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1. Ataskaitinis laikotarpis 

 

Ataskaita parengta už 2015 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 43 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 akcininkas yra „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 100 proc. banko akcijų. 
 
 

2 PASTABA    RENGIMO PAGRINDAS 

 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo euro zonos nare. Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. eurais (EUR). 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 2014 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.  
 
  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) 
 

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 (išlaidos) 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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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

2014 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 63 963                    85                              7                                 30 673                    -                            -                            -                            (26 676)                   68 052                   
  - vidinės                2 113                     -                         3 24 559            -                  -                  -                  (26 676)            (1)                              
  - išorinės              61 850                    85                      4                6 114 -                  -                  -                  -                  68 053                   
Palūkanų išlaidos (25 973)                   (84)                            -                            (23 948)                  -                            -                            -                            26 676                    (23 329)                 
  - vidinės (24 477)            (84)                  -                  (2 116)              -                            -                            -                            26 676             (1)                              
  - išorinės (1 496)              -                  -                  (21 832)            -                            -                            -                            -                  (23 328)                 
Paslaugų  ir 

  mokesčių pajamos 35 771                     35                              2 825                       261                           -                            -                            -                            (1 412)                      37 480                   
  - vidinės 1 151               -                  -                  261                  -                            -                            -                            (1 412)              -                           
  - išorinės 34 620             35                    2 825              -                  -                            -                            -                            -                  37 480                   
Paslaugų  ir 

  mokesčių išlaidos (9 651)                      -                            (1 384)                      -                            -                            -                            -                            1 412                        (9 623)                    
  - vidinės (261)                 -                  (1 151)              -                  -                            -                            -                            1 412               -                           
  - išorinės (9 390)              -                  (233)                 -                  -                            -                            -                            -                  (9 623)                    
Gry nosios finansinės v eiklos 

  pajamos 9 389                       1 450                       -                            935                           -                            -                            -                            -                            11 774                    
Gry nosios kitos pajamos (išlaidos) (224)                         -                            -                            55                              -                            1                                 -                            -                            (168)                        
Veiklos pelnas (nuostoliai) 73 275                   1 486                      1 448                      7 976                      -                           1                                -                           -                           84 186                   
Išlaidos personalui, kitos 

  administracinės išlaidos (32 042)                  (119)                          (461)                          (128)                          39                              688                           617                            -                            (31 406)                 
Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 465)                     (3)                               (3)                               (1)                                (30)                            (151)                          (254)                         -                            (2 907)                    
Finansinių priemonių 

  operacijų rezultatas (1)                                -                             -                             -                             -                             (1)                                -                             -                             (2)                              
Iš v iso nuostolių dėl 

  sumažėjusios v ertės (1 056)                      -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1 056)                    
Pelnas prieš pelno mokestį 37 711                    1 364                      984                          7 847                      9                                537                          363                          -                           48 815                   
Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 642)                     (1)                                (158)                          -                            -                            -                            -                            -                            (5 801)                    
Grynasis metų pelnas 32 069                   1 363                      826                          7 847                      9                                537                          363                          -                           43 014                   

Iš viso turto 5 170 087              16 476                     5 427                       2 297 024             9                                 535                           425                           (614 750)                6 875 233            
Iš viso įsipareigojimų 4 413 933             15 111                      4 314                       2 289 604             -                            -                            63                              (614 750)                6 108 275            

Nematerialiojo ir materialiojo 

  turto įsigijimas 1 459               -                  1                      -                  -                  -                  -                  -                  1 460



AB SEB bankas  
 

2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

 13

 

3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

Toliau lentelėje pateikiamas 2014 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 68 052                    -                            (306)                         67 746                     
Palūkanų išlaidos (23 329)                  1 168                        -                            (22 161)                   
Paslaugų  ir 

  mokesčių pajamos 37 480                    -                            202                           37 682                    
Paslaugų  ir 

  mokesčių išlaidos (9 623)                     11                               (9 612)                      
Gry nosios finansinės v eiklos 

  pajamos 11 774                      (1 168)                      -                            10 606                    
Gry nosios kitos pajamos (168)                          -                            971                            803                           
Veiklos pelnas 84 186                   -                           878                          85 064                   
Išlaidos personalui, kitos 

  administracinės išlaidos (31 406)                   -                            (683)                         (32 089)                  
Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 907)                      -                            (2 907)                      
Finansinių priemonių 

  operacijų rezultatas (2)                               -                            -                            (2)                               
Iš v iso nuostolių dėl 

  sumažėjusios v ertės (1 056)                      -                            (195)                          (1 251)                      
Pelnas prieš pelno mokestį 48 815                   -                           -                           48 815                   
Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 801)                      -                            -                            (5 801)                      
Grynasis metų pelnas 43 014                   -                           -                           43 014                   

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 41 280                              41 280                                 1 065 922                1 065 680                
Lėšos/kreditai bankuose 1 024 262                       1 022 788                          252 256                   252 103                    
Kreditai klientams 4 376 849                       4 155 887                          4 293 166                4 212 453                
Vyriausybės vertybiniai popieriai – gautinos sumos 53 437                              54 032                                54 785                       55 842                      

Gautinos lizingo įmokos 383 301                           382 750                              393 013                    392 602                   
Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo -                                     -                                        4 357                          4 362                         

Iš viso finansinio turto                         5 879 129                           5 656 737                 6 063 500                 5 983 043 

Įsiskolinimas centriniam bankui 15                                        15                                           17                                 17                                 
Įsiskolinimai kredito įstaigoms 1 153 951                        1 173 402                           1 271 662                 1 296 505                
Klientų indėliai 4 361 662                       4 362 400                         4 468 133                4 468 680               
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 16 198                              16 654                                 18 837                       19 157                        

Iš viso finansinių įsipareigojimų                         5 531 826                            5 552 471                 5 758 649                 5 784 359 

2015 m. birželio 30 d. 2014 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 41 280                              41 280                                 1 065 922                1 065 680                
Lėšos/kreditai bankuose 1 024 262                       1 022 788                          252 256                   252 103                    
Kreditai klientams 4 375 641                       4 154 679                          4 302 834               4 222 116                
Vyriausybės vertybiniai popieriai – gautinos sumos 53 437                              54 032                                54 785                       55 842                      
Gautinos lizingo įmokos 383 364                          382 818                              393 080                   392 675                    
Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo 4 357                          4 362                         

Iš viso finansinio turto                        5 877 984                           5 655 596                 6 073 234                 5 992 778 

Įsiskolinimas centriniam bankui 15                                        15                                           17                                 17                                 
Įsiskolinimai kredito įstaigoms 1 153 951                        1 173 402                           1 271 662                 1 296 505                

Klientų indėliai 4 368 692                      4 369 429                         4 475 148                4 475 694                

Išleisti skolos vertybiniai popieriai 16 198                              16 654                                 18 837                       19 157                        

Iš viso finansinių įsipareigojimų                        5 538 856                           5 559 500                 5 765 664                  5 791 374 

2015 m. birželio 30 d. 2014 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:  
 

2015 m. birželio 30 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 17 144                                                       -                                                               -                                                            

Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 262 994                                                  434                                                              3 161                                                        

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 94                                                               104 392                                                    1                                                                  

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               58                                                              

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (37)                                                              (102 643)                                                   1                                                                  

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (2 120)                                                         -                                                            

Iš viso 280 195                                                  63                                                                3 221                                                       

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 
 

2014 m. gruodžio 31 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 17 789                                                       -                                                               -                                                            

Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 346 358                                                  17 845                                                        2 933                                                       

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 75                                                                117 517                                                      -                                                            

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               58                                                              

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (39)                                                              (119 641)                                                    -                                                            

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (2 128)                                                         -                                                            

Iš viso 364 183                                                  13 593                                                      2 991                                                       

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:  
 

2015 m. birželio 30 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 17 055                                                      -                                                               -                                                            
Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės poky tis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 262 994                                                  -                                                               -                                                            

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 94                                                               104 392                                                    1                                                                  

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               58                                                              

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (37)                                                              (102 643)                                                   1                                                                  

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (2 120)                                                         -                                                            

Iš viso 280 106                                                  (371)                                                           60                                                             

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 
 
 
 

2014 m. gruodžio 31 d. rinkos kainą

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais rinkos 

duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 

  vertybiniai popieriai 17 604                                                      -                                                               -                                                            

Finansinis turtas, kurio tikrosios 

  vertės pokytis traukiamas į 

  pelno (nuostolių) ataskaitą 346 358                                                  -                                                               -                                                            

Išvestinės finansinės priemonės 

  (turtas) 75                                                                117 517                                                      -                                                            

Finansinės priemonės - laikomos 

  parduoti -                                                             -                                                               58                                                              

Išvestinės finansinės priemonės 

  (įsipareigojimai) (39)                                                              (119 641)                                                    -                                                            

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                             (2 128)                                                         -                                                            

Iš viso 363 998                                                 (4 252)                                                       58                                                             

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

2015 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 1 101 029 995 419 105 610 1 894 -                              103 716
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 1 101 029 995 419 105 610 1 894 -                              103 716

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 1 101 145 995 419 105 726 1 894 -                              103 832
Iš viso įsipareigojimų 1 101 145 995 419 105 726 1 894 -                              103 832

Iš viso -116 -                                                     -116 -                                           -                              -116

Turtas

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Įsipareigojimai

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

 
 
 

2014 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 1 603 289 1 525 500 77 789 14 -                              77 775
Reversed repo receivable 0 0 0
Securities borrowing 0 0 0
Other 0 -                              0
Iš viso turto 1 603 289 1 525 500 77 789 14 -                              77 775

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 1 602 705 1 525 500 77 205 14 -                              77 191
Iš viso įsipareigojimų 1 602 705 1 525 500 77 205 14 -                              77 191

Iš viso 584 -                                                     584 -                                           -                              584

Turtas

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Įsipareigojimai

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai
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5 PASTABA    VALDOMAS TURTAS 

 
 

2015 birželio 30 d. 2014 gruodžio 31 d. 2015 birželio 30 d. 2014 gruodžio 31 d.

8 044                            8 687                                     Klientų pinigai -                                     -                                    

173 547                        260 865                              Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai -                                     -                                    

657 748                       602 758                               Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas -                                     -                                    

                       839 339                                 872 310 Iš viso valdomo turto -                                    -                                   

Grupė Bankas

 
 

 

 

6 PASTABA    NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI 

 

2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d.

754 433                          979 323                        Sutartys suteikti kreditą 754 453                       981 490                           
117 548                           130 672                        Suteiktos garantijos 117 548                        130 672                           
42 934                            49 555                          Išleisti akredityvai 42 934                          49 555                             

18 858                             12 305                           Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai 18 858                          12 305                              
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):  

 

2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d.

997 434                             217 787                                    Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-3,50 997 434                                 217 787                                   

77 511                                  84 906                                     

Prekybinių išvestinių finansinių 

  priemonių likutis (vertė) 

  laikotarpio pabaigoje - 77 511                                     84 906                                    

69                                          640                                            Kitas turtas laikotarpio pabaigoje - 69                                             640                                           

1 019 928                          1 169 928                               Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje 0,42-5,49 1 019 928                             1 169 928                              
39 018                                46 157                                      Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje - 39 018                                    46 111                                      

1 078                                    1 469                                         Nepanaudotas kredito likutis - 1 078                                       1 469                                        

150 050                             192 320                                   Gautos garantijos laikotarpio pabaigoje - 150 050                                 192 320                                  

Šešių mėnesių laikotarpis, 2015 m. ir 2014 m. 

birželio 30 d.

174                                        2 933                                        Palūkanų pajamos - 174                                           2 933                                       
(9 405)                                 (13 312)                                     Palūkanų išlaidos - (9 405)                                     (13 312)                                    

(579)                                      (1 255)                                       

Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 

  SEB grupe grynoji vertė - (285)                                         (1 247)                                       

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

Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku: 
 

2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d. 2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d.

968 294                             201 033                                   Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-3,50 968 294                                201 033                                  

77 502                                 84 906                                     

Prekybinių išvestinių finansinių 

  priemonių likutis (vertė) 

  laikotarpio pabaigoje

-

77 502                                    84 906                                    

-                                        283                                            Kitas turtas laikotarpio pabaigoje - -                                           283                                           

1 008 682                         1 151 885                                Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje 0,42-5,49 1 008 682                             1 151 885                               

34 684                                42 317                                      Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje - 34 684                                   42 317                                     

713                                        1 464                                         Nepanaudotas kredito likutis - 713                                           1 464                                        
149 943                             191 613                                    Gautos garantijos laikotarpio pabaigoje - 149 943                                 191 613                                   

Šešių mėnesių laikotarpis, 2015 m. ir 2014 m. 

birželio 30 d.

121                                        291                                             Palūkanų pajamos - 121                                           2 898                                       

(9 401)                                  (13 302)                                    Palūkanų išlaidos - (9 401)                                     (13 302)                                   

(218)                                      (483)                                           

Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 

  SEB grupe grynoji vertė - (218)                                         (517)                                           

Grupė Bankas

Palūkanų 

norma 

(proc.)

 

 

 
 
Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai: 

 

2015 m. birželio 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d.

Nebalansiniai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje
Sutartys suteikti kreditus - 20                                          2 166                                          

Kreditų likučiai laikotarpio pabaigoje
UAB  „SEB Venture Capital“ - -                                        10 854                                       

UAB  „SEB investicijų valdymas“ 3,5 64                                          68                                                

Indėlių likučiai laikotarpio pabaigoje

UAB  „SEB Venture Capital“ - 3 084                                   1 375                                          

UAB  „SEB investicijų valdymas“ - 3 946                                   5 641                                          

Kitas turtas laikotarpio pabaigoje - 816                                        561                                              

Šešių mėnesių laikotarpis, 2015 m. ir 2014 m. birželio 30 d.

Palūkanų pajamos - 17                                           84                                                
Palūkanų išlaidos - -                                        (3)                                                  
Div idendų pajamos - 6 855                                   2 165                                          
Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji vertė - 1 816                                    1 262                                          

BankasPalūkanų 

norma 
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8  PASTABA   IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 
 

 

Per 2015 metų 6 mėnesius bankas skolos vertybinių popierių emisijų neišleido. 
 

 

Per 2015 metų 6 mėnesius bankas sėkmingai išpirko 12 skolos vertybinių popierių emisijų, kaip parodyta lentelėje žemiau: 
 

Emisijos dydis

(eurais)

2011.12.21 2015.01.23 1 129 dienos EUR
273 256                      

Informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų krepšelis – Apple Inc, Internationa l Business 

Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp.

2011.12.21 2015.01.23 1 129 dienos EUR
51 552                         

Informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų krepšelis – Apple Inc, Internationa l Business 

Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp.

2011.12.21 2015.01.23 1 129 dienos EUR
96 400                        

Informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų krepšelis – Apple Inc, Internationa l Business 

Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp.

2012.02.28 2015.03.05 1 101 diena EUR
148 633                      

Pietry čių Azijos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southeast Asia 40 Risk Control 18% EUR 

Excess Return

2012.02.28 2015.03.05 1 101 diena EUR
20 940                        

Pietry čių Azijos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southeast Asia 40 Risk Control 18% EUR 

Excess Return

2012.02.28 2015.03.05 1 101 diena EUR
109 900                      

Pietry čių Azijos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southeast Asia 40 Risk Control 18% EUR 

Excess Return

2012.04.03 2015.04.08 1 100 dienų EUR 362 778                      „Brent“  nafta, auksas, cukrus, kukurūzai

2012.04.05 2015.04.08 1 098 dienos EUR 243 281                      Varis, auksas, cukrus, kukurūzai

2012.04.05 2015.04.08 1 098 dienos EUR 1 137 000                   Varis, auksas, cukrus, kukurūzai

2012.04.03 2015.04.13 1 105 dienos EUR 138 960                      Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

2012.04.03 2015.04.13 1 105 dienos EUR 138 525                      Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

2012.04.03 2015.04.13 1 105 dienos EUR 48 200                        Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Išleidimo data Išpirkimo data Trukmė Valiuta Palūkanų norma arba indeksas

 
 

 

 

9 PASTABA     REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS 
 

Po 2015 m. birželio 30 d. bankas skolos vertybinių popierių emisijų neišleido.  
Po 2015 m. birželio 30 d. bankas išpirko 3 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių nominalioji vertė – 958,7 tūkst. eurų. 
 
 
10 PASTABA    ESMINIAI  ĮVYKIAI 
 

2015 m. sausio 29 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 2014 metais AB SEB bankas uždirbo 65,3 mln. eurų (225,6 mln. litų), o AB SEB banko 
grupė – 72,4 mln. eurų (249,9 mln. litų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2013 metais AB SEB bankas uždirbo 61,5 mln. eurų (212,3 mln. litų), o AB SEB banko grupė – 61,5 mln. eurų 
(212,3 mln. litų) audituoto grynojo pelno. 

 

2015 m. kovo 17 d. bankas pranešė, kad 2015 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 banko 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; 
5. dėl banko 2014 metų pelno paskirstymo; 

 

Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams. 
 

2015 m. kovo 31 d. bankas pranešė, kad 2015 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 2014 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 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 

standartus (pridedama); 
5.  patvirtintas banko 2014 metų pelno paskirstymas 

 

2015 m. balandžio 23 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2015 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 18,4 mln. eurų, o AB SEB banko 
grupė –18,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 16,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 16,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. 
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2015 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 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. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 43,0 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 43,0 mln. eurų  neaudituoto 
grynojo pelno. 

 

 

 

***** 
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AB SEB bankas 
 

2015 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 
 

1.  Ataskaitinio laikotarpio  konsoliduotas tarpinis pranešimas.  
 

Šis konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2015 metų sausio 1 dienos iki 2015 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 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 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 Olimpiečių g. 1, LT-09235 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 icijų 
valdymas

Komunikacijos 
skyrius

Rinkodaros 
departamentas

Mažmeninės 
bankininkyst ės tarnyba

Kredit ų ir rizikos valdymo 
tarnyba

Verslo bankininkystės 
tarnyba

Pagalbos verslui tarnyba

Verslo plėtros  
departamentas

Mokėjimo kortelių 
departamentas

Privačiosios 
bankininkystės 
departamentas

Filialai

Prevencijos 
departamentas

Kredito rizikos 
kontrolės skyrius

Kredito 
departamentas

Specialaus kredi tų 
administravimo 
departamentas

Rizikos kont rolės 
skyrius

Verslo kl ientų ir 
institucijų 

departamentas

Lėšų valdymo 
ir prekybos 
finansavimo 

departamentas

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

Strategijos ir 
architektūros 

skyrius

Kreditavimo 
sprendimų 

departamentas

Smulkiojo ir vidutinio 
verslo finansavimo 

departamentas

Nekilnojamojo 
turto valdymo 

grupė

Rizikos valdymo 
grupė

Balti jos šalių 
verslo plėtros 

grupė

Lizingo 
departamentas

Balti jos šalių 
Pagalbos verslui 

grupė

Balti jos šalių 
Pagalbos verslui  

grupė

Balti jos šalių 
rizikos kontrolės 

grupė

Balti jos šalių 
operaci jų ir IT 

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. 

2015 m. birželio 30 d. AB SEB bankas buvo sudaręs 33 sutartis su AB banku „Finasta“ (juridinio asmens kodas 301502699, adresas 
Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius).  

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

 
AB SEB banko akcijos nėra įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos oficialųjį ar papildomąjį sąrašus ar į kitų reguliuojamų rinkų 

prekybos sąrašus ir to artimiausiu metu neplanuojama daryti.  
2015 m. birželio 30 d. trys banko ne nuosavybės VP emisijos buvo įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos 

Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą: 
 

Parametrai Emisija 

ISIN kodas  LT0000405060 
Emisijos dydis (vnt.)  134 890 521 
Vieneto nominalioji vertė  0,01  eurų 
Emisijos dydis  1 348 905,21 eurų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2011 05 17  
Išpirkimo data  2016 06 13 

 

Parametrai Emisija 

ISIN kodas  LT0000405078 
Emisijos dydis (vnt.)  112 537 650 
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.)  136 214 086 
Vieneto nominalioji vertė  0,01  eurų 
Emisijos dydis  1 362 140,86 litų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2012 05 30  
Išpirkimo data  2017 06 13 

 
Banko patronuojamųjų įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.  
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6. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes  

 
Bankas 2015 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 43 klientų aptarnavimo padalinių tinklas (7 finansinių paslaugų centrai ir 36 klientų aptarnavimo skyriai visoje 
Lietuvoje. 

 
7. Objektyvi emitento grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su 

kuriais įmonė susiduria, apibudinimas   
 
Pirmą 2015 metų pusmetį toliau daugėjo klientų, pasirinkusių SEB pagrindiniu banku, didėjo banko grupės veiklos efektyvumas. Kaip 

ir prognozuota, įvedus eurą sumažėjo banko pajamos už valiutos keitimo ir pinigų pervedimo operacijas. 
Toliau buvo juntama geopolitinio neapibrėžtumo įtaka, šių metų pradžioje sulėtėjo šalies BVP augimo tempas. Kita vertus, mažos 

palūkanos ir verslo įmonių aktyvumas lemia didesnį kreditavimo mastą. 
Bendras SEB banko paskolų ir lizingo portfelis išliko stabilus, o banko naujų paskolų vertė, palyginus pirmą 2015 metų pusmetį su 

analogišku laikotarpiu pernai, padidėjo net 19 proc., neįskaičiuojant vieno didelio pernai sudaryto sandorio. Daugėjo perspektyvių finansuoti 
projektų, kadangi, užsivėrus Rusijos rinkoms, verslininkai atrado naujų verslo galimybių kitomis eksporto kryptimis. Didėjo ir gyventojų 
aktyvumas skolinantis būstui įsigyti – per metus naujų būsto paskolų bankas suteikė net 21 proc. daugiau negu atitinkamu laikotarpiu pernai. 

Pastarąjį pusmetį bankas nuolat dirbo su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis – joms suteiktų paskolų portfelis 2015 metų pirmą 
pusmetį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, didėjo daugiausiai per pastaruosius kelerius metus –  5 procentais. Spartesnio paskolų portfelio 
augimo lūkesčius bankas sieja su atsigaunančia euro zonos ekonomika, dėl ko turėtų pagyvėti ir investicijos, ir darbo vietų kūrimas. 

Banko duomenimis, klientai vis daugiau naudojasi elektroninėmis banko paslaugomis, dėl to mažėja klientų srautai banko skyriuose. 
Toliau daugėjo internetu atliekamų pinigų pervedimo operacijų, klientai dažniau atsiskaitydavo mokėjimo kortelėmis, pasiimdavo mažiau 
grynųjų pinigų iš bankomatų, dažniau naudojosi grynųjų pinigų įmokėjimo savitarnos paslaugomis. 

Bankas toliau įgyvendino savo veiklos strategiją būti geriausiu patarėju gyventojams ir įmonėms, ieškantiems ilgalaikių finansinių 
sprendimų, plėtė elektroninių ir savitarnos paslaugų tinklą, siekė spartesnės mokėjimo kortelių paslaugų plėtros. 

Per pirmą 2015 metų pusmetį SEB bankas uždirbo 36,9 mln. eurų, o banko grupė – 32,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis 
rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 
2014 metų pusmetį SEB bankas uždirbo 43,0 mln. eurų, o banko grupė – 43,0 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno. 

Banko grupės nuosavas kapitalas 2015 m. birželio 30 d. buvo 764 mln. eurų (2014 m. birželio 30 d. – 767 mln. eurų), t. y. išliko 
stabilus. 

Banko grupės turtas 2015 m. birželio 30 d. buvo 6,5 mlrd. eurų (2014 m. birželio 30 d. – 6,9 mlrd. eurų), t. y. sumažėjo 6 procentais. 
SEB banko indėlių portfelis nuo 2014 m. birželio 30 d. padidėjo 14 procentų – t. y. nuo 3,8 mlrd. eurų iki 4,4 mlrd. eurų. 
Banko grupės paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2015 m. birželio 30 d. buvo 4,8 mlrd. eurų (2014 m. birželio 30 d. – 4,8 mlrd. 

eurų), t. y. portfelis išliko stabilus. 
SEB banko grupės pajamos 2015 metų pirmą pusmetį buvo 78,2 mln. eurų (2014 metų pirmą pusmetį – 85,1 mln. eurų), t. y. 

sumažėjo 8 proc., labiausiai dėl neigiamos euro įvedimo įtakos. 
SEB banko interneto registruotų vartotojų skaičius padidėjo 46 tūkst. ir 2015 metų pirmo pusmečio pabaigoje buvo 1,2 mln., t. y. 

padidėjo 4 proc., palyginti su 2014 m. birželio 30 d. duomenimis. 
Grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius grynuosius pinigus priimančiuose bankomatuose, palyginti su 2014 m. birželio 30 d. 

duomenimis, padidėjo 14 proc., o grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius banko skyriuose per tą patį laikotarpį sumažėjo 23 procentais. 
Per metus SEB banko klientų Lietuvoje atsiskaitymo kortele dalis, palyginti su atsiskaitymu grynaisiais pinigais, padidėjo – 2015 m. 

birželio 30 d. šis santykis buvo 34 procentai.  Tai reiškia, kad iš visų pinigų, kuriuos SEB banko klientai išleido mokėdami kortele ir grynaisiais 
pinigais, 34 proc. buvo mokama kortele. 2014 m. birželio 30 d. šis santykis buvo 31 procentas. 

Mokėjimo kortelių atitinkamu laikotarpiu apyvarta padidėjo 6 proc., mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius padidėjo 11 procentų. 
2015 metų pirmo pusmečio pabaigoje SEB bankas turėjo 43 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. SEB banko klientai gali 

naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu, jungiančiu SEB ir DNB bankų bankomatus, t. y. 540 bankomatų. 
SEB banko grupėje 2015 m. birželio 30 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių 

darbuotojų) buvo 1 519, t. y. 1 proc. mažiau negu 2014 m. birželio 30 d., kai grupėje faktiškai dirbo 1 529 darbuotojai.  
2015 metų pirmą pusmetį  SEB banko grupė toliau įgyvendino SEB tvarios veiklos strategiją, kurioje nustatyti aštuoni tvaraus verslo 

prioritetai pagal pagrindines 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. 

2015 metų pirmą pusmetį SEB bankas toliau siekė įgyvendinti strategiją būti pagrindiniu savo klientų banku. AB SEB bankas, kaip 
ilgalaikių ryšių su klientais bankas,  siūlė šiuolaikiškas universalias banko paslaugas, teikė jas profesionaliai ir patogiai, atsižvelgdamas į 
kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius.  

2015 metais SEB banko grupė stengėsi suteikti klientams naudingos informacijos, galinčios padėti jiems kurti pridėtinę vertę: bankas 
organizavo leidinių „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“ pristatymą klientams, pristatė apžvalgas „Baltijos šalių verslo barometras“, „Namų 
ūkių finansinio turto barometras“, nuolat informavo klientus apie finansų rinkas, makroekonominę padėtį. Norėdamas paskatinti inovacijas 
versle, mažoms ir vidutinėms įmonėms bankas organizavo renginį „Inovacijų laboratorija“. SEB bankas toliau dalyvavo asociacijos „Mentor 
Lietuva“ veikloje. Prisidedant SEB bankui 2015 metų pirmą pusmetį Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse buvo sukurtas ir parodytas dokumentinis 
filmas „Rytojus atėjo vakar“, kuriame daug dėmesio skiriama ateities planavimo ir prognozavimo temoms. 

SEB banko grupė 2015 metų pirmą pusmetį pelnė svarbius tarptautinius ir vietinius apdovanojimus: SEB bankas išrinktas geriausiu 
banku Lietuvoje („EMEA Finance“), geriausiu vertybinių popierių saugotoju („Global Investor“). 
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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 2015 metų pirmąjį pusmetį, palyginus su 2014 metų pirmuoju pusmečiu, didėjo: 
 

mln. EUR 2015 06 30 2014 06 30 Pokytis 

Pajamos 78 85 -8% 

Išlaidos (39) (35) +11% 

Pelnas prieš paskolų nuostolius 39 50 -22% 

Paskolų nuostoliai (1) (1) 0% 

Pelnas prieš pelno mokestį  38 49 -22% 

Pelno mokestis (5) (6) -17% 

Grynasis pelnas 33 43 -24% 
 
Pajamų sumažėjimą lėmė neigiama euro įvedimo įtaka (pvz., atpigo tarptautiniai SEPA pavedimai; buvo prarastos pajamos iš LTL / 

EUR prekybos) 
Išlaidų padidėjimą lėmė 2014 metų pirmąjį pusmetį Valstybinės mokesčių inspekcijos grąžinta banko anksčiau sumokėta bauda 

pagal G4S bylą (7,2 mln. EUR). 
 
Pagrindiniai finansiniai rodikliai:  
 

 2015 06 30 2014 06 30 Pokytis 

Grynasis pelnas (mln. EUR) 33 43 -24% 

C/I (pajamų ir išlaidų santykis) 0,5 0,4 +9 b.p. 

Naujos paskolos (mlrd. EUR) 0,7 0,8 -5% 

Paskolos ir lizingas (mlrd. EUR)  4,8 4,8 -1% 

Indėliai (mlrd. EUR) 4,4 3,8 +14% 

 
Naujų paskolų buvo išduota 5 procentais mažiau (eliminavus nebūdingą sandorį 2014 metais, augimas sudarytų 19 procentų) 
Įvestas euras ima keisti klientų santaupų laikymo įpročius - euro įvedimo laikotarpiu atnešę grynuosius pinigus ir padėję juos į 

sąskaitas banke klientai nebeskuba jų vėl pasiimti grynaisiais pinigais. 
 
Kai kurie grupės ir banko veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje: 
 

Grupė Rodiklis Bankas 

2014 12 31 2015 06 30  2014 12 31 2015 06 30 

1,07  proc. 1,00 proc. Vidutinė turto grąža  0,96 proc. 1,13 proc. 

9,41 proc. 8,49 proc. Vidutinė akcininkų nuosavybės grąža  8,52 proc. 9,65 proc. 

4,69 2,12 Pelnas (nuostolis), tenkantis akcijai, eurais 4,23 2,39 

51,60 49,51 Akcijos buhalterinė vertė eurais 51,12 49,30 

 
9. Svarbūs įvykiai, buvę nuo ataskaitinio periodo pabaigos  

 
 

2015 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 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. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko 
dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 43,0 mln. 
eurų, o AB SEB banko grupė – 43,0 mln. eurų  neaudituoto grynojo pelno. 

. 
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10. Emitento grupės veiklos planai ir prognozės  

 

SEB banko grupė Lietuvoje siekia ilgalaikių ir abipusiai naudingų ryšių su grupės klientais. To siekdamas, bankas įgyvendina 
strategiją būti savo klientams pagrindiniu ir svarbiausiu banku, kai jie savo finansinius reikalus tvarko kasdien. Bankas, siekdamas ilgalaikių 
ryšių su klientais, siūlo šiuolaikiškas ir universalias banko paslaugas, teikia jas profesionaliai ir patogiais būdais, įsigilindamas į kiekvieno kliento 
poreikius ir lūkesčius.  

 
SEB banko grupė, įgyvendindama šią strategiją ir siekdama ilgalaikių ryšių su klientais bei atsižvelgdama į SEB grupės tikslus, 

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, 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 – tuo siekiama kurti vertę klientams ir užtikrinti akcininkams jų 
nuosavybės grąžą. SEB rizika valdoma atsižvelgiant į ilgalaikę patirtį, glaudžius ryšius su klientais ir laikantis bankų veiklos reikalavimų 

 
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 2015 metų pirmąjį 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 2015 metų pirmąjį pusmetį pateikti lentelėje: 
 

mln. EUR 2015 06 30 

Nematerialusis turtas 0,5 

Transporto priemonės 0,4 

Kompiuterinė technika 0,3 

Kitas materialusis turtas 0,3 

Investicinis turtas 1,0 

Iš viso 2,5 

 
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 2014 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.  
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14. Informacija apie tai, kaip laikomasi Bendrovių valdymo kodekso 

 
Bankas, kaip ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas, taiko rekomendacinio pobūdžio į „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos sąrašus 

įtrauktų bendrovių valdymo kodeksą, kurio AB SEB bankas iš esmės laikosi. Nuostatų, kurių nesilaikoma, priežastys nurodytos Bendrovių 
valdymo kodekse (žr. 2014 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 („NASDAQ OMX Vilnius“ 
biržos) centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.  

 
15. Informacija apie rizikos mastą ir jos valdymas  

 
AB SEB bankas prisiima kredito, rinkos, likvidumo, operacinę ir kitokią riziką. Daugiau informacijos apie konkrečias rizikos rūšis, jų 

vertinimo ir valdymo priemones žr. 2014 metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 3 pastaboje „Finansinės rizikos valdymo politika“. 
Per ataskaitinį laikotarpį esminių pasikeitimų rizikos valdyme nebuvo. 

SEB grupė stengiasi įgyvendinti 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, todėl jis yra 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 pridėdinę 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.  

2015 metų pirmą pusmetį AB SEB bankas ir banko grupė likvidumo rodiklį vykdė. Kitų priežiūros institucijų nustatytų rodiklių vykdymas 
pateiktas lentelėje: 

 
Grupė 

Rodiklis  
Bankas 

2014 12 31 2015 06 30 2014 12 31 2015 06 30 

20,47 proc. 21,71 Kapitalo pakankamumo koeficientas 20,35 proc. 21,58 

59,25 proc.* 0,01 proc. Didžiausia atviroji pozicija viena valiuta 58,84 proc.* 0,01 proc. 

1,11 proc. 0,83 Didžiausia bendra atviroji pozicija 1,12 proc. 0,84 proc. 

21,87 19,76 Didžiausios paskolos vienam skolininkui 21,95 19,83 

* - skaičiuojant pateiktus duomenis buvo įtraukiama ir EUR pozicija 
 

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  
 

Banko įstatinis kapitalas, perskaičiuotas eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 
nuostatomis (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 (%) 

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, 2015 m. birželio 30 d. priklausė 15 441 423 vnt. paprastųjų vardinių 
akcijų, kurios sudaro 100 proc. AB SEB banko akcijų. Jokių balsavimo teisių apribojimų Banko akcijoms nėra nustatyta, Jokių specialių kontrolės 
teisių, kaip tai numato LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 str. 3 d. 5 p. taip pat nėra nustatyta. 

 

19. Informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus  
 
Banko patronuojamoji įmonė UAB „SEB Venture Capital“ 2015 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 gali būti įregistruoti Juridinių asmenų registre tik gavus 
priežiūros institucijos, t. y. Lietuvos banko, leidimą, jeigu keičiamos įstatų nuostatos susijusios su įstatinio kapitalo dydžiu.  

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 2015 metų pirmąjį 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. 
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Banko valdymo organai yra valdyba ir prezidentas.  
Taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis banko veiklos priežiūrą. Banko tarybą, sudaromą iš 5 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 (2015 m. birželio 30 d.)  
 
KNUTAS JONAS MARTINAS JOHANSSONAS 
„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. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas 2009 m. 
lapkričio 13 d., stebėtojų tarybos pirmininku perrinktas 2013 m. lapkričio 14 d.  Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas nustojo eiti 2014 m. 
spalio 9 d. išrinkus naują stebėtojų tarybos pirmininką.  
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos finansų 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. 
 
DAVIDAS BAMFORTH TEARE‘AS 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. 
Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2013 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2014 m. spalio 
9 d. išrinktas Banko stebėtojų tarybos pirmininku. 
 
STEFANAS STIGNÄSAS 
„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 
„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. 
 
Visų stebėtojų tarybos narių kadencijos pabaiga – 2017 m. spalio 29 d. 
 
BANKO VALDYBA (2015 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. 
 
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. 
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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 – 2016 m. vasario 7 diena (2012 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: 559 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos   
  (tūkst. eurų) 429 - - 

darbdavio socialinio draudimo įmokos   
   (tūkst. eurų) 130 - - 

Kitos išmokos, įskaitant darbdavio  
   socialinio draudimo įmokas  
   (tūkst. eurų) prieš mokesčius** 20 - - 

Vidutiniškai vienam bendrovės  
  valdybos nariui (tūkst. eurų) prieš  
  mokesčius:*  112 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos   
  (tūkst. eurų) 86 - - 

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

Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui 
apskaičiuotos sumos per 2015 metų pirmąjį 
pusmetį (tūkst. eurų) prieš mokesčius:  179 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos už 2015 
metų pirmąjį pusmetį bendrovės vadovui (tūkst. 
eurų) 109 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos už 2015 
metų pirmąjį pusmetį vyr. finansininkui (tūkst. eurų) 70 - - 

* Valdybą sudaro 5 nariai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AB SEB bankas  
 
2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 

Puslapis  10 iš 13 

 
AUDITO IR  ATITIKTIES KOMITETAS (2015 m. birželio 30 d.) 
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
Komiteto pirmininkas. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos finansų vadovas. Banko akcijų neturi.  
 
GÖRANAS RASPE‘AS  
Nepriklausomas narys. Banko akcijų neturi. 
 
AUŠRA MATUSEVIČIENĖ  
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Pagalbos verslui padalinio Operacijų vadovė. Banko akcijų neturi. 
 
BENAS WILSONAS 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“- Grupės finansinės atskaitomybės vadovas. Banko akcijų neturi. 

 
ARNOLDAS ČULKSTENSAS 
„SEB Trygg Liv Holding AB, Rygos filialo vadovas. Banko akcijų neturi. 
 
JONAS GUDMUNDSSONAS 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos operacijų, IT ir pagalbos verslui tarnybos vadovas. Banko akcijų neturi. 
 

Banko audito ir atitikties komitetas yra patariamasis banko stebėtojų tarybos / valdybos organas apskaitos, veiklos derinimo, audito, 
rizikos valdymo, vidaus audito ir kontrolės ir kitose galiojančiuose dokumentuose nustatytose audito komiteto kompetencijos srityse. 

Komiteto paskirtis ir veikla yra stebėti, prižiūrėti ir stebėtojų tarybai / valdybai teikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl:  
• banko vidaus kontrolės efektyvumo, rizikos valdymo ir jo vidaus audito sistemų; 
• finansinių ataskaitų rengimo; 
• audito ir vidaus audito procesų įgyvendinimo, vidaus audito nepriklausomumo ir efektyvumo, vidaus audito teikiamos 

informacijos apie atliktus patikrinimus, nustatytų trūkumų šalinimo ir vidaus audito darbo planų įgyvendinimo;  
• banko vidaus audito vadovo skyrimo, pakartotino skyrimo ir atleidimo; 
• metinių ataskaitų ir konsoliduotų ataskaitų audito; 
• finansinių ataskaitų duomenų išsamumo; 
• banko nepriklausomo auditoriaus skyrimo, pakartotino skyrimo ir atleidimo;  
• nepriklausomo auditoriaus sąlygų ir atlygio nustatymo; 
• auditoriaus ir auditą atliekančios audito bendrovės nepriklausomumo ir nešališkumo principų laikymosi, jų kvalifikacijos, 

patirties, išteklių ir efektyvumo kasmetinio vertinimo; 
• su nepriklausomo auditoriaus teikiamomis ne audito paslaugomis susijusios politikos formavimo, siekiant užtikrinti, kad minėtų 

paslaugų teikimas neturėtų įtakos nepriklausomo auditoriaus nepriklausomumui; 
• vidaus audito nuostatų, vidaus audito einamųjų metų plano, asmenų, kuriems teikiama audito ataskaita ar jos santrauka, 

sąrašų ir ataskaitos teikimo tvarkos;  
• vidaus auditui skiriamų išteklių, reikalingų įgyvendinti numatytus uždavinius, ir vidaus audito darbuotojų tinkamos 

kvalifikacijos savo funkcijoms atlikti, užtikrinimo;  
• banko procesų efektyvumo didinimo; 
• teisės aktų reikalavimų vykdymo ir profesinės veiklos geros praktikos principų įgyvendinimo, periodinio tikrinimų inicijavimo, 

siekiant įvertinti, ar banko veikla atitinka šalies įstatymų, priežiūros institucijų teisės aktų, kitų teisės aktų reikalavimus, banko statuto (įstatų) ir 
banko veiklos strategijos nuostatų; 

• banko vidaus audito padalinio darbo bendrojo audito plano tvirtinimo; 
• kitų pagal komiteto kompetenciją klausimų laikantis įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei banko ir / arba visos grupės 

politikos ir instrukcijų.  
 
ATLYGIO IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMITETAS (2015 m. birželio 30 d.) 
 
DAVID BAMFORTH TEARE‘AS 
Komiteto pirmininkas. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas. 
 
KNUTAS JONAS MARTINAS JOHANSSONAS 
Komiteto narys. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“  pagalbos verslui padalinio vadovas.  
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
Komiteto narys. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos finansų vadovas. 

 
TEDAS TONIS KYLBERGAS 
Komiteto narys. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ pagalbos verslui padalinio pirkimų ir pardavimų valdymo vadovas. 
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Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto narių kandidatūras tvirtina banko stebėtojų taryba. Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto 

pirmininku ir nariais gali būti renkami tik Banko stebėtojų tarybos nariai. Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto pirmininku ir nariais negali būti 
renkami asmenys, kurie yra susiję su banku darbo santykiais, taip pat banko valdybos nariai. Nei vienas komiteto narys neturi banko akcijų. 

 
Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komiteto kompetencija ir darbo tvarka yra nustatyta banko stebėtojų tarybos patvirtintuose Atlygio ir 

žmogiškųjų išteklių komiteto nuostatuose.  
 

Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas banko prezidento teikimu priima sprendimus dėl: 
• individualaus pareiginio atlyginimo (įskaitant pensijų kaupimo planus) nustatymo banko vadovams, kurie yra tiesiogiai 

pavaldūs banko prezidentui, išskyrus valdybos narius; 
• trumpalaikių skatinimo programų skyrimo tam tikroms darbuotojų grupėms;  
• trumpalaikio skatinimo programos išmokų fondo dydžio nustatymo. 
 
Atlygio komitetas rengia ir teikia tvirtinti banko stebėtojų tarybai: 
• banko atlygio politiką, jos pakeitimus ir riziką prisiimančių darbuotojų sąrašą bei jo pakeitimus; 
• banko prezidento, valdybos narių, Vidaus audito departamento, Atitikties departamento ir Rizikos kontrolės skyriaus vadovų 

pareiginius atlyginimus;  
• ilgalaikio skatinimo programas, taikomas grupės darbuotojams; 
• pensijų kaupimo planus, taikomus banko prezidentui ir valdybos nariams; 
• pasiūlymus dėl darbuotojų individualių pareiginių atlyginimų, jei jų dydis lygus arba viršija mažiausią individualų valdybos nario 

pareiginio atlyginimo dydį 
 
Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas taip pat įgyvendina teisės aktuose numatytas su kandidatų į banko valdymo organus 

atrinkimu, vertinimu ir skyrimu bei esamų banko valdymo organų tinkamumo eiti pareigas pakartotiniu vertinimu susijusias funkcijas. 
 
Atlygio komitetas atlieka ir kitas banko stebėtojų tarybos jai pavestas bei Atlygio komiteto nuostatuose ir teisės aktuose nustatytas 

funkcijas. 
 

RIZIKOS KOMITETAS (2015 m. birželio 30 d.) 
 
DAVIDAS BAMFORTH TEARE‘AS 
Komiteto pirmininkas. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas. 
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
Komiteto narys. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos finansų vadovas. 
 
STEFANAS STIGNÄSAS 
Komiteto narys. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovas. 

 
Rizikos komitetas yra patariamasis banko stebėtojų tarybos organas atsakingas už tai, kad visa reikšminga iš banko veiklos kylanti 

rizika būtų nustatyta ir įvertinta. Rizikos komitetas reguliariai stebi ir vertina reikšmingus banko patiriamos rizikos pokyčius, pataria banko 
organams dėl bendros esamos ir būsimos bankui priimtinos rizikos bei strategijos ir padeda prižiūrėti, kaip ši strategija yra įgyvendina banke. 
Rizikos komitetas tikrina, ar klientams siūlomose įsipareigojimų ir turto kainose visiškai atsižvelgta į įstaigos verslo modelį ir rizikos strategiją 
bei atlieka kitus Rizikos komiteto nuostatuose numatytus veiksmus.  

Rizikos komiteto kompetencija ir darbo tvarka yra nustatyta banko stebėtojų tarybos patvirtintuose Rizikos komiteto nuostatuose. 

 
24. Darbuotojai  
 

AB SEB banko grupėje Lietuvoje (AB SEB banke, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB Venture Capital“) 2015 m. birželio 30 d. 
dirbo 1 699 darbuotojai (dirbantys pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus), t. y. 5,3 proc. mažiau negu 2014 metų pabaigoje, kai grupėje dirbo 1 795 darbuotojai. Grupėje 2015 m. birželio 30 d. faktiškai 
dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 519, t. y. 6,4 proc. mažiau negu 2014 metų 
pabaigoje, kai grupėje faktiškai dirbo 1 622 darbuotojas.  

Vien banke darbuotojų (dirbančių pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus) skaičius per 2015 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 5,3 proc. – nuo 1 785 iki 1 688, o banko faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius 
(neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 509, t. y. 6,4 proc. mažiau negu 2014 metų pabaigoje, kai jų buvo 1 
612. 

Vidutinis faktinis (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) banko darbuotojų skaičius 2015 metų pirmąjį 
pusmetį išliko toks pats kaip ir 2014 metų pabaigoje – 1 533 darbuotojai. 
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 Bankas Banko grupė 

 2014 12 31 2015 06 30 2014 12 31 2015 06 30 

Nuolatiniai darbuotojai (dirbantys 
pagal terminuotas ir 
neterminuotas darbo sutartis, 
įskaitant vaiko priežiūros 
atostogose esančius 
darbuotojus) 1 785 1 689 1 795 1 699 

Faktiškai dirbantys darbuotojai 
(neskaičiuojant vaiko priežiūros 
atostogose esančių darbuotojų) 1 612 1 509 1 622 1 519 

 
Lentelėse toliau pateikiama informacija apie banko darbuotojų išsilavinimą 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) 

 2014 12 31 2015 06 30 2014 12 31 2015 06 30 

Vadovaujantys darbuotojai 197 195 3 278 3 349 

Specialistai  1 564 1 471 1 100 1 177 

Administracinis techninis 
personalas 

24 23 645 658 

Iš viso 1 785 1 689 - - 

 

 
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 

 
2014 m. sausio 27 d. banko administracija ir banko darbuotojų atstovai pasirašė atnaujintą kolektyvinę sutartį, kuri galios dvejus 

metus. Ši sutartis pakeitė nuo 2012 m. vasario 10 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darbuotojų 

skaičius 
 Aukštasis išsilavinimas  Aukštesnysis išsilavinimas  Vidurinis išsilavinimas 

  skaičius proc. skaičius proc. skaičius proc. 

Vadovaujantys darbuotojai 195 187 95,9 5 2,6 3 1,5 

Specialistai  1 471 1 170 79,5 88 6,0 213 14,5 

Administracinis techninis 
personalas 

23 11 47,8 6 26,1 6 26,1 

Iš viso 1 689 1 368 81,0 99 5,9 222 13,1 




