

Pelno mokestis -8,7 -5,2 66% 

Grynasis pelnas 43,1 32,7 32% 

 
Pajamų išaugimą lėmė banko turimų „VISA Europe Limited“ akcijų pardavimas. Išlaidų padidėjimas susijęs su vienkartinėmis pastatų 

nenaudojamos erdvės išlaidomis ir didesnėmis išlaidomis personalui. 
 
Pagrindiniai finansiniai rodikliai:  
 

 2016 06 30 2015 06 30 Pokytis 

Grynasis pelnas (mln. EUR) 43,1 32,7 32% 

C/I (pajamų ir išlaidų santykis) 0,45 0,50 +5 b.p. 
Naujos suteiktos paskolos (mlrd. EUR) 1,11 0,76 46% 

Paskolų ir lizingo, grynoji vertė (mlrd. 
EUR)  5,1 

 
4,8 8% 

Indėliai (mlrd. EUR) 4,8 4,4 10% 

 
Ir privataus ir verslo segmentų paskolų ir lizingo portfelio padidėjimą lėmė išaugusi paklausa, indėlių portfelio - padidėję indėliai iki 

pareikalvimo. 
 
Kai kurie grupės ir banko veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje: 
 

Grupė Rodiklis Bankas 
2015 12 31 2016 06 30  2015 12 31 2016 06 30 

0,89 proc. 1,25 proc. Vidutinė turto grąža  0,94 proc. 1,30 proc. 

7,55 proc. 11,35 proc. Vidutinė akcininkų nuosavybės grąža  8,02 proc. 11,91 proc. 

3,81 2,79 Pelnas, tenkantis akcijai (EUR) 4,02 2,92 

52,09 48,29 Akcijos buhalterinė vertė (EUR) 51,82 48,15 

 
 

9. Svarbūs įvykiai, buvę nuo ataskaitinio periodo pabaigos  
 
2016 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmą 2016 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 45,1 

mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 43,1 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko 
dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2015 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 36,9 mln. 
eurų, o AB SEB banko grupė – 32,7 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno. 

 
 

10. Emitento grupės veiklos planai ir prognozės  
 

AB SEB banko grupės Lietuvoje pagrindinė užduotis ir toliau liks dėmesys klientui. Siūlydama šiuolaikines paslaugas, teikdama jas 
patogiai ir profesionaliai, įsigilindama į kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius, grupė sieks įgyvendinti savo viziją: teikti klientams 
pasaulinio lygio finansines paslaugas. 
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AB SEB banko grupė, įgyvendindama šią viziją, atsižvelgdama į SEB grupės siekius, numato šias pagrindines veiklos kryptis: 
• ryšių su klientais stiprinimas. Siekdamas šio tikslo, bankas ir toliau savo veikloje vadovausis pagrindinio banko savo 

klientams (angl. home bank) strategija. Jos esmė –  tapti pagrindiniu banku savo klientams, kuris teikia pasiūlymus, atitinkančius klientų 
finansinius poreikius. Pagrindinį dėmesį skiriame visapusiškiems ryšiams su klientais, teikdami patarimus ir konsultacijas, vertindami 
paprastumą ir rodydami pagarbą. Įgyvendindamas šią strategiją, bankas kuria naujas ir patrauklias paslaugas dabartiniams ir būsimiems 
klientams, atitinkančias šių klientų segmentų poreikius. Bankas reguliariai matuoja privačių ir verslo klientų patenkinimo rodiklius; 

• darbo kultūra ir žmonės. Bankas, kaip ir anksčiau, sieks kurti pasitikėjimo ir pagarbos atmosferą, kurioje darbuotojai gali tobulėti 
ir realizuoti savo visas galimybes. Norėdamas nustatyti, ar darbuotojai patenkinti darbu, bankas ir SEB grupė taiko „Insight“ metodiką, kuri 
padeda įvertinti, kiek darbuotojai dalyvauja organizacijos veikloje, koks jų veiklos efektyvumas; 

• veiklos efektyvumo gerinimas. Norėdamas efektyviai dirbti ir būti konkurencingas, bankas planuoja pagrindinį dėmesį skirti šioms 
sritims: 

o pajamų didinimui, a) ieškodamas naujų pajamų šaltinių, b) didindamas dėmesį klientų konsultavimui ir paslaugų 
pardavimui,  d) optimizuodamas banko paslaugų kainodarą; 

o pelningumo užtikrinimui bankas įgyvendina verslo kapitalo koncepcija (angl. business equity) paremtą kainodarą; 
verslo kapitalas – tai sandoriui įgyvendinti reikalingi finansiniai ištekliai, kurie nustatyti atsižvelgiant į sandorio 
rizikingumą.  

o sąnaudų efektyvumo užtikrinimui, a) racionaliai nustatydamas ir kasdienių, ir su projektais susijusių užduočių 
prioritetus, b) reguliariai tikrindamas atliekamus darbus, norėdamas išvengti užduočių (funkcijų) dubliavimo ir taip 
patobulindamas vidinius organizacijos procesus; 

• rizikos valdymo tobulinimas. Prisiimti riziką nėra savaiminis tikslas – taip siekiama kurti vertę klientams ir užtikrinti akcininkams 
jų nuosavybės grąžą. SEB banko grupė taiko patikimą sistemą rizikai valdyti, turinčią ilgalaikes nepriklausomas rizikos kontrolės 
funkcijas nuo jos sukūrimo datos, kurias papildo keletas pažangių vidaus modelių ir išsami sprendimų priėmimo struktūra, puikus 
darbuotojų suvokimas apie riziką, vienodi apibrėžimai ir principai, prisiimamos rizikos kontrolė, neviršijant nustatytų limitų ir 
didelis išorės veiksnių atskleidimo skaidrumas visą dėmesį skiriant: 

o pagrindinių bankui būdingų rizikos rodiklių stebėsenai (angl.KRI), 
o užtikrinant priežiūros institucijų reikalavimų atitikimą (pvz., Bazelio III nuostatos). 

 
 

11. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 
 

AB SEB banko grupė tyrimo bei plėtros veiklos nevykdė. 
 
 

12. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos pagrindinės investicijos  
 
Per 2016 metų pirmą pusmetį grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė ne daugiau kaip 10 proc. įstatinio 

kapitalo. 
AB SEB bankas grupės ilgalaikio turto įsigijimai per 2016 metų pirmą pusmetį pateikti lentelėje: 
 

Sumos mln. EUR 2016 06 30 
Nematerialusis turtas 0,8 

Transporto priemonės 0,2 

Kompiuterinė technika 1,2 

Kitas materialusis turtas 0,3 

Nuomojamų patalpų rekonstrukcija 0,2 

Iš viso 2,7 
 

 
13. Finansinės rizikos valdymo tikslai, naudojamos apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių 
apskaita, ir įmonės kainų rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų rizikos mastas 

 
Grupė finansinę riziką valdo taip, kaip aprašyta 2015 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 3 pastabos skyriuje Finansinės 

rizikos valdymo politika. Ten pat aprašyti ir finansinės rizikos valdymo tikslai, taikomos sandorių rizikos mažinimo priemonės, grupės kredito 
rizikos ir rinkos rizikos mastas.  

 
 

14. Informacija apie tai, kaip laikomasi Bendrovių valdymo kodekso 
Bankas, kaip ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas, taiko rekomendacinio pobūdžio į vertybinių popierių biržos „NASDAQ 

Vilnius“ sąrašus įtrauktų bendrovių valdymo kodeksą, kurio AB SEB bankas iš esmės laikosi. Nuostatų, kurių nesilaikoma, priežastys nurodytos 
Bendrovių valdymo kodekse (žr. 2015 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 1 priedą). Bendrovių valdymo kodeksas ir kita informacija 
apie AB SEB banko valdymo praktiką skelbiama banko interneto svetainėje www.seb.lt ir reguliuojamos rinkos operatoriaus (vertybinių 
popierių biržos „NASDAQ Vilnius“) centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.  
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15. Informacija apie rizikos mastą ir jos valdymas  

 
SEB grupė įgyvendina tokią rizikos valdymo, planavimo ir paskesnio stebėjimo sistemą, pagal kurią veiklos, likvidumo ir finansavimo 

planavimas, rizikos, kapitalo valdymas, rezultatų ir veiklos valdymas būtų glaudžiai susiję. 
Priimtų veiklos sprendimų finansines pasekmes SEB valdo didelį dėmesį skirdamas trims sritims: a) plėtrai, veiklos įvairovei ir veiklos 

rizikos mastui, b) kapitalui, finansavimui ir likvidumo reikalavimų laikymuisi, c) pelningumui.  
SEB grupė nustato tikslus bei nuolat juos peržiūri norėdama efektyviai valdyti išteklius atsižvelgiant į šias išvardytas sritis. 
Rizikos valdymas yra pagrindinis bankų uždavinys, ypač svarbus norinti užtikrinti ilgalaikį pelningumą ir veiklos stabilumą.  
Bendrą riziką, kuri yra priimtina SEB grupei, nustato SEB grupės valdyba vadovaudamasi pagrindiniu principu, kad prisiimta rizika nėra 

savitikslis dalykas: ji prisiimama norint sukurti pridėtinę vertę klientams ir tvarią vertę akcininkams. Rizikos tolerancijos lygį apibrėžiančiame 
dokumente SEB grupės valdyba aprašo ilgalaikį požiūrį į banko prisiimamą rizikos lygį, finansavimo struktūrą, likvidumo rezervą bei kapitalą, 
reikalingą visų rūšių rizikai padengti atsižvelgiant į galiojančius veiklą reguliuojančių institucijų reikalavimus. 

Rizikos toleranciją apibrėžiantis dokumentas yra ypač svarbus planuojant veiklą ir apima visas pagrindines rizikos  rūšis, t. y. kredito 
riziką, likvidumo riziką, rinkos riziką, operacinę riziką ir kt. Rizikos vertinimo būdai ir priemonės yra nustatomi atsižvelgiant į priimtiną riziką bei 
peržiūrimi kiekvienais metais.  

SEB patiriamą rizikos mastą  nuolat stebi rizikos valdymo padaliniai, vadovai ir SEB grupės valdyba.  
Verslo padaliniai yra atsakingi už riziką, kuri atsiranda vykdant jų veiklą. Jie yra pirmoji apsauga nuo galimų nepageidaujamų pasekmių 

ir turi užtikrinti, kad nuo sandorio pradžios būtų priimti teisingi sprendimai, o atsirandanti rizika būtų valdoma visą sandorio vykdymo laikotarpį 
laikantis galiojančių taisyklių.  

SEB rizika valdoma atsižvelgiant į ilgalaikę patirtį, glaudžius ryšius su klientais ir laikantis bankinės veiklos reikalavimų. Verslo 
padaliniams jų uždavinius įgyvendinti padeda visoje grupėje taikomi vienodi rizikos valdymo principai, politikos ir nustatyta sprendimų 
priėmimo hierarchija.  

Rizikos kontrolės ir atitikties padaliniai – tai antrasis rizikos valdymo lygmuo, nepriklausantis nuo verslo padalinių.  
Riziką kontroliuojančių padalinių uždavinys - nustatyti, vertinti ir kontroliuoti riziką. Rizika yra vertinama tiek bendruoju tiek detaliuoju 

lygmeniu, nustatant limitus sandorių ir portfelių lygmenyje. Kredito portfelio kokybė stebima ir analizuojama nuolat, taip pat ir atliekant 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.  

Atitikties padalinys užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi galiojančių reikalavimų, ir visą dėmesį skiria derinimo klausimams, 
vadovaudamasis valdybos ir vadovų nurodymais. 

Rizikos valdymo kokybė nuolat vertinama trečiuoju rizikos valdymo lygmeniu, t. y. ją vertina - vidaus audito padalinys, taip pat ir išorės 
auditoriai.  

AB SEB bankas prisiima kredito, rinkos, likvidumo, operacinę ir kitokią riziką. Daugiau informacijos apie konkrečias rizikos rūšis, jų 
vertinimo ir valdymo priemones žr. 2015 metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 3 pastaboje „Finansinės rizikos valdymo politika“. 
Per ataskaitinį laikotarpį esminių pasikeitimų rizikos valdyme nebuvo. 

 
2016 metų pirmą pusmetį AB SEB banko grupė vykdė visus priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus (žr. lentelę toliau). 
 

Grupė Rodiklis  Bankas 
2015 12 31 2016 06 30  2015 12 31 2016 06 30 

Vykdomas* Vykdomas* Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis Vykdomas* Vykdomas* 

22,57 proc. 19,24 proc. Kapitalo pakankamumo koeficientas 22,43 proc. 19,18 proc. 

0,81 proc. 4,64 proc. Didžiausia atviroji pozicija viena valiuta 0,81 proc. 4,68 proc. 

0,81 proc. 4,72 proc. Didžiausia bendra atviroji pozicija 0,82 proc. 4,72 proc. 

18,62 proc. 21,89 proc. 
Didžiausios paskolos vienam skolininkui<= 25 proc. 

kapitalo 
18,69 proc. 21,95 proc. 

* Konkretus padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio dydis nėra skelbiamas, kadangi Europos Komisija kol kas nėra patvirtinusi techninių 
standartų, reglamentuojančių šio rodiklio apskaičiavimą. 
 

 
16. Įmonių grupės vidaus rizikos kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

sudarymu, pagrindiniai požymiai 
 

Grupė turi užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tinkamos organizacinės priemonės, procedūros ir verslo procesų informacinės sistemos, 
kurios užtikrintų būtiną vidaus kontrolės sistemą, ir patikimus finansinės atskaitomybės duomenis. Paminėtinos šios pagrindinės grupėje 
veikiančios vidaus kontrolės sudedamosios dalys: duomenų apie atliktas operacijas pirminėse sistemose sutikrinimas su operacijų duomenimis 
apskaitos sistemoje; aiški organizacinė struktūra ir teisingas funkcijų atskyrimas, kasdieninė grupės operacijų apskaita, grindžiama aktualiais 
rinkos duomenimis, nustatyti riziką ribojantys limitai ir reguliari kontrolė, ar rizika atitinka šiuos limitus, įdiegta verslo ir verslo priežiūros 
procesų vidaus kontrolė, taikomos kitos kontrolės priemonės. 
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17. Emitento įstatinis kapitalas  

 
Juridinių asmenų registre įregistruotas banko įstatinis kapitalas (dydis, struktūra pagal akcijų rūšis ir klases, bendra nominalioji 

vertė):  

Akcijų rūšis ISIN kodas Akcijų skaičius 
Nominalioji 
vertė (EUR) 

Bendra nominalioji 
vertė 

Dalis 
įstatiniame 

kapitale (proc.) 
Paprastosios 

vardinės akcijos 
LT0000101347 15 441 423 19,40 299 563 606,20 100,00 

Iš viso - 15 441 423 - 299 563 606,20 100,00 
 
Visos banko akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.  

 
 

18. Akcininkai  
 

2010 m. lapkričio 19 d. baigtas AB SEB banko privalomo akcijų išpirkimo procesas. Švedijos įmonių registre registruotam bankui 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, teisinė forma – viešoji ribotos atsakomybės bendrovė, juridinio asmens kodas 502032-9081, 
buveinės adresas Kungstradgardsgatan 8, Stokholmas, Švedijos Karalystė, 2016 m. birželio 30 d. priklausė 15 441 423 vnt. paprastųjų vardinių 
akcijų, kurios sudaro 100 proc. AB SEB banko akcijų. Jokių specialių kontrolės teisių, jokių balsavimo teisių apribojimų banko akcijoms nėra 
nustatyta, 

 
 

19. Informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus  
 
Banko patronuojamoji įmonė UAB „SEB Venture Capital“ 2016 m. birželio 30 d. turėjo reikšmingą įtaką šiose asocijuotose įmonėse: 

Pavadinimas Kodas Buveinė Veikos pobūdis 
UAB „Duonos centras“ 302638225 Lvovo g. 25 Vilnius Kepyklos, tiekimas 

 
 

20. Emitento įstatų pakeitimo tvarka, taisyklės, reglamentuojančios valdybos narių išrinkimą 
 

Banko įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nustatyta tvarka. 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas su tam tikromis išimtimis nustato, kad įstatų keitimas yra išimtinė visuotinio akcininkų 
susirinkimo teisė. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo, reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių 
visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. 

Lietuvos Respublikos bankų įstatyme nustatyta, kad banko įstatų pakeitimai, jei keičiamos įstatų nuostatos dėl: įstatinio (akcinio) 
kapitalo dydžio gali būti įregistruoti Juridinių asmenų registre tik gavus priežiūros institucijos, t. y. Lietuvos banko, leidimą.  

Banko valdybą renka banko stebėtojų taryba 4 metams. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios 
valdybos kadencijos pabaigos. Stebėtojų tarybos sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 
posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos 
pirmininką. 

 
 

21. Duomenys apie emitento savų akcijų įsigijimą/perleidimą, emitento organų įgaliojimai išleisti ir supirkti emitento akcijas  
 

Bankas neturi ir per 2016 metų pirmą pusmetį savų akcijų neįsigijo. Banko akcijų nėra įsigijusios ir patronuojamosios įmonės. Bankas 
ir jo įmonės per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.  

Banko visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir 
minimalią emisijos kainą bei priimti sprendimą bankui įsigyti savų akcijų. 

 
 

22. Emitento organai 
 

AB SEB banko įstatuose yra nustatyta, kad banko organai yra: 
• banko visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – susirinkimas); 
• banko stebėtojų taryba (toliau – taryba); 
• banko valdyba (toliau – valdyba); 
• banko administracijos vadovas (prezidentas, toliau – prezidentas). 

 
Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir akcininkų teisės bei jų įgyvendinimas yra nustatyti banko įstatuose ir Lietuvos 

Respublikos įstatymuose. 
Banko valdymo organai yra valdyba ir prezidentas.  
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Taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis banko veiklos priežiūrą. Banko tarybą, sudaromą iš 8 narių, renka susirinkimas. 

Taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, prižiūri valdybos ir prezidento veiklą bei turi kitų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
ir banko įstatus jos kompetencijai priskirtų teisių ir pareigų.  

Banko valdyba yra kolegialus banko valdymo organas, sudaromas iš 5 narių ir renkamas tarybos. Valdyba vadovauja bankui, tvarko 
jo reikalus, atstovauja banko interesams ir už banko finansinių paslaugų teikimą atsako pagal įstatymus. Valdyba renka (skiria) ir atšaukia 
prezidentą ir jo pavaduotojus bei turi kitų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir banko įstatus jos kompetencijai priskirtų teisių ir pareigų. 
Valdybos nariai individualių jiems, kaip valdybos nariams, suteiktų įgaliojimų neturi, jie veikia kartu kaip kolegialus organas arba atskirai kaip 
atitinkamų AB SEB banko tarnybų direktoriai. 

Prezidentas veikia banko vardu, organizuoja kasdieninę banko veiklą ir atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir banko įstatų jo 
kompetencijai priskirtas funkcijas. 

 
 

23. Informacija apie valdymo, priežiūros organų ir jų komitetų sudėtį, jų ir bendrovės vadovo veiklos sritis, vyriausiąjį 
finansininką 
 
BANKO STEBĖTOJŲ TARYBA (2016 m. birželio 30 d.)  
 
RIHAS UNTAS (RIHO UNT) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. 
Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2016 m. gegužės 12 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.  
 
KNUTAS JONAS MARTINAS JOHANSSONAS (KNUT JONAS MARTIN JOHANSSON) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ pagalbos verslui padalinio vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – 
ekonomika. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2009 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. spalio 
29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai.  
 
STEFANAS STIGNÄSAS (STEFAN STIGNÄS) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovas. Išsilavinimas – aukštasis 
universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2009 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. 
spalio 29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai. 
 
TEDAS TONIS KYLBERGAS (TED TONY KYLBERG) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ pagalbos verslui padalinio pirkimų ir pardavimų valdymo vadovas. Išsilavinimas – aukštasis 
universitetinis, specialybė – teisė. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2010 m. kovo 25 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. spalio 
29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai. 
 
ERKKA KRISTIANAS NÄSÄKKÄLÄ (ERKKA KRISTIAN NÄSÄKKÄLÄ) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ grupės tarptautinės rizikos valdymo vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – 
inžinerija. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2015 m. rugsėjo 3 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Pareigas 
pradėjo eiti 2015 m. gruodžio 18 dieną. 
 
SUSANNE‘A ELIZABETH TAMM (SUSANNE ELIZABETH TAMM) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ mažmeninės bankininkystės tarnybos vidutinių įmonių ir viešojo sektoriaus padalinio vadovė. 
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narė, išrinkta 2015 m. rugsėjo 3 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Pareigas 
pradėjo eiti 2015 m. gruodžio 18 dieną. 
 
Visų stebėtojų tarybos narių kadencijos pabaiga – 2017 m. spalio 29 d. 
 
 
BANKO VALDYBA (2016 m. birželio 30 d.) 
 
RAIMONDAS KVEDARAS  
AB SEB banko valdybos pirmininkas, prezidentas nuo 2009 m. spalio 19 dienos. Valdybos nariu išrinktas 2004 m. vasario 4 dieną. Išsilavinimas 
– aukštasis, specialybė – tarptautiniai finansai. Banko akcijų neturi.  
 
AIVARAS ČIČELIS 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius. Valdybos narys nuo 2009 m. spalio 19 dienos. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi. 
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ROBERTAS BERNIS (ROBERTS BERNIS) 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Kreditų ir rizikos valdymo tarnybos direktorius. Valdybos narys nuo 2009 m. spalio 19 dienos. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – inžinierius. Banko akcijų neturi. 
 
VIRGINIJUS DOVEIKA 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius. Valdybos nariu išrinktas 2010 m. birželio 14 dieną. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – verslo administravimas ir vadyba. Banko akcijų neturi.  
 
JONAS IRŽIKEVIČIUS 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius. Valdybos narys nuo 2011 m. balandžio 11 dienos. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – verslo administravimas. Banko akcijų neturi.  
 
Visų valdybos narių kadencijos pabaiga – 2020 m. vasario 8 diena (2016 m. vasario 8 d. banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą perrinkti 
banko valdybą naujai ketverių metų kadencijai). 
 
BENDROVĖS VADOVAS  
 
RAIMONDAS KVEDARAS – AB SEB banko valdybos pirmininkas, banko prezidentas nuo 2009 m. spalio 19 dienos. Valdybos nariu išrinktas 
2004 m. vasario 4 dieną.  
 
VYRIAUSIASIS FINANSININKAS  
 
JONAS IRŽIKEVIČIUS – AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius. Valdybos narys ir vyriausiasis 
finansininkas nuo 2011 m. balandžio 11 dienos.   

 
Banko stebėtojų tarybos nariams per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotų sumų nėra.  
 
Informacija apie banko valdybos nariams, einantiems ir kitas pareigas banke, per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas pinigų sumas pateikiama 
toliau lentelėje.  
 

 Su darbo santykiais  
susijusios pinigų sumos 

Neatlygintinai 
perleistas turtas 

Suteiktos garantijos 
įmonės vardu 

Bendrai visiems bendrovės valdybos  
  nariams (tūkst. eurų) prieš mokesčius,   
  iš jų: 567 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos   
  (tūkst. eurų)  435 - - 

darbdavio socialinio draudimo įmokos   
   (tūkst. eurų) 132 - - 

Kitos išmokos, įskaitant darbdavio  
   socialinio draudimo įmokas  
   (tūkst. eurų) prieš mokesčius 18 - - 

Vidutiniškai vienam bendrovės  
  valdybos nariui (tūkst. eurų) prieš  
  mokesčius:*  113 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos   
  (tūkst. eurų) 87 - - 

darbdavio socialinio draudimo įmokos  
  (tūkst. eurų) 26 - - 

Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui 
apskaičiuotos sumos per 2016 metų pirmą 
pusmetį (tūkst. eurų) prieš mokesčius:   178 - - 

 
* Valdybą sudaro 5 nariai.  
 
 

AUDITO IR ATITIKTIES KOMITETAS (2016 m. birželio 30 d.) 
 

Audito ir atitikties komitetas užtikrina banko vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą, koordinuoja ir vertina vidaus audito padalinio darbą, 
užtikrina vidaus audito padalinio veiklos nepriklausomumą, svarsto ir vertina vidaus ir išorės audito patikrinimų rezultatus, svarsto kitus 
priežiūros institucijos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytus klausimus. Banko stebėtojų taryba, vadovaudamasi įstatymais ir 
priežiūros institucijos teisės aktais, sudaro audito ir atitikties komitetą, nustato jo kompetenciją ir veiklos tvarką, tvirtina nuostatus bei 
kontroliuoja jo veiklą. Nei vienas Audito ir atitikties komiteto narys banko akcijų neturi. 
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JOHANAS ÅKERBLOMAS (JOHAN ÅKERBLOM) 
Komiteto pirmininkas. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos finansų vadovas. 
 
GÖRANAS RASPE‘AS (GÖRAN RASPE)  
Nepriklausomas narys.  
 
BENAS WILSONAS (BEN WILSON) 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ grupės finansinės atskaitomybės vadovas.  

 
ARNOLDAS ČULKSTENSAS (ARNOLDS ČULKSTENS) 
„SEB Life and Pension Holding AB“ Rygos filialo vadovas.  
 
JONAS GUDMUNDSSONAS (JONAS GUDMUNDSSON) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos IT ir pagalbos verslui tarnybos vadovas.  
 
 
RIZIKOS KOMITETAS (2016 m. birželio 30 d.) 
 
Rizikos komitetas pataria banko organams dėl bendros esamos ir būsimos bankui priimtinos rizikos bei strategijos, padeda prižiūrėti, kaip ši 
strategija įgyvendinama banke, tikrina, ar siūlant banko klientams įsipareigojimų ir turto kainas visiškai atsižvelgta į banko verslo modelį ir 
rizikos valdymo strategiją bei atlieka kitas komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. Nei vienas Rizikos komiteto narys banko akcijų neturi. 
 
ERKKA KRISTIANAS NÄSÄKKÄLÄ (ERKKA KRISTIAN NÄSÄKKÄLÄ) 
Komiteto pirmininkas. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ grupės tarptautinės rizikos valdymo vadovas.  
 
RIHAS UNTAS (RIHO UNT)  
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas.  
 
STEFANAS STIGNÄSAS (STEFAN STIGNÄS) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovas.  
 
 
ATLYGIO IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMITETAS  (2016 m. birželio 30 d.) 

Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas teikia pagalbą tarybai svarstant atlygio, lyderystės, veiklos tęstinumo ir kitus personalo 
klausimus, o taip pat siūlo kandidatus į laisvas banko organų narių vietas ir rekomenduoja atitinkamiems banko organams juos svarstyti bei 
atlieka kitas teisės aktuose bei atlygio ir skyrimo komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto narių 
kandidatūras tvirtina banko stebėtojų taryba. Atlygio ir žmogiškųjų komiteto pirmininku ir nariais negali būti renkami asmenys, kurie yra susiję 
su banku ar jo dukterinėmis įmonėmis darbo santykiais, taip pat banko valdybos nariai. Nei vienas Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto narys 
banko akcijų neturi. 

 
KNUTAS JONAS MARTINAS JOHANSSONAS (KNUT JONAS MARTIN JOHANSSON) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)” pagalbos verslui padalinio vadovas. 
 
RIHAS UNTAS (RIHO UNT) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas.  

 
TEDAS TONIS KYLBERGAS (TED TONY KYLBERG) 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) “ pagalbos verslui padalinio pirkimų ir pardavimų valdymo vadovas. 

 
 

24. Darbuotojai  
 

AB SEB banko grupėje Lietuvoje (AB SEB banke, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB Venture Capital“) 2016 m. birželio 30 d. 
dirbo 1 642 darbuotojai (dirbantys pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus), t. y. 0,4 proc. mažiau negu 2015 metų pabaigoje, kai grupėje dirbo 1 648 darbuotojai. Grupėje 2016 m. birželio 30 d. faktiškai 
dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 449, t. y. 2,3 proc. mažiau negu 2015 metų 
pabaigoje, kai grupėje faktiškai dirbo 1 483 darbuotojai.  

Vien banke darbuotojų (dirbančių pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus) skaičius per 2016 metų pirmą pusmetį sumažėjo 0,4 proc. – nuo 1 638 iki 1 631, o banko faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius 
(neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) 2016 m. birželio 30 d. buvo 1 438, t. y. 2,4 proc. mažiau negu 2015 metų 
pabaigoje, kai jų buvo 1 473. Mažesnį darbuotojų skaičių lėmė tai, kad, įgyvendindamas veiklos efektyvumo didinimo priemones, bankas 
palaipsniui mažino darbuotojų skaičių. 

Vidutinis faktinis (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) banko darbuotojų skaičius 2016 m. birželio 30 d. 
buvo 1 466 (2015 m. – 1 508 darbuotojai).  
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 Bankas Grupė 
 2015 12 31 2016 06 30 2015 12 31 2016 06 30 

Nuolatiniai darbuotojai (dirbantys 
pagal terminuotas ir 
neterminuotas darbo sutartis, 
įskaitant vaiko priežiūros 
atostogose esančius 
darbuotojus) 1 638 1 631 1 648 1 642 

Faktiškai dirbantys darbuotojai 
(neskaičiuojant vaiko priežiūros 
atostogose esančių darbuotojų) 1 473 1 438 1 483 1 449 

 
Lentelėse toliau pateikiama informacija apie faktiškai dirbančių banko darbuotojų skaičių ir vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 

(neatskaičius mokesčių). Darbo ar kolektyvinėse sutartyse ypatingų emitento darbuotojų ar jų dalies teisių ir pareigų nenumatyta. 
 

 Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  eurais) 
 2015 12 31 2016 06 30 2015 12 31 2016 06 30 

Vadovaujantys darbuotojai 183 172 3 407 3 477 

Specialistai  1 290 1 266 1 220 1 254 

Iš viso 1 473 1 438 - - 
 
 
25. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei 

 
Tokios sąlygos yra numatytos tam tikrose banko sutartyse, tačiau šie susitarimai nelaikytini reikšmingais.  

 
 

26. Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai 
 

2016 m. sausio 25 d. banko administracija ir banko darbuotojų atstovai pasirašė atnaujintą kolektyvinę sutartį, kuri galios dvejus 
metus. Ši sutartis pakeitė nuo 2014 m. sausio 27 d. banke galiojusią kolektyvinę sutartį. Kolektyvinė sutartis reglamentuoja darbo santykius ir 
sąlygas, apibrėžia abipusius darbdavio ir darbuotojų įsipareigojimus, papildomas darbuotojų skatinimo priemones ir kitas darbo santykių 
sąlygas, dėl kurių darbuotojai ir darbdavys susitarė tarpusavyje, pavyzdžiui, dėl suminės darbo laiko apskaitos, darbo stažo apskaičiavimo, 
papildomų atostogų ir pan. Kolektyvinę sutartį pasirašė AB SEB banko administracija ir banko darbo tarybos atstovai. Banko darbo tarybą 
sudaro 15 slaptu balsavimu išrinktų banko darbuotojų, einančių įvairias pareigas banke. Kolektyvinėje sutartyje įrašytos visos įstatymuose 
nustatytos darbo sąlygos ir tie aspektai, dėl kurių su darbdaviu galima susitarti tiesiogiai.  

Konsultacijos su banko administracija – viena iš pagrindinių darbo tarybos veiklos sričių. Darbo taryba periodiškai susitinka su banko 
prezidentu. Šiuose susitikimuose yra aptariama, kaip vykdomos kolektyvinės sutarties nuostatos, kokie laukia pokyčiai ir kokių klausimų ar 
pastebėjimų darbo tarybos nariai sulaukia iš darbuotojų.  

Atskirų susitarimų dėl išeitinių kompensacijų, sudarytų su emitento organų, komitetų nariais ar darbuotojais, jei jie atsistatydintų 
arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, sudaryta nėra. 

 
 

27. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu  sudarytus žalingus sandorius 
 
Bankas yra įgyvendinęs organizacines, vidaus kontrolės priemones ir procedūras, taip pat ir interesų konfliktų vengimo ir valdymo 

srityje, norėdamas, kad emitento vardu nebūtų sudaryti sandoriai, kurie  neatitiktų bendrovės tikslų, dabartinių įprastų rinkos sąlygų ar 
pažeistų akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus. 

Per ataskaitinį laikotarpį emitento vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, 
pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamą įtaką emitento veiklai ir / arba 
veiklos rezultatams, taip pat sandorių, sudarytų esant interesų konfliktui tarp emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių 
šalių pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir / arba kitų pareigų, nebuvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




