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AB SEB BANKO GRUPĖS 2020 M. KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS 

 

1.  Ataskaitinio laikotarpio konsoliduotas metinis pranešimas 

Tai 2020 metų konsoliduotas metinis pranešimas. Visi skaičiai pateikti 2020 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip. 

Metiniame pranešime pateikiama AB SEB banko (toliau – bankas) ir jo patronuojamosios įmonės UAB „SEB investicijų valdymas“ 

finansinė informacija. AB SEB bankas ir jo patronuojamoji įmonė kartu yra vadinami grupe. 

2. Informacija apie filialus ir atstovybes  

Bankas 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo tris filialus: AB SEB banko Rytų regiono filialą (Konstitucijos pr. 24, LT-08105 

Vilnius), AB SEB banko Vidurio regiono filialą (Nemuno g. 3, LT-44295 Kaunas) ir AB SEB banko Vakarų regiono filialą (H. Manto g. 

7, LT-92128 Klaipėda).  

2020 metų pabaigoje bankas turėjo 23 klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje, visi jie – finansinių konsultacijų skyriai, 

kuriuose klientai grynųjų pinigų operacijas atlieka savarankiškai savitarnos zonose. 

3. Objektyvi grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga  

2020 metais AB SEB banko grupė Lietuvoje teikė visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų 
įstaigoms.  

AB SEB banko grupę Lietuvoje sudaro AB SEB bankas ir UAB „SEB investicijų valdymas“. Lietuvoje veikia ir kitos SEB 

grupės įmonės: gyvybės draudimo bendrovės „SEB Life and Pension Baltic SE“ filialas Lietuvoje, SEB grupės paslaugų teikimo 

centras Vilniuje („Skandinaviska Enskilda Banken AB“ Vilniaus filialas), teikiantis pagalbos verslui paslaugas (operacijų, IT, 

personalo administravimo ir finansų apskaitos) SEB grupei – jos antrinėms įmonėms ir padaliniams 20–yje pasaulio šalių. 

2020 metais bankas uždirbo 93,3 mln. eurų, o grupė – 93,1 mln. eurų grynojo pelno. 2019 metais bankas uždirbo 
117,7 mln. eurų, o grupė – 117,5 mln. eurų grynojo pelno.  

Grupės nuosavas kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 877 mln. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 784 mln. eurų). 

Grupės turtas 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 10,2 mlrd. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 8,5 mlrd. eurų). 

Banko ir grupės likvidumo reikalavimai 2020 metais buvo vykdomi. 

2020 metais grupės pajamos buvo 209,7 mln. eurų, o 2019 metais – 221,9 mln. eurų.  

Banko paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 5,8 mlrd. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 

6,3 mlrd. eurų). 

Banko indėlių portfelis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 8,6 mlrd. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 7,0 mlrd. eurų). 

Dėl pandemijos banko, kaip ir daugelio kitų finansų institucijų Lietuvoje, 2020 metų finansiniai rezultatai buvo prastesni 

negu 2019 metais. Tai labiausiai lėmė mažesnės pajamos ir didesni atidėjiniai blogoms paskoloms. 2020 metais banko turtas ir 

indėlių portfelis augo, tačiau paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė mažėjo. 

Kita vertus, banko pajamų kritimas buvo mažesnis negu prognozuota pavasarį, kai COVID–19 pandemija prasidėjo. Per 

visus metus buvo siekiama optimizuoti banko veiklą ir diversifikuoti pajamų struktūrą.  

Nors ekonomika susitraukė, gyventojų pajamos išliko gana stabilios. Išlaidavimas karantino metu dėl suvaržymų buvo 

ribotas, todėl gyventojai turėjo galimybę atidėti dalį pajamų ir pasirūpinti savo finansiniu saugumu. Tai rodo 20 proc. augę 
gyventojų indėliai banke. Gyventojai antrą metų pusmetį vėl buvo aktyvūs gyvenamojo būsto rinkoje. Iš viso 2020 metais 

gyventojams būstui suteiktų paskolų suma banke padidėjo 7 proc., palyginti su 2019 metais. 

Atsargesnės liko įmonės, ypač tos, kurios nuo epidemijos ir ribojimų nukentėjo daugiausiai – pastebėjome naujų banko 

paskolų poreikio mažėjimą. Tai lėmė dėl pandemijos sukelto neapibrėžtumo įmonių pristabdyti investiciniai projektai. 

2020–aisiais buvo du svarbiausi įvykiai banke: įdiegta nauja IT platforma ir susitelkta spręsti iššūkius dėl COVID–19 

pandemijos. Bankas, kaip viena pirmaujančių Lietuvos finansų įstaigų, prisiėmė aktyvų vaidmenį valdant su COVID–19 susijusią 

riziką, taip pat švelninant protrūkio finansines ir ekonomines pasekmes klientams ir Lietuvos visuomenei. 
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2020 m. vasario 17 d. bankas sėkmingai įdiegė nauja IT platformą, kuria valdoma dauguma banko teikiamų paslaugų ir 

verslo procesų. Į naują IT platformą investuota 40 mln. eurų. Naujoji platforma leido gerokai išplėsti banko klientams siūlomas 

skaitmenines paslaugas, įskaitant lankstesnį ir patogesnį sąskaitų, indėlių tvarkymą ir investicijų portfelių valdymą. Įdiegus naują 
platformą Lietuvoje, buvo suvienodinta IT infrastruktūra Baltijos šalyse, atveriant kelius spartesnei naujų rinkoje siūlomų produktų 

ir paslaugų plėtrai. 

Nauja IT platforma buvo įdiegta tinkamu laiku, nes 2020 metų kovo mėnesį dėl pasaulinio COVID–19 protrūkio buvo 

paskelbtas karantinas Lietuvoje. Nuo pat pandemijos pradžios bankas ėmėsi aktyvaus vaidmens užtikrindamas sklandžias 
kasdienes banko operacijas, remdamas Lietuvos ekonomiką ir verslą, kartu užtikrindamas ir banko klientų, ir darbuotojų saugumą. 

Nuo pat protrūkio pradžios Lietuvoje, 2020 metų kovo mėnesį, bankas paskelbė, kad padės savo privatiems ir verslo 

klientams įveikti su pandemija susijusius iššūkius. 2020 m. balandžio 20 d. bankas pasirašė Lietuvos bankų asociacijos inicijuotą 

moratoriumą. Remiantis moratoriumu, gyventojams buvo pasiūlyta galimybė atidėti turimas paskolų įmokas iki vienų metų, lizingo 
įmokas ir pagrindinės vartojimo paskolų sumos mokėjimą – iki šešių mėnesių, nekeičiant sutarčių sąlygų. 2020 metais bankas 

atidėjo daugiau negu 2,3 tūkst. paskolų privatiems klientams ir 2,7 tūkst. paskolų verslo klientams. 

Siekdamas padėti šalies verslui, bankas dalyvavo įgyvendinant valstybės programą verslui. Bankas pasirašė sutartis su 

valstybės įsteigta finansų įstaiga INVEGA ir su finansiniais sunkumais susiduriančiam verslui pradėjo teikti valstybės 
garantuojamas paskolas ir lizingo paskolas. Finansavimo suma, kurią bankas galėjo pasiūlyti pagal šią sutartį, buvo 11,3 milijono 

eurų. 

Bankas užtikrino operacijų tęstinumą ir sklandų paslaugų teikimą karantino metu daugumą paslaugų teikdamas nuotoliniu 

būdu. 2020 metais gyventojams ir įmonėms bankas suteikė net 28 tūkst. nuotolinių vaizdo konsultacijų – du kartus daugiau negu 
2019 metais. Klientai, užuot atvykę į banko skyrių, kasdienių finansų klausimus sprendė nuotoliniu būdu – 2020 metais bankas 

sulaukė 44 proc. daugiau klientų skambučių ir žinučių jiems patogiais skaitmeniniais kanalais. Taip pat klientams tapo įprasta į vizitą 

banko skyriuje registruotis internetu, o įmonės jau kurį laiką gali paslaugų teikimo sutartis pasirašyti nuotoliniu būdu.  

Bankas rūpinosi darbuotojų saugumu ir gerove pandemijos metu: pradedant nuotoliniu darbu ir lankstesniais grafikais, 
baigiant medicininių konsultacijų kompensavimu, COVID–19 tyrimais ir papildomų apsaugos priemonių įsigijimu, taip pat įsteigė 

nemokamą emocinės paramos telefono liniją darbuotojams. 

Bankas ir toliau vykdė savo įsipareigojimus ne pelno siekiančioms ir nevyriausybinėms organizacijoms, o valstybės kovai 

su COVID-19 paremti papildomai skyrė 100 tūkst. eurų. Bankas taip pat prisidėjo prie Lietuvos moksleivių švietimo karantino metu 
prisijungdamas prie iniciatyvos ir padovanojo moksleiviams kompiuterius, kad jie galėtų tęsti mokslus namuose karantino metu. 

Pandemija nesulėtino banko planų plėsti skaitmenines paslaugas – 2020 metais bankas ir toliau investavo į skaitmeninius 

sprendimus ir jų plėtrą. 

Norėdamas padidinti banko operacijų saugumą ir efektyvumą, bankas taiko vis daugiau robotizuotų sprendimų. 2020 
metais banke veikė 11 robotų, kurie sėkmingai atliko daugiau negu 150 tūkstančių užduočių. Tai padėjo sutaupyti daugiau negu 

6,5 tūkstančius darbo valandų, leido banko darbuotojams skirti laiką pridėtinės vertės turinčioms užduotims. 

Nuo 2019 metų lapkričio mėnesio klientai gali bendrauti su banku per banko virtualųjį konsultantą – pokalbių robotą, 

kuris banko interneto svetainėje konsultuoja įvairiais, su banko paslaugomis susijusiais klausimais. 2020 metais įvyko 105 tūkst. 
pokalbių su virtualiu konsultantų, iš kurių tik 2,9 proc. buvo peradresuoti banko darbuotojams. 

AB SEB bankas pasiūlytoje atvirosios bankininkystės platformoje per vadinamąsias API programų sąsajas (angl. 

Application Programming Interface) sukurti sprendimai leido banko klientams – gyventojams ir įmonėms – matyti SEB banke 

esančias savo sąskaitas kitų finansinių paslaugų teikėjų interneto banke, mobiliojoje programėlėje ar kituose kanaluose, taip pat 
inicijuoti mokėjimus iš šių sąskaitų. SEB banko klientai pirmieji Lietuvoje galėjo tvarkyti savo SEB banke esančias sąskaitas kitų 

bankų elektroninės bankininkystės sistemoje. Nuo 2020 metų ir privatūs, ir verslo klientai gali matyti ir tvarkyti savo sąskaitas, 

esančias kituose bankuose, savo SEB interneto banke. 

Bankas ir toliau tobulino ir atnaujino 2017 metų pradžioje pristatytą mobiliąją programėlę: banko klientams buvo suteikta 
galimybė pervesti pinigus naudojant tik gavėjo telefono numerį, naudotis skaitmenine taupykle, stebėti investicijų rezultatus. Šiuo 

metu SEB mobiliąja programėle nuolat naudojasi daugiau kaip 380 tūkst. privačių ir verslo klientų. 

Susidūrimas su pandemijos keliamais iššūkiais nesumažino banko nuostatos rūpintis veiklos tvarumu, ypatingą dėmesį 

skiriant poveikio klimato kaitai mažinimui. 2020 metais bankas pristatė žaliąsias paskolas Lietuvos įmonėms, kuriomis 
finansuojami projektai, mažinantys verslo įtaką klimato kaitai ir užtikrinančius tvarų vystymąsi. 
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Vasaros pabaigoje Vilniuje duris atvėrė nauja SEB banko centrinė būstinė – tai vienas tvariausių pastatų Baltijos šalyse. 

Pastatas buvo vertinamas trejus metus ir jam suteiktas pirmasis Baltijos šalyse „BREEAM International New Construction“ tvarumo 

sertifikatas ir aukščiausias įmanomas įvertinimas „Outstanding“. 

Atsižvelgdamas į tai, kad per protrūkį padaugėjo internetinių sukčiavimo atvejų, bankas 2020 metais toliau nuolat 

dalyvavo prevencinėje veikloje ir švietė visuomenę. Be kitos banko veiklos, buvo pradėta informacinė kampanija, kurios metu buvo 

pristatytas interaktyvus finansinio saugumo testas. Testą atliko daugiau negu 120 tūkstančių Lietuvos gyventojų. 

Bankas taip pat aktyviai tęsė verslumo skatinimo veiklą Lietuvoje. 2020 metais SEB verslo akceleratoriaus programoje, 
skirtoje mažoms ir vidutinėms įmonėms, dalyvavo 12 įmonių, norinčių plėsti savo verslą ir ieškančių naujų plėtros galimybių. 

Septynios programoje dalyvaujančios įmonės nagrinėjo tvarumo problemas. 2020 metais bankas toliau tęsė bendradarbiavimą su 

organizacija „Lietuvos Junior Achievement“, kurie ugdo 9–12 klasių mokinių verslumą. Skaičiuojama, kad 2020 metais veiklose 

dalyvavo daugiau kaip 23 tūkst. jaunuolių iš 400 mokyklų. Į veiklą įsitraukė daugiau kaip 300 verslo savanorių, tarp kurių buvo ir 
banko darbuotojai, taip pat buvo organizuotos 7 regioninės inovacijų ir verslumo stovyklos, 3 ekspoziciniai renginiai bei virtualus 

iššūkis „Challenge the Challenge“. 

2020 metais bankas laimėjo svarbius pasaulinius ir nacionalinius apdovanojimus: SEB bankas buvo nominuotas kaip 

stipriausia finansų sektoriaus įmonė Lietuvoje (verslo leidinys „Verslo žinios“), taip pat suteikti geriausio banko Lietuvoje 
(„Euromoney“) ir geriausio valiutos prekybos banko Lietuvoje („Global Finance“) vardai. Taip pat bankas buvo įvertintas už 

išskirtinę lyderystę pandemijos metu („Global Finance“). 

2020 metais bankas ir toliau buvo vienas patraukliausių darbdavių Lietuvoje – verslo leidinys „Verslo žinios“ pripažino 

banką geidžiamiausiu finansų sektoriaus darbdaviu, o „Baltic Brand Forum“ apdovanojimuose SEB buvo pripažintas geriausiu 
darbdavio prekės ženklu Baltijos šalyse. 

4. Grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė  

Grupės veiklos mastą ir dinamiką iš dalies apibūdina šie finansinės būklės ir pelno (nuostolio) ataskaitų, parengtų pagal 

Tarptautinių Finansinės Atskaitomybės Standartų reikalavimus, duomenys. 

Grupės grynasis pelnas 2020 metais sumažėjo 21 proc., palyginti su 2019 metais. 

 

mln. eurų 2020 2019 Pokytis 

Grynosios pajamos 210 222 -5 proc. 

Išlaidos -80 -77 4 proc. 

Pelnas prieš nuostolius dėl 
sumažėjusios kreditų vertės 

130 145 -10 proc. 

Nuostoliai dėl sumažėjusios kreditų 

vertės 

-14 -4 251 proc. 

Pelnas prieš pelno mokestį  116 141 -18 proc. 

Pelno mokestis -23 -23 -2 proc. 

Grynasis pelnas 93 117 -21 proc. 

 
Pajamų sumažėjimą 2020 metais lėmė neigiama COVID-19 įtaka skolinimo mastui ir mokėjimo kortelių grynosioms 

komisinių pajamoms. 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai:  

 

 2020 2019 Pokytis 

Grynasis pelnas (mln. eurų) 93 117 -21 proc. 

Pajamų ir išlaidų santykis 0,38 0,35 3 b.p. 

Naujos suteiktos paskolos (mlrd. eurų) 1,62 1,84 -12 proc. 

Paskolų ir lizingo grynoji vertė (mlrd. 
eurų)  5,8 6,3 -7 proc. 

Indėliai (mlrd. eurų) 8,6 7,0 22 proc. 

 

Naujos suteiktos paskolos sumažėjo dėl neigiamos COVID–19 įtakos. To pasekmė – sumažėjęs paskolų portfelis, lyginant 

2020 metus su 2019 metais. Indėlių portfelio augimą lėmė išaugę privačių ir verslo klientų indėliai iki pareikalavimo. 
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Kai kurie grupės ir banko veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje.  

 

Grupė Rodiklis  Bankas 

2018 m. 2019 m. 2020 m.  2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1,40 proc. 1,45 proc. 0,98 proc. Vidutinė turto grąža 1,37 proc. 1,45 proc. 0,98 proc. 

14,33 proc. 15,76 proc. 11,23 proc. 
Vidutinė akcininkų 
nuosavybės grąža 

14,08 proc. 15,86 proc. 11,29 proc. 

 

5. Svarbūs įvykiai nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos  

Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos svarbių įvykių nebuvo. 

6. Grupės veiklos planai ir prognozės  

AB SEB banko grupės Lietuvoje pagrindinė užduotis – dėmesys klientui. Siūlydama šiuolaikines paslaugas, teikdama jas 

patogiai ir profesionaliai, įsigilindama į kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius, grupė sieks įgyvendinti savo viziją: teikti 
klientams pasaulinio lygio finansines paslaugas. 

Grupė, įgyvendindama šią viziją, atsižvelgdama į SEB grupės siekius, numato dirbti tokiomis pagrindinėmis kryptimis: 

• Banko kokybiškos veiklos užtikrinimas 

o priežiūros institucijų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas. Dėmesys bus skiriamas investicijoms į pinigų 

plovimo prevencijos tobulinimą bei „Pažink savo klientą“ iniciatyvoms (darbuotojų skaičiaus šiose srityse 
didinimas, darbuotojų kompetencijos ir vidinių procedūrų tobulinimas bei kontrolės realiuoju laiku vystymas); 

likvidumo ir kapitalo valdymui skirtos platformos vystymas; 

o bendros Baltijos šalių informacinės sistemos ir produktų vystymas. Pagrindinės banko informacinės sistemos 

įdiegimas Lietuvoje 2020 metais įgalins supaprastinti ir suvienodinti produktų bei paslaugų valdymą tarp 
trijų Baltijos šalių; 

o darbuotojų gerbūvis bei kompetencijos. Šis tikslas apima darbdavio įvaizdžio stiprinimą bei šiuolaikiškų 

darbo sąlygų suteikimą darbuotojams naujoje centrinėje būstinėje Vilniuje. Taip pat didelis dėmesys bus 

skiriamas darbuotojų, turinčių modernių kompetencijų, pritraukimas į banką. 

 

• Dėmesys konsultavimo paslaugoms 

o skaitmeniniai pardavimai. Bus siekiams kuo labiau robotizuoti / automatizuoti įvairius pasikartojančius banko 

veiklos procesus, pagrindinį dėmesį sutelkiant konsultavimo paslaugoms; 

o naujo internetinio puslapio įdiegimas banko klientams; 

o tvarios banko veiklos užtikrinimas. Klientų kreditų portfelio įvertinimas tiek didelių verslo klientų, tiek 
smulkių ir vidutinių įmonių segmente. 

• Banko pasiekiamumas virtualioje erdvėje 

o atviros bankininkystės galimybių panaudojimas. Bus siekiama pasinaudoti galimybėmis vystyti banko veiklą, 

glaudžiai bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis. 

7. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą  

Grupė tyrimo ir plėtros veiklos nevykdė. 

8. 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 2020 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 2 pastabos skyriuje 

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

9. Duomenys apie savų akcijų įsigijimą / perleidimą  

Bankas neturi ir per 2020 metus savų akcijų neįsigijo. Banko akcijų nėra įsigijusios ir patronuojamosios įmonės. Bankas ir 

jo patronuojamosios įmonės per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.  
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10. Darbuotojai 

AB SEB banko grupėje Lietuvoje (AB SEB bankas ir UAB „SEB investicijų valdymas“) 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 1 517 

darbuotojų (dirbantys pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus), t. y. 6,2 proc. mažiau negu 2019 m. gruodžio 31 d., kai grupėje dirbo 1 618 darbuotojai. Grupėje 2020 m. gruodžio 

31 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 366, t. y. 7,6 proc. 

mažiau negu 2019 metų pabaigoje, kai grupėje faktiškai dirbo 1 478 darbuotojų.  

Banke darbuotojų (dirbančių pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose 
esančius darbuotojus) skaičius per 2020 metus sumažėjo 6,3 proc. – nuo 1 607 iki 1 505, o banko faktiškai dirbančių darbuotojų 

skaičius (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) 2020 metų pabaigoje buvo 1 354, t. y. 7,7 proc. mažiau 

negu 2019 metų pabaigoje, kai jų buvo 1 467. Darbuotojų skaičius 2020 metais Banke sumažėjo labiausiai dėl to, kad baigėsi 

naujos IT platformos diegimo projektas, trukęs kelis metus. 

Vidutinis faktinis (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) banko darbuotojų skaičius 2020 metais 

buvo 1 408 (2019 m. – 1 433 darbuotojų).  

 Bankas Grupė 

 
2018 m.  

gruodžio 31 d. 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2020 m. 

gruodžio 31 d. 
2018 m. 

gruodžio 31 d. 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Nuolatiniai darbuotojai (dirbantys 
pagal terminuotas ir 
neterminuotas darbo sutartis, 

įskaitant vaiko priežiūros 
atostogose esančius 
darbuotojus) 1 580 1 607 1 505 1 591 1 618 1 517 

Faktiškai dirbantys darbuotojai 

(neskaičiuojant vaiko priežiūros 
atostogose esančių darbuotojų) 1 424 1 467 1 354 1 435 1 478 1 366 

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

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

Vadovaujančių darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis per metus padidėjo 2,7 proc. (nuo 5 375 eurų iki 5 520 

eurų) dėl to, kad vadovaujančių darbuotojų skaičius sumažėjo 5,0 procento (nuo 141 iki 134). 

Specialistų vidutinis mėnesio darbo užmokestis per metus padidėjo 5,9 procento (nuo 1 978 eurų iki 2 101 eurų). 

Specialistų skaičius Banke sumažėjo 8,0 procentais (nuo 1 326 iki 1 220).  

 Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais) 

 
2018 m. 

gruodžio 31 d. 
2019 m. 

gruodžio 31 d. 
2020 m. 

gruodžio 31 d. 
2018 m.  

gruodžio 31 d. 
*2019 m.   

gruodžio 31 d. 
2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Vadovaujantys darbuotojai 134 141 134 4 168 5 375 5 520 

Specialistai  1 290 1 326 1 220 1 464 1 978 2 101 

Iš viso 1 424 1 467 1 354 - - - 

       

 

*Atlyginimų dydis nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus mokesčių reformai padidintas 1,289 koeficiento. 

11. Banko ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai 

Banko Darbo tarybą 2019 metais sudarė 15 slaptu balsavimu išrinktų banko darbuotojų, einančių įvairias pareigas banke.  

Pagal Darbo kodekso nuostatas nuo 2019 m. sausio 1 d. senoji Kolektyvinė sutartis nustojo galioti ir šiuo metu Bankas 

naujos Kolektyvinės sutarties neturi. Darbdaviui suderinus su Darbo taryba, dauguma nuostatų iš Kolektyvinės sutarties perkelta 
į Darbo tvarkos reikalavimus, kurie reglamentuoja darbo santykius ir sąlygas, kai darbdavys taiko palankesnės sąlygas nei tai 

numato įstatymai, pavyzdžiui, darbo stažo apskaičiavimo, papildomų atostogų ir pan.  
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Konsultacijos su Banko administracija – viena iš pagrindinių Darbo tarybos veiklos sričių. Darbo taryba periodiškai 

susitinka su Banko prezidentu arba jo paskirtais padalinių atstovais. Šiuose susitikimuose yra aptariama, kokie laukia pokyčiai ir 

kokių klausimų ar pastebėjimų Darbo tarybos nariai sulaukia iš darbuotojų.  

2020 m. Banko darbuotojai įsteigė profesinę sąjungą, su kuria Banko atstovai pradėjo bendradarbiavimą ir sutarė 2021 

metais pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties sudarymo. 

Atskirų susitarimų dėl išeitinių kompensacijų, sudarytų su emitento organų, komitetų nariais ar darbuotojais, jei jie 

atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, sudaryta nėra. 

12. Informacija apie atlygio politiką ir jos įgyvendinimą  

Ši informacija yra parengta ir skelbiama įgyvendinant Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 03–

82 „Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų Atlygio politikos reikalavimų aprašas“ 14 punkto reikalavimus. 

Banko grupėje yra patvirtinta Atlygio politika, kuri yra suderinta su banko akcininkės „Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ)“ Atlygio politika. Taip pat Atlygio politika parengta atsižvelgiant į įgyvendina Lietuvos banko valdybos teisės aktus, 

reglamentuojančius Atlygio politikos reikalavimus.  

SEB grupės vizija – teikti klientams pasaulinio lygio paslaugas. Siekiant šios vizijos, itin svarbu, kad SEB galėtų pritraukti, 

išlaikyti, ugdyti talentingus darbuotojus ir jiems tinkamai atlyginti už darbą. Atlygio politika skirta atlygio už darbą pagrindiniams 
principams nustatyti, kad būtų atlyginama už tvarų ilgalaikį vertės kūrimą, atitinkantį akcininkų ir investuotojų interesus. Atlygio 

politika siekiama skatinti, kad rizika būtų valdoma patikimai ir veiksmingai, kad būtų pasiekti ilgalaikiai tikslai, įgyvendinti 

pageidaujami veiklos ir elgesio standartai. Taip pat joje yra numatyti būdai, kaip vengti atlygio nustatymo modelių, skatinančių 

prisiimti pernelyg didelę riziką, ar SEB klientų interesams kenkiančių interesų konfliktų. Be to, grupė siekia, kad darbuotojų atlygis 
konkurenciniu požiūriu atitiktų atlygį tose rinkose ir sektoriuose, kuriose grupė veikia, kad būtų skatinami labai gerų rezultatų 

pasiekiantys darbuotojai. 

Informacija, susijusi su sprendimo priėmimo procesu, taikomu nustatant Atlygio politiką, taip pat apie pagrindinio organo – 

komiteto, prižiūrinčio atlygį finansiniais metais, sudėtį ir įgaliojimus  

Grupėje vadovaujamasi Atlygio politika, kurią 2020 m. vasario 10 d. patvirtino banko stebėtojų taryba. Visos grupės 

įmonės yra įgyvendinusios Atlygio politikos reikalavimus. Rengiant šią Atlygio politiką išorės konsultantų paslaugomis nebuvo 

naudotasi. 

Banko Personalo departamentas kartu su Atitikties departamentu ir Rizikos departamentu kasmet peržiūri grupės 
Atlygio politiką ir teikia siūlymus dėl politikos pakeitimų. Atlygio politiką tvirtina banko stebėtojų taryba pritarus grupės Atlygio 

komitetui. Banko valdyba yra atsakinga už Atlygio politikos įgyvendinimą. 

Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas (2020 m. gruodžio 31 d.) 

Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas (toliau – Atlygio komitetas) teikia pagalbą banko stebėtojų tarybai svarstant 
atlygio, lyderystės, veiklos tęstinumo ir kitus personalo klausimus, taip pat siūlo kandidatus į laisvas banko organų narių vietas ir 

rekomenduoja atitinkamiems banko organams juos svarstyti, atlieka kitas teisės aktuose bei Atlygio komiteto nuostatuose 

nustatytas funkcijas.  

Atlygio komiteto narių kandidatūras tvirtina banko stebėtojų taryba. Atlygio komiteto pirmininku ir nariais negali būti 
renkami asmenys, kurie yra susiję su banku ar jo įmonėmis darbo santykiais, taip pat banko valdybos nariai.  

Nė vienas Atlygio komiteto narys Banko akcijų neturi. 

MATSAS EMILIS TORSTENDAHLAS (MATS EMIL TORSTENDAHL) 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ vykdomasis prezidento pavaduotojas, Įmonių ir privačių klientų tarnybos 
vadovas. 

JUHAS LASSIS JONAHHESAS KOTAJOKIS (JUHA LASSI JONAHHES KOTAJOKI) 

AB SEB banko stebėtojų tarybos narys. 

NINA HAMMARSTRÖM 

 AB SEB banko stebėtojų tarybos narys. 

UAB „SEB investicijų valdymas“ Atlygio komitetas nėra įsteigtas, todėl teisės aktuose nustatytas Atlygio komiteto 

funkcijas įgyvendina UAB „SEB investicijų valdymas“ stebėtojų taryba. 
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Informacija apie atlygio ir veiklos rezultatų ryšį 

Grupė nuolat stebi ir užtikrina, kad kintamojo atlygio modeliai būtų naudojami taip, kad darbuotojai nepatirtų interesų 

konfliktų su klientais situacijų, skatina tinkamą etikos principais pagrįstą elgesį ir neskatina prisiimti pernelyg didelę riziką. SEB 
kontrolės padaliniai padeda atlikti šį stebėjimo darbą. Atlygio komitetas, konsultuodamasis su Rizikos ir kapitalo komitetu, 

nagrinėja, ar kuriant skatinimo priemones naudojantis atlygio sistemomis tinkamai atsižvelgiama į riziką, kapitalą, likvidumą ir 

tikėtiną pajamų / pelno gavimą. 

Puikūs verslo veiklos rezultatai nustatomi atsižvelgiant į darbuotojo veiklos rezultatus ir į tai, kokia subalansuotos rizikos 
dalis jam tenka. Atlygis nustatomas taip, kad būtų skatinama siekti ne tik trumpalaikių rezultatų, bet ir ieškoti ilgalaikių strateginių 

sprendimų, kurie užtikrintų tvarią verslo plėtrą. Visa už tam tikrą laikotarpį mokama atlygio suma nustatoma atsižvelgiant į keleto 

metų rezultatus, kad nekeltų pavojaus grupės galimybėms pasiekti teigiamą bendrą viso SEB rezultatą viso verslo ciklo metu. 

Atlygio nustatymo principai yra susieti su grupės darbuotojų veiklos vertinimo rezultatais. Asmeniniai darbuotojo veiklos 
rezultatai vertinami atsižvelgiant į finansinius ir nefinansinius pagrindinių SEB sričių kriterijus, kurie nustatomi pagal galiojantį 

verslo planą ir siekį mūsų klientams teikti pasaulinio lygio paslaugas. Asmeninis darbuotojo elgesys vertinamas visų pirma pagal 

SEB pagrindines vertybes. 

Svarbiausi atlygio sistemos struktūros ypatumai, įskaitant informaciją apie kriterijus, naudojamus vertinant veiklos 
rezultatus ir koreguojant riziką, atlygio atidėjimo politiką ir jo kriterijus  

Grupės darbuotojų atlygį sudaro šie trys elementai:  

• pareiginis atlyginimas (arba valandinis įkainis);  

• kintamasis atlygis, kuris gali būti skiriamas pagal šias programas:  

o kolektyvinę SEB pelno paskirstymo programą (All Employee Programme), skirtą visiems SEB grupės 

darbuotojams; 

o individualią programą, kurioje dalyvauja tikslinė darbuotojų grupė ir kuri apima kintamąjį atlygį, kuris gali būti 
sudarytas iš dviejų dalių: atlygio grynaisiais pinigais ir po nustatyto laikotarpio išmokamą atlygį akcijomis arba 

kitomis finansinėmis priemonėmis; 

• papildoma nauda.  

Pareiginis atlyginimas (arba valandinis įkainis) – darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis (fiksuotasis 

atlygis). 

Kintamasis atlygis – kintanti atlygio paketo dalis, kuri gali būti mokama darbuotojams kaip pareiginio atlyginimo priedas 
premijomis, kaip teisė į banko akcijas, su akcijomis susijusios finansinės priemonės, kitos finansinės arba nepiniginės priemonės ir 

kurių dydis priklauso nuo individualaus darbuotojo indėlio į jo padalinio ir banko rezultatų pasiekimą.  

Grupės riziką prisiimančių darbuotojų atžvilgiu taikomi papildomi kintamojo atlygio nustatymo ir išmokėjimo reikalavimai, 

nustatyti Atlygio politikoje. 

SEB pelno paskirstymo programa (All Employee Programme) – tai kolektyvinė pelno paskirstymo programa, skirta 

visiems SEB darbuotojams. Išmokos pagal SEB pelno paskirstymo programą dydis priklauso nuo veiksnių, nustatytų 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ verslo plane. 50 proc. išmokos pagal programą išmokama grynaisiais pinigais, kita 

50 proc. dalis atidedama trejiems metams ir bus išmokama grynaisiais pinigais, apskaičiuota atsižvelgus į bendrą akcininkų, 
turinčių „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ A klasės akcijų, grąžą (angl. TSR). t. y. akcijų kainų pokytį ir perinvestuotų 

dividendų paskirstymą pagal SEB akcijas. 

Papildoma nauda – tai papildomas sveikatos draudimas, kaupiamasis pensinis gyvybės draudimas, kasmetinės 

papildomos atostogos, papildomos mokamos atostogos studijuojantiems darbuotojams ir galima kita nauda. 

Atlygio politikoje nustatyta, kad kintamojo atlygio nustatymo ir mokėjimo principai riziką prisiimantiems darbuotojams 

turi atitikti ilgalaikius grupės tęstinės veiklos interesus, verslo strategiją, tikslus, vertybes ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikos 

valdymą, o darbuotojai nebūtų skatinami prisiimti per didelę ir grupei nepriimtiną riziką.  

Grupės darbuotojams, kurių profesinė veikla ir / arba priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką grupės prisiimamai 
rizikai, kintamasis atlygis nustatomas pagal jų sprendimų įtaką rizikai. Darbuotojas, laikomas galintis priimti sprendimus, turinčius 

reikšmingą įtaką grupės prisiimamai rizikai (t. y. riziką prisiimantys darbuotojai (Identified staff)), jeigu, taikant kokybinius ir 

kiekybinius kriterijus, darbuotojas atitinka bent vieną iš nurodytų kategorijų: 

• aukščiausio lygio vadovai, einantys strategines pareigas grupėje; 

• svarbiausių verslo padalinių vadovai, kuriems suteikti įgaliojimai leidžia jiems priimti sprendimus, galinčius turėti esminę 

įtaką grupės veiklos rezultatams; 
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• vadovai, atliekantys kontrolės funkcijas; 

• riziką prisiimantys darbuotojai, t. y. darbuotojai, turintys teisę sudaryti sandorius arba prisiimti įsipareigojimus ir/arba 
priimti sprendimus ir galintys daryti reikšmingą įtaką banko prisiimtai rizikai; 

• grupės naujų produktų / paslaugų patvirtinimo komitetų pirmininkai ir jų nariai; 

• darbuotojai, kurių atlygis yra lygus arba viršija vadovaujamas strategines pareigas grupėje einančių darbuotojų atlygį. 

Apskaičiuojant kintamąjį atlygį šiems darbuotojams, remiamasi ne mažiau kaip trejų–penkerių metų darbuotojo veiklos 
vertinimo rezultatais, o faktinis kintamasis atlygis išmokamas dalimis – per laikotarpį, atitinkantį grupės veiklos ciklą ir veiklos 

riziką. Tokių darbuotojų ne mažiau kaip 50 proc. kintamojo atlygio turi sudaryti akcijos arba kitos finansinės priemonės. 

Atidedama kintamojo atlygio dalis, proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau 

kaip po vienerių metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama ne dažniau negu kartą per metus. 

Finansinėms priemonėms, sudarančioms kintamojo atlygio dalį, taikomas perleidimo teisės ne mažesnis kaip 12 mėnesių 

atidėjimo laikotarpis. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo teisių į finansines priemones suteikimo datos. Ši nuostata taikoma ir 

atidedamai kintamojo atlygio daliai ir neatidedamai kintamojo atlygio daliai. 

Fiksuotojo ir kintamojo atlygio santykis 

Kintamasis atlygis negali sudaryti daugiau kaip 50 proc. metinio pareiginio atlyginimo. Atlygio komitetas gali priimti 

sprendimą ir dėl kitokios kintamojo ir pareiginio atlygio proporcijos, tačiau kintamasis atlygis negali būti didesnis negu 100 proc. 

metinio pareiginio atlyginimo. 

Garantuotas kintamasis atlygis grupėje nėra mokamas. 

Informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė į akcijas, pasirinkimo sandorius ar kintamąsias 

atlygio dalis 

Grupė turi galimybę nemokėti kintamojo atlygio, dalies ar viso atidėto kintamojo atlygio, jei tam tikro asmens, verslo 

padalinio arba grupės veikla yra nuostolinga, įskaitant pinigais ir kitomis priemonėmis išmokamą atlygį.  

Kintamasis atlygis, įskaitant ir atidėtą dalį, išmokamas arba suteikiamas tik esant tvariai SEB finansinei padėčiai ir turi 

būti siejamas su grupės, verslo padalinio ir darbuotojo veiklos rezultatais. Kintamasis atlygis, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos 

teisės aktų, gali būti mažinamas arba nemokamas, jei grupės veiklos rezultatai neatitinka SEB veikos strategijoje nustatytų rodiklių, 

veikla nuostolinga, darbuotojas veikė nesąžiningai arba jo veikla lėmė grupės nuostolį.  

Grupė įgyvendina šiuo metu galiojančias kintamojo atlygio rizikos vertinimo taisykles, kuriose nustatyta, kad atidėta 

mokėti suma gali būti išmokama įvertinus šias sąlygas: 

• banko ir / arba grupės finansinės padėties tvarumą; 

• įgyvendintus darbuotojo metinius tikslus, taip pat vidaus teisės reikalavimų laikymąsi. 

Prieš kiekvieną atidėtą kintamojo atlygio išmokėjimą ir kiekvienu su jo išmokėjimu susijusiu atveju įvertinama rizika ir 

pirmiau nustatytos sąlygos. 

Darbuotojams draudžiama apsidrausti asmeniškai pagal draudimo strategijas arba draudimu nuo kintamojo atlygio 
sumažėjimo norint sumažinti rizikos įtaką, nustatytą taikant jų kintamojo atlygio apskaičiavimo modelį. 

Bendroji kiekybinė informacija apie atlygį 2020 metais 

Lentelėse toliau pateikiama informacija apie fiksuotojo ir kintamojo atlygio dalis, neįtraukiant darbdavio mokesčių. 

Darbuotojų skaičius yra nurodytas 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis. 
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1 lentelė – pateikiama kiekybinė informacija apie AB SEB banko atlygį (fiksuotą ir kintamą atlygį bei išeitines 

išmokas), išskiriant banko vadovus (valdybą) ir grupės riziką prisiimančius darbuotojus.  

Bankas 

(tūkst. eurų) 

Valdybos 

nariai 

Grupės riziką 

prisiimantys 
darbuotojai, 

išskyrus valdybos 

narius 

Darbuotojai Iš viso 

Fiksuotas atlygis 2020 m. 1 055 4 381  37 531  42 967 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 5 63 1 286  1 354  

     

Kintamas atlygis 2020 m. 180 491 3 384 4 055 

Neatidėto kintamo atlygio piniginės išmokos 
(įskaitant ir SEB pelno paskirstymo programą) 

10 133 1 691 1 834 

Atidėtos su akcijomis susijusios finansinės 
priemonės 

170 358 1 693 2 221 

Kintamo atlygio dalis nuo fiksuoto atlygio  17% 11% 9%. 9% 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 5 60 1,098 1,163 

     

Garantuotas kintamas atlygis 2020 m. - - - - 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. - - - - 

     

Išeitinės išmokos 2020 m. - 363 907 1 270 

Didžiausia suma, skirta vienam asmeniui - 191 37 - 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. - 3 75 78 

     

Atidėtas kintamas atlygis už 2013–2019 metus, 
išmokėtas piniginėmis išmokomis 2020 metais 
(įskaitant ir SEB pelno paskirstymo programą) 16 133 1 059 1 208 

2020 metais paskirtas finansinėmis priemonėmis 
atidėtas kintamas atlygis už 2013–2019 metus  115 127  249  491 

2020 metais nepaskirtas ir kaip finansinės 

priemonės atidėtas kintamas atlygis už 2013–
2019 metus  1 009 951  1 350 3 310 
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2 lentelė – pateikiama kiekybinė informacija apie grupės įmonių (AB SEB bankas ir UAB „SEB investicijų 

valdymas“) atlygį (fiksuotą ir kintamą atlygį bei išeitines išmokas), išskiriant vadovus (valdybos narius) ir Grupės 

riziką prisiimančius darbuotojus.  

Grupė 

(tūkst. eurų) 

Valdybos 

nariai 

Grupės riziką 

prisiimantys 
darbuotojai, 

išskyrus valdybos 

narius 

Darbuotojai Iš viso 

Fiksuotas atlygis 2020 m. 1 190 4 441 37 740 43 371 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 7 64 1 295 1 366 

     

Kintamas atlygis 2020 m. 188 502 3 404 4 094 

Neatidėto kintamo atlygio piniginės išmokos 
(įskaitant ir SEB pelno paskirstymo programą) 14 142 1 702 1 858 

Atidėtos su akcijomis susijusios finansinės 
priemonės 174 360 1 702 2 236 

Kintamo atlygio dalis nuo fiksuoto atlygio  16% 11% 9% 9% 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 7 61 1 121 1 189 

     

Garantuotas kintamas atlygis 2019 m. - - - - 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. - - - - 

     

Išeitinės išmokos 2020 m. - 363 2 176 2 539 

Didžiausia suma, skirta vienam asmeniui - 191 37 - 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. - 3 75 78 

     

Atidėtas kintamas atlygis už 2013–2019 metus, 
išmokėtas piniginėmis išmokomis 2020 metais 
(įskaitant ir SEB pelno paskirstymo programą) 21 135 1 063 1 219 

2020 metais paskirtas finansinėmis priemonėmis 
atidėtas kintamas atlygis už 2013–2019 metus 115 127 249 491 

2020 metais nepaskirtas finansinėmis 

priemonėmis atidėtas kintamas atlygis už 2013–
2019 metus 1 009 951 1 350 3 310 

     

3 lentelė – pateikiama konsoliduota informacija apie AB SEB banko ir antrinių įmonių (UAB „SEB investicijų 

valdymas“) atlygį, suskirstytą pagal verslo sritis. 

 

Grupė 

(tūkst. eurų) 

Mažmeninė 

bankininkystė 

Verslo 

bankininkystė 

Investicijų 

valdymas 

Kita 
Iš viso 

Fiksuotas atlygis 2020 m. 14 994 4 925 443 23 009 43 471 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 661 133 12 

 

560 1 366 

      

Kintamas atlygis 2020 m. 1 543 558 39 1 954 4 094 

Kintamo atlygio dalis nuo fiksuoto atlygio  10% 11% 9% 

 

8% 9% 

Gavėjų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. 560 118 10 501 1,189 

      

 

  



AB SEB bankas  

 

2020 METŲ KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS 
 

(visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 

Puslapis 13 iš 113 

 

13. Informacija apie vadovaujančių darbuotojų einamas kitas pareigas  

Toliau lentelėje yra pateikiama informacija apie banko vadovo, stebėtojų tarybos ir valdybos narių kitas einamas 

vadovaujamas pareigas ir informacija apie pagrindinę jų darbovietę: 

Vadovaujantis 

darbuotojas 

Stebėtojų taryba / 

valdyba 

Pagrindinė 

darbovietė 
Pareigos 

Kitos įmonės, kuriose 
asmuo eina 

vadovaujamas 
pareigas 

Pareigos 

      

Aušra 

Matusevičienė 
Stebėtojų taryba 

„Skandinaviska 

Enskilda Banken AB 
(publ)“ (kodas 
502032-9081, 

adresas 
Kungstradgardsgata
n 8, Stokholmas, 

Švedija) 

Operacijų vadovė 

AS SEB banka (kodas 
40003151743; 
adresas Meistaru iela 

1, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., 
Latvija ) 

Stebėtojų tarybos 

narys 

AS SEB Pank (kodas 

10004252; adresas 
Tornimäe 2, Talinas, 
Estija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

Juha Kotajoki Stebėtojų taryba 

Talosakke Oy 

(kodas 0777979-0, 
adresas 
Paasikivenkatu 13, 

Kerava, Suomija) 

Valdybos narys 

AS SEB banka (kodas 
40003151743; 

adresas Meistaru iela 
1, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., 

Latvija ) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

AS SEB Pank (kodas 
10004252; adresas 
Tornimäe 2, Talinas, 

Estija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

The State Pension 

Fund of Finland 
(kodas 1583293-4, 
adresas Mikonkatu 15 

A, Helsinki, Suomija) 

Valdybos narys 

Nina Hammarstrom 

 
Stebėtojų taryba 

Spotify Technology 

(adresas 
Regeringsgatan 
19,Stockholm SE-AB 

SE 111 53) 

Strateginių 

operacijų ir 
projektų valdymo 
viceprezidentė  

 

AS SEB banka (kodas 
40003151743; 
adresas Meistaru iela 

1, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., 
Latvija ) 

Stebėtojų tarybos 

narys 

AS SEB Pank (kodas 
10004252; adresas 

Tornimäe 2, Talinas, 
Estija) 

Stebėtojų tarybos 

narys 

Stefan Stignas Stebėtojų taryba 

„Skandinaviska 

Enskilda Banken AB 
(publ)“ (kodas 
502032-9081, 

adresas 
Kungstradgardsgata
n 8, Stokholmas, 

Švedija) 

Verslo klientų 

vadovas 

AS SEB banka (kodas 
40003151743; 

adresas Meistaru iela 
1, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., 

Latvija ) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

AS SEB Pank (kodas 

10004252; adresas 
Tornimäe 2, Talinas, 
Estija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

Spikia Gruppen AB 

(kodas 556604-
5372, adresas 
Brunnsgatan 1, 172 

68 Sundbyberg, 
Švedija) 
 

 
 
 

 
 
 

Valdybos narys 
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Vadovaujantis 

darbuotojas 

Stebėtojų taryba / 

valdyba 

Pagrindinė 

darbovietė 
Pareigos 

Kitos įmonės, kuriose 
asmuo eina 

vadovaujamas 
pareigas 

Pareigos 

      

Mats Torstendahl Stebėtojų taryba 

„Skandinaviska 

Enskilda Banken AB 
(publ)“ (kodas 
502032-9081, 

adresas 
Kungstradgardsgata
n 8, Stokholmas, 

Švedija) 

Įmonių ir privačių 
klientų tarnybos 
vadovas 

AS SEB banka (kodas 
40003151743; 
adresas Meistaru iela 

1, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., 
Latvija ) 

Stebėtojų tarybos 

narys 

AS SEB Pank (kodas 

10004252; adresas 
Tornimäe 2, Talinas, 
Estija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

SEB Kort Ban AB 
(kodas 556574-

6624, adresas 
Magnus Ladulåsgatan 
2 Stokholmas, 

Švedija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

Stockholmsmassan 
Aktiebolag (kodas 
556272-4491, 

adresas Mässvägen 1, 
Älvsjö, 
Švedija) 

Valdybos narys 

SwedSec Licensiering 
AB (kodas 556601-

8569, adresas 
Blasieholmsgatan 4B, 
Stokholmas, Švedija) 

Valdybos narys 

Erkka Nasakkala Stebėtojų taryba 

„Skandinaviska 
Enskilda Banken AB 

(publ)“ (kodas 
502032-9081, 
adresas 

Kungstradgardsgata
n 8, Stokholmas, 
Švedija) 

Grupės rizikos 
vadovas 

AS SEB banka (kodas 

40003151743; 
adresas Meistaru iela 
1, Valdlauči, Ķekavas 

pag., Ķekavas nov., 
Latvija ) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

AS SEB Pank (kodas 
10004252; adresas 
Tornimäe 2, Talinas, 

Estija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

Raimondas 
Kvedaras 

Valdyba 

AB SEB bankas 
(kodas 112021238, 

adresas 
Konstitucijos pr. 24, 
Vilnius) 

AB SEB banko 
prezidentas, 
Valdybos 

pirmininkas 

SEB Life and Pension 
Baltic SE (kodas 
40003012938, 

adresas Antonijas iela 
9, Riga, Latvija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

UAB „SEB investicijų 
valdymas“ (kodas 
125277981, adresas 

Konstitucijos pr. 24, 
Vilnius) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Stebėtojų tarybos 
narys 
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Vadovaujantis 

darbuotojas 

Stebėtojų taryba / 

valdyba 

Pagrindinė 

darbovietė 
Pareigos 

Kitos įmonės, kuriose 
asmuo eina 

vadovaujamas 
pareigas 

Pareigos 

Aivaras Čičelis Valdyba 

AB SEB bankas 
(kodas 112021238, 

adresas 
Konstitucijos pr. 24, 
Vilnius) 

Pagalbos verslui 

tarnybos ir finansų 
direktorius 

Asociacija „Mentor 
Lietuva“ (kodas 

300049687, adresas 
Gedimino pr. 12, 
Vilnius) 

Valdybos 
pirmininkas 

Asociacija „Investors' 
Forum“ (kodas 

224996640, adresas 
Jogailos g. 9, Vilnius) 

Valdybos narys 

Viešoji įstaiga „Baltic 
Management 

Institute“ (kodas 
195005151, adresas 
Konstitucijos pr. 7, 

Vilnius) 

Valdybos narys 

Vilius Juzikis Valdyba 

AB SEB bankas 

(kodas 112021238, 
adresas 
Konstitucijos pr. 24, 

Vilnius) 

Verslo 
bankininkystės 

tarnybos 
direktorius 

Nėra  

Roberts Bernis Valdyba 

AB SEB bankas 

(kodas 112021238, 
adresas 
Konstitucijos pr. 24, 

Vilnius) 

AB SEB banko 
prezidento 
pavaduotojas, 

Kreditų ir rizikos 
valdymo tarnybos 
direktorius 

Nėra  

Sonata Gutauskaitė-
Bubnelienė 

 

Valdyba 

AB SEB bankas 
(kodas 112021238, 
adresas 

Konstitucijos pr. 24, 
Vilnius) 

Mažmeninės 
bankininkystės 

tarnybos direktorė 
ir SEB Baltijos šalių 
tarnybos 

mažmeninės 
bankininkystės 
vadovė 

 

UAB “SEB Investicijų 
Valdymas“ (kodas 

125277981, adresas 
Konstitucijos pr. 24, 
Vilnius) 

 

Stebėtojų tarybos 
narys 

SEB Life and Pension 
Baltic SE (kodas 
40003012938, 

adresas Antonijas iela 
9, Riga, Latvija) 

Stebėtojų tarybos 
narys 

Viešoji įstaiga 
„Lietuvos Junior 
Achievement“ (kodas 

191832513, adresas 
Goštauto 12-121, 
Vilnius) 

Valdybos narys 

 

 

14. Socialinės atsakomybės ataskaita 

Siekdama atskleisti socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujamą informaciją, grupė naudojasi patronuojančiosios 

bendrovės „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ ataskaita, kuri apima SEB grupę, t. y. patronuojančiąją bendrovę 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ ir jos patronuojamąsias įmones (toliau – SEB arba SEB grupė). ). Ši ataskaita yra SEB 

2020 metų įstatymų nustatyta tvarumo ataskaita. Joje apibūdinama banko su tvarumu susijusi veikla, politika ir procesai, taip pat 
netiesioginė ir tiesioginė jo verslo, plėtros ir rezultatų įtaka. Aptariamos tokios sritys kaip klimatas ir aplinka, tvarus finansavimas 

ir tvarios investicijos, tarptautiniai įsipareigojimai, valdymo struktūra, darbo su klientais būdai ir su darbuotojais susiję klausimai. 

Visą tvarumo ataskaitą, įtrauktą į SEB grupės 2020 metų metinę ataskaitą, galite rasti svetainėje www.sebgroup.com. 
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Tvarumo ataskaita 

SEB tvirtai siekia prisidėti kuriant klestinčią ir tvarią ateitį žmonėms, verslui ir visuomenei. 

Esame pasiryžę padėti klientams pereiti prie mažai anglies junginių į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, 
imdamiesi patariamosios lyderystės, teikdami inovatyvius ir tvarius finansavimo bei investavimo sprendimus. Mūsų tikslas yra 

sukurti vertę visoms suinteresuotosioms šalims. 

Esame įsitikinę, kad įmonės, kurios savo veikloje ir verslo sprendimuose atsižvelgia į tvarumą, susikuria prielaidas 

sėkmingesnei veiklai ilguoju laikotarpiu. Mums nepaprastai svarbu savo versle atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir 
aplinkosaugos aspektus. SEB tvarumo strategijoje yra nurodytos sritys, kuriose turime galimybę daryti įtaką trumpuoju, vidutiniu 

ir ilguoju laikotarpiu. Pritaikydami savo finansavimo ir investavimo veiklos strategiją laikydamiesi Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi tikslų (DVT) ir Paryžiaus susitarimo, siekiame kurti tvarią vertę suinteresuotosioms šalims. Minėtos sritys – klimatas ir 

aplinka, žmogaus teisės, socialiniai santykiai ir korupcijos prevencija. 

Siekis perskirstyti kapitalo srautus  

Darbuotojų dėka ir teikdami konsultacijas tvaraus finansavimo, investavimo ir inovacijų klausimais, teikiame paslaugas 

privatiems, verslo klientams ir institucijoms savo rinkoje ir tarptautiniame tinkle bei stengiamės paskirstyti kapitalo srautus taip, 

kad galėtume palaikyti tvarumo siekius, atitinkančius banko viziją ir verslo strategiją. Mes stengiamės plėtoti teikiamas paslaugas, 
atsižvelgdami į tvarumui kylančią riziką, diegdami procesus ir taikydami darbo metodus. Kartu mes stengiamės išvengti savo 

veiklos, paslaugų neigiamos įtakos žmonėms, aplinkai ar būti tiesiogiai susijusiems su tokia įtaka. 

Pagrindiniai mūsų ilgalaikių pasiekimų garantai yra finansinis pajėgumas ir atsparumas, rizikos valdymas, verslo etika ir 

verslo kokybė bei nusikaltimų prevencija – ilgalaikėje veikloje visa tai yra svarbu mūsų suinteresuotosioms šalims, todėl svarbu ir 
mūsų verslui. 

Įtaka dviem aspektais 

SEB daro tiesioginę ir netiesioginę įtaką suinteresuotosioms šalims ir vertina ją dviem aspektais: SEB ir mūsų 

suinteresuotųjų šalių įtaką planetai ir visuomenei ir planetos bei visuomenės įtaką SEB suinteresuotosioms šalims ir klientų verslo 
modeliams, kartu ir paskolų išmokėjimo galimybėms. 

2020 metais vertindami savo įtaką dėmesį sutelkėme į klimato problemas. Mūsų pagrindinė netiesioginė įtaka pirmiausia 

yra susijusi su mūsų teikiamomis paslaugomis. Finansavimo srityje mūsų pagrindinė kredito rizika yra susijusi su paskolomis 

įmonėms įvairiuose sektoriuose, kur poveikis klimatui yra visoms joms bendras ypatumas. 

Klimato kaitos mažinimas yra pagrindinis mūsų prioritetas. Investuojant netiesioginis poveikis taip pat daugiausia yra 

susijęs su klimato kaita. Pagrindinė netiesioginė SEB fondų bendrovės įtaka yra pasaulinė, didžiausią dėmesio skiriant Europai ir 

Šiaurės šalims. 

2021 metais tikslas yra išplėsti mūsų įtakos tvarumui analizę į kitas sritis, susijusias, pavyzdžiui, su socialiniais ir valdymo 
klausimais. Išsamų SEB poveikio klimatui valdymo aprašymą rasite www.sebgroup.com pateiktoje SEB grupės metinėje ataskaitoje. 

Tarptautiniai įsipareigojimai ir bendradarbiavimas  

Manome, kad, norint spręsti pasaulinio masto problemas, būtinas visuotinis bendradarbiavimas, tad pripažįstame 

dalyvavimą įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus ir jų rėmimo svarbą. Paryžiaus susitarimas ir darnaus vystymosi tikslai 
(DVT) yra pagrindinės gairės, kuriomis vadovaujasi SEB. Be to, mes palaikome ir esame pasirašę daug tarptautinių susitarimų ir 

įsipareigojimų, kuriais vadovaujamės savo darbe. 

Tarptautiniai susitarimai ir įsipareigojimai  

SEB pritaria šiems tarptautiniams susitarimams: 

Jungtinių Tautų darnios plėtros tikslams, Paryžiaus susitarimui, Jungtinių Tautų visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, 

Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniams principams, Tarptautinei Darbo organizacijai ir pagrindinėms konvencijoms 

dėl darbo standartų, Vaikų teisių ir verslo principų iniciatyvai bei Tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos gairėms tarptautinio verslo įmonėms. 

Be to, SEB yra prisijungęs arba viešai patvirtinęs: 

Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą (Global Compact), Jungtinių Tautų aplinkos programos finansų iniciatyvos (UNEP FI) 

atsakingos bankų veiklos principus, Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus (PRI), Pusiaujo principus, su klimatu susijusios 

finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (TCFD) ir „Poseidon“ (Pasaulinė atsakingo laivų finansavimo sistema) principus. 
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Mūsų verslo pokyčiai  

SEB yra visapusiškai įsipareigojęs spartinti perėjimą prie mažai anglies junginių į aplinką išskiriančių technologijų 

ekonomikos. Mes nuolat daug dėmesio skiriame savo verslo pertvarkymui, inovacijoms, pagalbai klientams kuriant geresnę 
visuomenę. 2020 metais SEB grupė įsteigė naują centrinę tvarumo organizaciją, patobulino procesus ir politikas. Mes 

suintensyvinome kreditų portfelio klasifikavimo darbą, analizuodami dabartinę verslo klientų veiklos poveikį klimatui ir jų 

numatomo perėjimo planus. 

Mes ir toliau prisidėjome prie tvaraus finansavimo sprendimų kūrimo, o metų pabaigoje SEB grupė buvo septinta 
didžiausia žaliųjų obligacijų platintoja pasaulyje nuo pat jų įdiegimo 2008 metais. 

2020 metų pabaigoje „SEB Investment Management“ patvirtino atnaujintą Tvarumo politiką, sugriežtinančią visų SEB 

fondų investavimo taisykles. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas SEB darbuotojų žinių apie klimato pokyčius gilinimui. Tarptautiniu mastu buvo pradėti 
mokymai, privalomi visiems darbuotojams. 

SEB nustato ir skelbia tikslus ir rezultatus tų sričių, kuriose darome didžiausią įtaką. Mūsų tikslas – toliau didinti 

informacijos apie pasiektą pažangą skaidrumą ir jos atskleidimo mastą. Šios srities darbai bus derinami pagal būsimus nacionalinius 

ir tarptautinius reikalavimus ir lūkesčius. 

SEB ir Jungtinių Tautų darnios plėtros tikslai 

2015 metais nustatyti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra gairės tautoms, verslui ir visuomenei, kaip 

pasiekti ilgalaikį ekonomikos augimą, socialinę įtrauktį ir įgyvendinti aplinkos apsaugą. 17-a DVT apibrėžia pagrindinius siekius, 

kurie yra suskirstyti į 169 tikslus siekiant nustatyti konkrečius veiksmus. Finansų sektoriui tenka lemiamas vaidmuo šalinant 
dabartines investavimo spragas, kad būtų pasiekti pagrindiniai tikslai.  

Pagrindinis SEB indėlis įgyvendinant DVT yra pagalba klientams pereinamuoju laikotarpiu. Pasirašydami Atsakingos 

bankų veiklos principus, mes taip pat įsipareigojome suderinti savo verslo strategiją ir prisidėti prie DVT įgyvendinimo. 

Esame nustatę ir išskyrę penkis prioritetinius tikslus, kurie yra aiškiai susieti su mūsų verslo strategija ir tvarumo darbu ir 
kur turime puikią galimybę daryti įtaką. Jie yra susiję su banko ilgamete tradicija ir tvirta nuostata skatinti ilgalaikį augimą ir 

inovacijas, visada būti atsakingiems ir matyti tarptautinę perspektyvą. 

1. Klimato politika mūsų verslui visada buvo svarbi, pradedant mūsų ilgamete istorija ir pradininko vaidmeniu žaliojo 

finansavimo srityje ir baigiant naujausia analize vertinant verslo klientų veiklos poveikį klimato kaitai. Mes esame nustatę 
investicijų a į įmones, besiverčiančias su iškastiniu kuru susijusia veikla, apribojimus.  

2. Vykdydami savo veiklą, mes skatiname ekonomikos plėtrą ir prisidedame prie naujų darbo vietų kūrimo bei visuomenės 

augimo, pavyzdžiui, remdami verslininkus. Mūsų mikrofinansų fondai suteikia privatiems asmenims ir įmonėms galimybę 

naudotis kapitalu ir finansinėmis paslaugomis. 

3. Per mūsų ilgalaikių ryšių su pramonės įmonėmis istoriją mes visada prisidėjome prie infrastruktūros stiprinimo ir 

technologinės pažangos. Atsiliepiame į visuomenės inovacijų poreikius, todėl 2020 metais įkūrėme komandą „SEB 

Greentech“, norėdami padėti Šiaurės šalių žaliųjų technologijų sektoriaus įmonėms.  

4. Stengiamės įveikti bet kokio pobūdžio korupciją ir kyšininkavimą. Mes saugome savo verslą ir esame įsipareigoję užkirsti 
kelią pinigų plovimui, elektroniniams nusikaltimams, sabotažui, bandymams įsilaužti į sistemas ir terorizmo finansavimui.  

5. SEB, įgyvendindamas finansinės lygybės iniciatyvą, nustatė, kad 28 proc. SEB klientų Lietuvoje galutinės naudos gavėjos 

yra moterys, 22 proc. SEB klientų įmonių priklauso moterims. 

Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis  

Mes nuolat bendradarbiaujame su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, siekdami nustatyti pirmiausia spręstinus 

prioritetinius klausimus ir užtikrinti, kad verslas būtų kuriamas ir plečiamas atsakingai. 2020 metų COVID-19 pandemija turėjo 

įtakos visoms suinteresuotosioms šalims, paliesdama ir mums visiems aktualias sritis, ir mūsų bendravimo būdus. 

Klientai  

Per šiuos pandemijos metus klientai vis dažniau ieškojo galimybių naudotis bankų paslaugomis, tikėjosi bankų 

iniciatyvumo ir pagalbos. Be to, dideliems verslo klientams ir finansų įstaigoms vis dažniau reikėjo banko supratingumo, kylančių 

problemų sprendimo būdų ir gilios savo srities kompetencijos. Pagalbos tvarumo klausimais ir atitinkamų konsultavimo paslaugų 

poreikis ir toliau buvo didelis. Mes dėjome daug pastangų, kad patenkintume šiuos poreikius, pavyzdžiui, klasifikuodami kredito 
portfelį. Daugiau informacijos SEB grupės tvarumo metinėje ataskaitoje www.sebgroup.com. 
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Privatiems klientams bankas tobulino teikiamas skaitmenines paslaugas, ypač mobiliąją programą. Per pandemijos metus 

įmokų atidėjimu Lietuvoje pasinaudojo apie 2 300 mūsų privačių ir 2 700 verslo klientų. 

Investuotojai, akcininkai ir analitikai  

Investuotojai, akcininkai ir analitikai daugiausia dėmesio skyrė COVID-19 pandemijai ir jos įtakai ekonomikos plėtrai bei 

klientams, ypač įmonėms, visų pirma, dėl didesnės kredito nuostolių rizikos. Kita aktuali tema buvo griežta valdžios institucijų 

rekomendacija neišmokėti dividendų net ir tokiems geros kapitalizacijos bankams kaip SEB. Tvarumas ir toliau buvo dėmesio 

centre. Diskutuojant buvo kalbama apie valdymą, kovos su pinigų plovimu galimybes ir galimus investicijų poreikius atsižvelgiant į 
Švedijos ir Baltijos šalių finansinių institucijų atliktų patikrinimų rezultatus. 

Darbuotojai  

Kasmetinės SEB darbuotojų nuomonės apklausos duomenims, dalyvavimo veikloje ir poreikių bei lūkesčių patenkinimo 

rodikliai buvo geri. Tarp tobulintinų sričių darbuotojai nurodė bendradarbiavimą tarp įvairių padalinių ir didesnes pastangas, kad 
klientų patirtis, bendradarbiaujant su banku, būtų kuo geresnė. Speciali darbuotojų apklausa, siekiant nustatyti, kaip tenkinami jų 

poreikiai ir lūkesčiai pandemijos metu, parodė, kad darbuotojai paprastai jaučiasi turį tinkamą pagalbą, tačiau norėtų geresnio 

bendradarbiavimo. Reikšmingai išaugo nuotolinio darbo pobūdis.  

Visuomenė, reguliuotojai, žiniasklaida  

Mes bendradarbiaujame su reguliavimo ir priežiūros institucijomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu dvišaliuose ir 

daugiašaliuose susitikimuose bei įvairiuose veiklos forumuose. Tarp svarbiausių temų buvo pinigų plovimo prevencija, procesų 

kūrimas atsižvelgiant į klimato kaitos riziką, informacijos atskleidimas ir klientų konsultavimas investavimo klausimais. Bendraujant 

su žiniasklaida, didžiausias dėmesys buvo skiriamas COVID-19 įtakai SEB, mūsų klientams, ekonomikai ir visai visuomenei. Buvo 
labai domimasi tokiomis sritimis kaip kova su pinigų plovimu, nusikaltimų prevencija ir tvarumas. 

Tvarumo valdymas  

Siekdama paspartinti permainas, 2020 metais SEB įkūrė gerokai patobulintą tvarumo valdymo struktūrą – Tvarios 

bankininkystės skyrių. Ši visos organizacijos mastu veikianti darbuotojų komanda kaupia SEB patirtį ir laikosi holistinių nuostatų ir 
strateginiu, ir komerciniu požiūriu. 

Direktorių valdyba yra atsakinga už veiklos tvarumo strategijos ir struktūrinio padalinio, įgyvendinsiančio šią strategiją, 

sukūrimą. Valdyba tvirtina SEB verslo planą ir jame numatytus tvarumo strategijos aspektus, Veiklos tvarumo politiką ir Tvarumo 

ataskaitą, kuri yra metinės ataskaitos dalis. Valdybai reguliariai pateikiama naujausia informacija veiklos tvarumo klausimais. 

Prezidentas ir vyriausiasis vykdomasis direktorius yra atsakingas už tvarumo strategijos ir valdybos nustatytos valdymo 

struktūros įgyvendinimą. Prezidentas įsteigė Grupės vykdomąjį tvarumo komitetą, kurio paskirtis – prižiūrėti tvarumo strategijos 

įgyvendinimą. Komitetas yra sprendimus priimantis organas, kuriam pirmininkauja prezidentas. Prezidentas tvirtina SEB 

pareiškimą dėl klimato kaitos. 

Tvarios bankininkystės skyrius yra veiklą vykdanti struktūra, atsakinga už bendros tvarumo darbotvarkės koordinavimą 

ir vadovavimą ją įgyvendinant, glaudžiai bendradarbiaujanti su tarnybomis, grupės personalo ir pagalbos verslui padaliniais. 

Vyriausiasis tvarumo pareigūnas vadovauja šiam padaliniui ir yra Grupės vykdomojo tvarumo komiteto ir SEB grupės rizikos 

komiteto narys.  

SEB tvarių paslaugų komitetas centralizuotai vertina naujas paslaugas. Komitetas sprendžia dėl SEB padalinių teisės 

rinkose pristatant ar platinant paslaugas naudoti nuorodas į tvarumą, pavyzdžiui, nuorodas į aplinkos, socialinius, valdymo 

veiksnius, tvaraus vystymosi tikslus (Sustainability Developments Goals, SDG) ir Europos Sąjungoje taikomą klasifikavimo sistemą 

(taksonomiją). Visi tarnybų vadovai, grupės pagalbos verslui padalinių vadovai ir grupės personalo vadovas yra atsakingi už tai, kad 
būtų nustatytos procedūros ir kontrolė siekiant įgyvendinti ir laikytis valdybos, prezidento ir SEB tvarių paslaugų komiteto 

nustatytų tvarumo tikslų, strategijos ir politikos.  

SEB Banko Klientų rizikos tvirtinimo komitetas įvertina naujus klientus ir priima sprendimus dėl jų arba dėl siūlomų sandorių, 

atsižvelgdamas į tvarumo riziką, ir tik tuomet naujo kliento ar sandorio priimtinumo klausimą pateikia spręsti atitinkamam 
sprendimus priimančiam organui. 

Investment Management yra SEB padalinys, todėl yra įtrauktas į SEB valdymo struktūrą. Padalinys veikia kaip 

patronuojamoji įmonė „SEB Investment Management AB“. Ši fondų bendrovė yra atskiras juridinis asmuo, turintis savo direktorių 

valdybą. Bendrovė veikia vadovaudamasi SEB investicijų valdymo tvarumo politika ir Akcininkų įtraukimo į SEB investicijų valdymą 
principais. Vykdomojoje valdymo komandoje tvarumo ir valdymo vadovas yra atsakingas už darbų šioje srityje, įskaitant klimato 

kaitą, plėtrą ir koordinavimą. Išsamų „SEB Investment Management AB“ valdymo aprašymą rasite www.sebgroup.com. 
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Politikos sistema  

SEB tvarumo politikoje yra perteikta geriausia praktika, pateiktos tarptautinių konvencijų ir standartų gairės, kurių laikytis 

skatiname įmones. Su klientais ir investicijų portfelių valdymo bendrovėmis stengiamės dirbti taip, kad gerėtų verslo praktika. 
Nuolat peržiūrime savo priimtas politikas, stiprindami verslą, ir stengiamės atitikti tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus. 2020 

metais buvo paskelbtos dvi naujos sektorių politikos – dėl lošimų ir tabako, o 2021 metų pradžioje buvo parengta politika dėl 

iškastinio kuro. Atnaujinta SEB politikos įgyvendinimo sistema pradės galioti 2021 metais. 

SEB tvarumo nuostatas užtikrinantys dokumentai  

Politikos: Tvarios veiklos politika, Kreditavimo tvarios veiklos politika, Klientų priimtinumo standartai, Aplinkos apsaugos 

politika, Žmogaus teisių politika, Įtraukties ir įvairovės politika, Elgesio kodeksas, Tiekėjų elgesio kodeksas ir Mokesčių politika. 

Pozicijos pareiškimai: dėl vaikų darbo, klimato kaitos, gėlo vandens ir Jungtinės Karalystės šiuolaikinės vergovės 

prevencijos įstatymo. 

Sektorių politikos: dėl ginklų ir gynybos, miškininkystės, iškastinio kuro, lošimų, kasybos ir metalų, atsinaujinančios 

energijos, laivybos, tabako.  

Tvarus finansavimas 

Tvarus finansavimas tampa vis svarbesniu siekiant pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
tiek pasaulinėje rinkoje, tiek SEB versle. 

Glaudžiai bendradarbiaudami ir palaikydami dialogą su savo klientais, mes esame pasiryžę pateikti sprendimus, 

pritaikytus jų poreikiams ir suteikiančius galimybę prisidėti prie teigiamo poveikio. Atsakingas finansavimas ir skolinimas yra 

kertiniai mūsų verslo principai. SEB grupės politikos pabrėžia, kaip bankas turi atsižvelgti į tvarumo riziką finansinėje veikloje 
vykdant sandorius. SEB siekia atsiriboti nuo tų veiklų, kurios vykdo verslą tose pramonės šakose, kuriose yra didelė korupcijos 

rizika, neigiamas poveikis žmogaus ir darbo teisėms. Taip pat atsiriboti nuo įmonių, kurios silpnai, mažai arba visiškai negerbia 

žmogaus teisių. 

2020 m. SEB toliau integravo tvarumo rizikos aspektus į procesus ir klientų dialogus. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 
klimato pokyčiams. Įgyvendinant tvarumo klasifikavimo modelį (daugiau informacijos www.sebgroup.com) ir diskutuojant apie jį 

su klientais, galime gilinti santykius, suvokti, kokios priemonės įtakoja finansinius rezultatus. Tokiu būdu mes geriau suprantame 

savo klientų riziką ir galimas veiklos galimybes. 

Dialogai vertinami mūsų klientų skaičiuojant rodiklius, ruošiant ataskaitas. Tai taip pat leidžia klientams susieti tikslus su 
platesniu tinkamų finansavimo sprendimų pasirinkimu. 

Aplinką tausojantys finansavimo sprendimai  

SEB siūlo tvarius finansavimo sprendimus privatiems ir verslo klientams bei finansų institucijoms. Tvarių finansavimo 

sprendimų, skirtų didelėms įmonėms ir finansų institucijoms, nuolat daugėja. Žaliųjų obligacijų rinka plečiasi. 

SEB grupės žaliosios obligacijos žaliosioms paskoloms finansuoti  

Įgyvendindama SEB grupės finansavimo strategiją, 2017 metais SEB grupė išleido savo pirmąsias 500 mln. eurų vertės 

obligacijas. Žaliųjų obligacijų programa, grindžiama SEB tvarumo strategija ir Aplinkos apsaugos politika bei susijusių sektorių 

politikomis užtikrina, kad SEB žaliosios obligacijos, skirtos žaliosioms paskoloms finansuoti, būtų naudojamos mažai anglies 
dvideginio išskiriantiems ir klimato kaitą mažinantiems projektams finansuoti ir investicijoms. Be to, žaliosiomis obligacijomis 

pritrauktos lėšos turėtų skatinti aplinkos apsaugos ir ekosistemų gerinimą ir taip pat padėti įgyvendinti tvaraus vystymosi tikslus. 

2020 metais suteikėme pirmąją žaliąją paskolą Baltijos šalių regione, kurios tikslas buvo finansuoti saulės energetikos 

parkų statybą Estijoje. Žalioji paskola taip pat buvo suteikta Lietuvoje vėjo jėgainių parko statybai finansuoti. Metų pabaigoje SEB 
grupės žaliųjų paskolų portfelio vertė buvo 21 mlrd. SEK, t. y. nuo 2017 metų vertė išaugo beveik 8 mlrd. SEK. 

Pusiaujo principai  

Finansuodamas projektus, SEB nuo 2007 metų laikosi Pusiaujo principų, savanoriško gairių rinkinio, kuriuos finansų 

institucijos taiko vertindamos didelių projektų įtaką visuomenei ir aplinkai bei padeda savo klientams tą įtaką valdyti. 

2020 metais finansų institucijos narės patvirtino naują Pusiaujo principų (Equator Principles, EP4) versiją. Pagrindiniai 

pakeitimai padaryti žmogaus teisių gynimo, klimato kaitos mažinimo, vietinių gyventojų teisių skatinimo ir biologinės įvairovės 

gynimo srityse.  
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2020 metais sudarėme keturis projektų finansavimo sandorius, vadovaudamiesi Pusiaujo principais, trys iš jų priskiriami 

B kategorijai (projektai, galimai darantys nedidelę neigiamą ekologinę ir socialinę įtaką) ir vienas priskiriamas C kategorijai 

(projektai, darantys nedidelę arba nedarantys jokios socialinės arba ekologinės įtakos). Kalbėdami apie įmonėms suteiktas 
paskolas, paminėsime, kad sudarėme vieną A kategorijai priskiriamą projekto finansavimo sandorį (projektai, galimai darantys 

didelę neigiamą ekologinę arba socialinę įtaką). 

Tvarus investavimas 

SEB fondų įmonė „SEB Investment Management“ yra viena didžiausių investuojančių institucijų Šiaurės šalių regione, 
valdanti 672 mlrd. Švedijos kronų vertės privačių klientų, įmonių ir institucijų turtą. SEB grupės bendrovės Lietuvoje vadovaujasi 

tvarumo principais, kurie aprašyti šioje SEB grupės metinėje tvarumo ataskaitoje.  

Kadangi klientų susidomėjimas tvariais investiciniais fondais didėja, „SEB Investment Management“ stengiasi įtraukti 

tvarumo aspektus į visų rūšių investicijas ir turto klases. Investavimo strategijos grindžiamos tų įmonių, kurios gerai dirba šioje 
srityje, dalyvavimu arba turi puikiai parengtus pereinamojo laikotarpio planus, tačiau atskiria tuos pramonės sektorius, kurie 

neatitinka investicinių fondų įmonės tvarumo kriterijų. 

Fondų valdymo įmonė gerina savo darbą nuolat atnaujindama strategijas, tobulindama procesus ir kurdama naujas 

paslaugas klientams. Ateinančiais metais įsigalios, nauji Europos Sąjungos skaidrumo ir ataskaitų teikimo reikalavimai, kurie darys 
įtaką mūsų darbui.  

2008 metais SEB įsipareigojo vykdyti Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus ir nuo to laiko kasmet teikia 

ataskaitas apie šešių principų atitiktį. Pagal Atsakingo investavimo principus, įvertinus tvarias investicijas 2020 metais, SEB fondų 

įmonei buvo suteiktas aukščiausias įmanomas (A+) reitingas už strategijos įgyvendinimą ir valdymą ir A reitingas pagal visas kitas 
kategorijas. 

2020 metais keturi iš šešių SEB investicinio indekso fondų buvo pakeisti į indeksų stebėjimo fondus. SEB į šiuos 

investicinius fondus neįtraukia bendrovių, kurios verčiasi iškastinio kuro gavyba, ir taip pat įmonių, kurios gamina elektros energiją 

iš iškastinio kuro. 

2020 metų gruodį fondų įmonės valdyba patvirtino griežtesnę tvarumo politiką ir klimato kaitos mažinimo strategiją. 

Toliau dirbdami visi investiciniai fondus taikys tuos pačius metodus ir neįtrauks tų bendrovių, kurios, pavyzdžiui, gamina iškastinį 

kurą arba verčiasi jo gavyba. Daugiau informacijos www.sebgroup.com.  

Didelis dėmesys skiriamas įmonių įtraukimui 

Fondų įmonė investuoja į tas bendroves, kurios vykdydamos veiklą daug dėmesio skiria aplinkos apsaugos, socialiniams 

ir valdymo veiksniams stebėti. Esame įsitikinę, kad laikui bėgant ši stebėsena duos teigiamų rezultatų ir padės sukurti pridėtinę 

vertę klientams, bendrovėms ir visuomenei. Tvarumo rizikos ir galimybių analizė yra įtraukta į visų SEB fondų valdymo sistemą. 

2020 metais kai kurie fondai, tokie kaip tvarumo fondai, buvo valdomi taikant griežtesnius atmesties ir įtraukties kriterijus. Šių 
fondų valdomo turto vertė metų pabaigoje buvo 304 mlrd. Švedijos kronų, arba 45 proc. viso fondų įmonės valdomo turto vertės. 

Įmonių nepriimtinumo kriterijai 

Visi SEB investiciniai fondai, kuriuos valdo fondų valdymo įmonė, neinvestuoja į bendroves, besiverčiančias prieštaringų 

ginkluotės sistemų gamyba arba rinkodara ir branduolinių ginklų kūrimo arba gamybos programomis. 2020 metais SEB fondai 
neinvestavo į tas bendroves, kurios verčiasi akmens anglies kasyba, kuri naudojama šilumai gaminti, t. y. kasybos veikla, jeigu 

daugiau kaip 5 proc. bendrovės arba grupės apyvartos tenka anglies gavybai, ir neinvestuoja į tabaką gaminančias bendroves ar į 

įmones, gaminančias prekes iš kanapių, kurios naudojamos ne gydymo tikslais. Fondai taip pat neinvestuoja į tas bendroves, kurios 

negerbia tarptautinių konvencijų ir gairių, tokių kaip Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas, EBPO (tarptautinė Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) rekomendacijos daugiašalėms įmonėms, Jungtinių Tautų visuotinė žmogaus teisių 

deklaracija, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai, Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinė konvencija 

dėl darbo standartų ir Vaikų teisių ir verslo principai. 2020 metais 100 proc. SEB fondų buvo valdomi laikantis žmogaus teisių 

kriterijų. 2020 metais SEB tvarumo fondai taip pat neinvestavo į tas bendroves, kurių daugiau kaip 5 proc. apyvartos tenka veiklai, 
susijusiai su alkoholiu, ginklais, komerciniais lošimais ar pornografija. Be to, šie fondai neinvestuoja į iškastinio kuro gavybos įmones. 

Fondų įmonė kas pusmetį peržiūri fondų investicijų paketus su konsultuojančia įmone ISS ES“. 2021 metais atnaujinti įmonių 

nepriimtinumo kriterijai, išsamiau www.sebgroup.com. 
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Nuosavybė ir bendradarbiavimas su bendrovėmis  

„SEB Investment Management“ nuolat dirba, norėdama daryti įtaką toms bendrovėms, į kurias ji investuoja. Švedijos ir 

Šiaurės šalių regiono bendrovėse, kurių viena pati didžiausia akcininkė dažnai yra fondų įmonė, toks įsipareigojimas daryti įtaką 
įgyvendinamas tiesiogiai bendradarbiaujant su bendrovių vykdomaisiais vadovais ir valdyba. Fondų įmonė, kaip savininkė, taip pat 

dalyvauja balsuodama metiniuose visuotiniuose akcininkių susirinkimuose. 2020 metais fondų įmonė balsavo 286 metiniuose ir 

neeiliniuose visuotiniuose susirinkimuose ir dalyvavo 33-ų į sąrašą įtrauktų Švedijos bendrovių komitetų, atsakingų už paskyrimą, 

darbe. 

Bendradarbiavimas  

Investuodamas ne Šiaurės šalių regione, SEB bendradarbiauja su kitais investuotojais, dalyvaudamas tokių organizacijų 

kaip Investuojančių institucijų klimato kaitos grupė („Institutional Investors Group on Climate Change“, IIGCC) „PRI Clearinghouse“ ir 

„Hermes Equity Ownership Services“) veikloje. Iš viso per metus SEB surengė 2000 susitikimų (tiesioginių ir netiesioginių) su 
investicinio portfelio įmonėmis. 

Investuotojų politinė diskusija apie miškų naikinimą („The Investors Policy Dialogue on Deforestation“, IPDD) – unikali 

investuotojų iniciatyva, kurios tikslas yra koordinuoti bendradarbiavimą su vyriausybėmis, valdžios institucijomis ir pramonės 

sektorių asociacijomis dėl sisteminio ir tausojančio žemės naudojimo bei žemės išteklių valdymo. Kartu su kitomis investuojančiomis 
institucijomis organizavome keletą susitikimų su Brazilijos vyriausybe ir centriniu banku dėl kovos su miškų naikinimu, gaisrų ir 

biologinės įvairovės nykimu Amazonės miškuose. 

SEB, būdamas Švedijos darnios plėtros („Swedish Investors for Sustainable Development“ SISD) organizacijos nariu, 

bendradarbiauja su kitomis Švedijos investuojančiomis institucijomis ir Švedijos tarptautinės plėtros agentūra („The Swedish 
International Development Cooperation Agency“, SIDA). 

Klientų nuomonės tyrimas  

Kiekvienais metais, atlikdamas tyrimą, „SEB Investment management“, klausia privačių klientų, kurie įsigijo privataus 

kapitalo fondų vienetų, kokiems tvarios plėtros tikslams SEB turėtų skirti visą dėmesį, bendradarbiaudamas su bendrovėmis. Kaip 
ir ankstesniais metais, tyrimas atskleidė klientų norą, kad SEB padėtų kovoti su klimato kaita ir padėtų užtikrinti švaraus geriamojo 

vandens tiekimą bei tinkamas sanitarines sąlygas ir šviečiamąsias programas. Taip pat buvo skirta daug dėmesio siekiant išsaugoti 

biologinę įvairovę. 

Iš dalies atsižvelgęs į gautus klientų atsakymus į tyrimo klausimus, SEB bendradarbiauja su Investuojančių institucijų 
klimato kaitos grupe („Institutional Investors Group on Climate Change“, IIGCC). Šis bendradarbiavimas yra iniciatyvos „Klimato 

politikos veiksmai 100+“ įgyvendinimo dalis, kuri skirta 161 bendrovei sąmoningumui skatinti, kadangi jos visame pasaulyje išmeta 

didžiausią anglies dvideginio kiekį. Daugiausia tai gamtinių dujų ir naftos pramonės įmonės, kurių išmetami pramoniniai teršalai 

sudaro 80 proc. viso išmetamo kiekio. Manoma, kad jos turi didelių galimybių pereiti nuo iškastinio kuro link tvarių energijos šaltinių 
panaudojimo. Įgyvendindama šią inciatyvą, įmonė „Nestlé“, kaip ir kitos įmonės, įsipareigojo pereiti prie poveikio klimatui 

neutralumo iki 2050 metų. 

SEB taip pat yra tarptautinės aplinkosaugos organizacijos „Carbon Disclosure Project“ (CDP) vandens vartojimo 

mažinimo programos dalyvis. 2020 metais buvo surinkti duomenys iš beveik 1000 bendrovių, veikiančių visame pasaulyje, apie 
sunaudojamo vandens mažinimo priemones. Kiekvienais metais CDP kaupia šią informaciją ir, taikydama nepriklausomą metodą, 

paskirsto taškus, norėdama parodyti bendrovėms jų padarytą pažangą. 

Konsultacijos ir inovacijos  

Mūsų gebėjimas tenkinti klientų tvarios veiklos prioritetus yra geresnės ateities raktas. Ir toliau mums bus labai svarbu 
diegti naujoviškas paslaugas, diegti inovacijas. Būtent taip savo klientams kuriame paslaugas, kurios padeda jiems priimti pagrįstus 

sprendimus. Tokios paslaugos padeda mažinti globalinį klimato atšilimą, skatinti lygybę ir teikti paramą ekologiškų technologijų 

verslui. 

Norėdami teikti konsultacijas, dedame visas pastangas, siekdami nustatyti ir įvertinti sritis, susijusias su klimato kaita ir 
aplinkos apsauga, žmogaus ir darbo teisėmis, socialiniais santykiais ir korupcijos prevencija, kurios gali daryti neigiamą įtaką mūsų 

veiklai. Tikimės, kad mūsų klientai gerbia žmogaus ir darbo teises, taikydami deramo patikrinimo sistemas. Mes esame įsipareigoję 

nustatyti ir valdyti korupcijos riziką, susijusią su operacijomis.  

SEB veikia atsižvelgdamas į išvadas, vadovaudamasis nustatytais prioritetais, proporcingumo principu, ir į įtakos lygį, 
norėdamas užkirsti kelią galimai neigiamai įtakai, ją sumažinti ir pašalinti. Mūsų ilgalaikiai ryšiai su klientais labai svarbūs, kadangi 

vis dažniau kalbamės su jais apie tvarumo aspektus. 
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Augimo programa mažoms ir vidutinėms įmonėms 

 SEB yra įsitikinęs, kad verslumas ir novatoriškos įmonės yra raktas į geresnį pasaulį. Lietuvoje nuo 2018 metų palaikome 

partnerystės ryšius su inovacijų diegimo ir konsultacijų bendrove „Civitta“, norėdami įgyvendinti SEB spartaus verslo augimo 
programą. Ji skirta mažų ir vidutinių įmonių augimui užtikrinti skatinant inovacijų diegimą. Iki šiol programoje dalyvavo 63 įmonės. 

Programą sudaro seminarai, kuriuose paskaitas skaito tarptautinio lygio dėstytojai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, projektų 

pristatymas ir kt. Mūsų paskaitos prieinamos plačiajai visuomenei skaitmeniniu būdu. Dalyviai nuolat labai gerai vertino įgytą patirtį 

– nuo programos pradžios vertinimo balas buvo ne mažesnis kaip 9,2 (iš 10). Vis daugiau įmonių kuria paslaugas, padedančias 
užtikrinti tvarumą, todėl nusprendėme nuo 2021 metų įtraukti į Augimo programą mažoms ir vidutinėms įmonėms tvarumo modulį, 

norėdami užtikrinti, kad mūsų programos dalyviai turėtų reikiamų įgūdžių, žinių ir būtų motyvuoti plėsti įmonių tvarią veiklą. 

Žmonės ir kompetencija 

Kaip darbdavys, SEB privalo užtikrinti, kad su visais darbuotojais būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai ir kad visiems būtų 
suteikiamos lygios galimybės. Kiekvienas turi jaustis įtrauktas į kolektyvą ir kad jam suteiktos lygios profesinio ir asmeninio 

tobulėjimo galimybės. Vertybės ir elgesys, taip pat kaip ir asmens gebėjimai ir siekiai, yra svarbūs ilgalaikės sėkmės veiksniai 

būnant banko darbuotojų komandos nariais.  

Mūsų darbuotojai yra sėkmingai veikiančio banko, kuris gali padėti klientams įgyvendinti jų siekius, pagrindas. Nuolatinis 
mokymas, dalyvavimas banko veikloje ir įvairovė bei sveika darbo aplinka – tos sritys, kurioms skiriame didelį dėmesį (daugiau 

informacijos www.sebgroup.com). 

Darbuotojų kompetencijos didinimas  

SEB didelį dėmesį skiria atsakingam įmonių elgesiui skatinti ir darbuotojų kompetencijai tvarumo srityje gerinti. Šiuos 
pokyčius lemia išaugę visų segmentų klientų, taip pat ir kitų suinteresuotų šalių, tokių kaip investuotojai ir reguliavimo institucijos, 

lūkesčiai. 

Bankas jau seniai organizuoja privalomus Etikos kodekso mokymus. 2020 metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

žinioms apie klimato kaitą gilinti. Todėl SEB pradėjo privalomus mokymus visiems 15 500 darbuotojų visame pasaulyje. Mokymo 
programoje yra Stokholmo Atsparumo centro tyrėjos ir mokslininkės, Atsparaus mąstymo programos vadovams įkūrėjos ir 

direktorės Lisen‘os Schultz elektroninė paskaita. Remiantis kelis dešimtmečius atliktais tyrimais ir atsižvelgus į pastaruosius 

atradimus, mokymosi metu bus pateikiama išsami klimato kaitos apžvalga, dabartinė ir būsima jos įtaka. Ir toliau bus aptariama, 

kaip SEB bankas galėtų prisidėti prie šios įtakos mažinimo. 

Mokymas žinioms gilinti ir informuotumui didinti  

Atsižvelgdami į tai, kad, atlikdami savo funkcijas, klasifikuojame verslo klientus pagal jų daromą įtaką klimato kaitai, per 

metus parengėme mokymo kursą, pritaikytą klientų vadybininkams ir konsultantams, kad jie galėtų pasirengti pokalbiams su 

klientais apie klimato kaitą. Visuose padaliniuose taip pat vyko praktiniai užsiėmimai ir seminarai, skirti verslo klientams. 

Baltijos šalyse daugiausiai vidaus komunikacijos pastangų pastaraisiais metais buvo skiriama darbuotojų informuotumui 

didinti. Tai buvo paminėta 2020 metais atliktoje darbuotojų nuomonės tyrime. Taip pat pasiūlėme žiūrėti viešus vaizdo seminarus 

tvarumo klausimais, kurių pagrindinis tikslas – didinti informuotumą apie tvarumą visuomenėje. Vaizdo seminaruose dalyvavo 

beveik 12 000 žmonių. 

Ateityje SEB ir toliau plės tvarumo srities mokymus darbuotojams, pritaikytus pagal atliekamas funkcijas ir poreikius. 

Organizacija „Lietuvos Junior Achievement“  

SEB bankas yra nuolatinis jaunosios kartos verslumo puoselėtojas ir nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos Junior 

Achievement“, kuri įgyvendina ekonomines ir verslumo ugdymo programas jaunimui, globėjas. Iniciatyva gyvuoja ilgiau negu du 
dešimtmečius. Jos tikslas yra suteikti Lietuvos moksleiviams teorinių ir praktinių ekonomikos srities žinių ir didinti jų finansinį 

raštingumą, ugdyti jų verslumo nuostatas, skatinti kūrybišką, netradicinį ir novatorišką mąstymą. Kiekvienais metais šios 

organizacijos programose dalyvauja apie 20 000 mokinių iš daugiau negu 350 mokyklų, o jų ugdymo procese – daugiau negu 300 

mokytojų. Mokiniai įgyja praktinės patirties ugdymo įmonėse, kurios kuriamos kasmet. Taip pat jaunimo ugdymo procese dalyvauja 
verslo lyderiai, kurie teikia įvairių patarimų, mentoriai, suteikiama galimybė atlikti praktiką. 

Pagrindinių veiklos vertinimo rodiklių taikymas tvarumo srityje  

SEB nuomone, labai svarbu skatinimo priemonių sistemas kurti taip, kad jos derėtų su tvarumo siekiais. Tvarumo veiklos 

pagrindiniai vertinimo rodikliai yra įtraukti į ilgalaikio skatinimo programas, skirtas SEB grupės vykdomojo komiteto nariams. 2020 
metais jie taip pat buvo įtraukti į programas vadovams, kurie atskaitingi SEB grupės vykdomojo komiteto nariams. 
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Tiekėjai  

SEB yra parengęs tiekėjų ir rangovų vertinimo ir atrankos reikalavimus, atsižvelgęs į finansinius, aplinkos apsaugos ir 

socialinius kriterijus. Šie kriterijai apima žmogaus teises, darbo teisę ir socialinius ryšius, kovą su korupcija ir, priimant pirkimo 
sprendimus, yra taikomi kartu su kitais rizikos veiksniais ir komerciniais aspektais. Tam tikrais atvejais SEB stebi tiekėjų veiklą ir jos 

rezultatus. Standartai yra nurodyti SEB Tiekėjų elgesio kodekse. 

Norėdamas nustatyti tiekėjų keliamą riziką tvarumui, SEB atlieka pradinį vertinimą. Kiekvieno tiekėjo keliama rizika 

tvarumui nustatoma pagal šalis, pramonės sektorius ir veiklos svarbą. Jeigu vertinant tiekėjų riziką nustatoma, kad galima didesnė 
rizika, atliekamas griežtesnis vertinimas. Didžiausi SEB tiekėjai daugiausiai yra profesinių paslaugų, infrastruktūros valdymo, 

informacinių technologijų ir banko paslaugų teikėjai.  

2021 metais SEB toliau stiprins pasirinktų sričių procedūrų kontrolę. Pavyzdžiui, SEB grupės informacinių technologijų 

padalinys yra atsakingas už informacinių technologijų paslaugų pirkimą ir debesijos paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, kitose 
srityse siekiama atlikti išsamesnį pagrindinių tiekėjų vertinimą.  

Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (Task Force on Climate-related Financial Disclosure – 

TCFD) ataskaita 

Finansinio stabilumo taryba 2015 metais sudarė pramonės vadovaujamą su klimatu susijusios finansinės informacijos 
atskleidimo darbo grupę, kad būtų parengtos rekomendacijos dėl skaidresnės ir su klimatu susijusios informacijos atskleidimo. 

Turėdamos patikimą su klimato kaita susijusią finansinę informaciją, finansinėse rinkose bus geriau suprantama ir teisingai 

vertinama su klimato kaita susijusi rizika ir galimybės. Investuotojai, kreditoriai ir draudikai aiškiau supras, kokios įmonės išgyvens, 

kai įsigalios nauji reglamentai, bus sukurtos naujos technologijos ir kis klientų elgsena. 

SEB patvirtino su klimatu susijusios finansinio atskleidimo darbo grupės rekomendacijas 2018 metais, joms pritarė 

vyriausiojo rizikos valdytojas, ir įsipareigojo jas įgyvendinti. Rekomendacijose daugiausiai dėmesio skiriama keturioms 

pagrindinėms sritims: strategijai, valdymo struktūrai, rizikos valdymui ir įgyvendinamiems tikslams. 2020 metais bankas daug 

nuveikė siekdamas įgyvendinti šias rekomendacijas ir įsipareigojo toliau tęsti šį darbą.  

Ataskaitoje pateikiami SEB grupės, įskaitant ir jos antrinės įmonės „SEB Investment Management“ (fondų įmonės), 

duomenys. Išsami ataskaita www.sebgroup.com. 
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Toliau 31–109 puslapiuose pateikiamos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
 

Pastaba 2020

2019 

Perklasifikuota 

(40 pastaba) 2020

2019 

Perklasifikuota 

(40 pastaba)

Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios 

palūkanų normos metodą 119 586 121 279 119 636 121 429

Kitos palūkanų pajamos 18 621 18 915 18 621 18 915

Palūkanų sąnaudos -24 172 -13 549 -24 176 -13 559

Grynosios palūkanų pajamos 4 114 035 126 645 114 081 126 785

Pajamos už paslaugų mokesčius 103 152 105 428 99 407 101 273

Išlaidos paslaugų mokesčiams -29 655 -30 131 -29 259 -29 684

Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos 5 73 497 75 297 70 148 71 589

Grynosios pajamos iš finansinės veiklos 6 21 982 19 905 21 983 19 905

Dividendai 7 -                                 -                                 2 054 2 294

Kitos veiklos pajamos 223 159 218 159

Grynosios kitos veiklos pajamos 223 159 2 272 2 453

Iš viso veiklos pajamų 209 737 222 006 208 484 220 732

Išlaidos personalui 8 -49 239 -46 425 -48 789 -45 924

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas 9 -9 221 -7 378 -9 197 -7 342

Kitos sąnaudos 10 -21 665 -23 644 -21 108 -23 029

Iš viso administracinių sąnaudų -80 125 -77 447 -79 094 -76 295

Pelnas prieš kredito nuostolius 129 612 144 559 129 390 144 437

Grynieji tikėtini kredito nuostoliai 11 -13 662 -3 889 -13 662 -3 889

Pelnas prieš pelno mokestį 115 950 140 670 115 728 140 548

Pelno mokesčio sąnaudos 12 -22 819 -23 217 -22 474 -22 855

Grynasis pelnas už metus 93 131 117 453 93 254 117 693

Grupė Bankas
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2020 2019 2020 2019

Grynasis pelnas už metus 93 131                        117 453                    93 254                        117 693                    

Iš viso kitų bendrųjų pajamų -                                 -                                 -                                 -                                 

Iš viso bendrųjų pajamų 93 131                        117 453                    93 254                        117 693                    

Grupė Bankas
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Pastaba

 2020 12 31 

2019 12 31 

Perklasifikuta    

(40 pastaba) 2020 12 31

2019 12 31 

Perklasifikuta    

(40 pastaba)

Turtas

Grynieji pinigai ir likučiai centriniuose bankuose 13 1 934 827                1 610 925                1 934 827                1 610 925                

Kreditai kredito įstaigoms 14, 15 1 886 403                65 584                        1 886 403                65 584                        

Kreditai klientams 15 5 810 488                6 266 651                5 810 488                6 266 651                

Skolos vertybiniai popieriai 16 486 885                    429 305                    486 885                    429 305                    

Išvestinės finansinės priemonės 17 16 126                        83 707                        16 126                        83 707                        

Nuosavybės priemonės 18 5 204                           10 153                        5 204                           10 153                        

Investicijos į patronuojamąsias įmones 19 -                                 -                                 2 871                           2 871                           

Ilgalaikis nematerialusis turtas 20 14 788                        12 325                        14 788                        12 325                        

Ilgalaikis materialusis turtas 21 14 021                        9 104                           13 986                        9 095                           

Naudojimo teise valdomas turtas 22 32 248                        11 502                        32 067                        11 480                        

Investicinis turtas 23 1 064                           781                               1 064                           781                               

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 12 10                                   12                                   -                                 -                                 

Kitas turtas 24 25 751                        32 568                        25 109                        31 797                        

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 25 4 999                           5 623                           5 902                           6 600                           

Iš viso turto 10 232 814             8 538 240                10 235 720             8 541 274                

Įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 26 646 495                    559 070                    646 495                    559 070                    

Klientų indėliai 27 8 576 872                7 009 600                8 584 169                7 017 124                

Išvestinės finansinės priemonės 17 20 002                        85 871                        20 002                        85 871                        

Mokėtinas pelno mokestis 1 758                           11 884                        1 758                           11 884                        

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 12 40                                   320                               40                                   320                               

Atidėjiniai 28 7 970                           5 920                           7 931                           5 920                           

Kiti įsipareigojimai 29 95 201                        72 654                        95 111                        72 571                        

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 30 7 230                           9 290                           7 068                           9 106                           

Iš viso įsipareigojimų 9 355 568                7 754 609                9 362 574                7 761 866                

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas 31 299 564                    299 564                    299 564                    299 564                    

Kiti rezervai 31 204 872                    190 149                    204 585                    189 862                    

Nepaskirstytasis pelnas 372 810                    293 918                    368 997                    289 982                    

Iš viso nuosavo kapitalo 877 246                    783 631                    873 146                    779 408                    

Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 10 232 814             8 538 240                10 235 720             8 541 274                

Grupė Bankas
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Grupė Įstatinis kapitalas Kiti rezervai

Nepaskirstytasis 

pelnas

Iš viso nuosavo 

kapitalo

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 299 564 176 030 296 161 771 755

Kitos bendrosios pajamos -                               -                               -                               -                               

Grynasis pelnas už metus -                               -                               117 453 117 453

Iš viso bendrųjų pajamų -                                -                                117 453 117 453

Mokėjimas akcijomis -                                261 -                                261

Mokėjimo akcijomis įvykdymas -                                -780 780 -                                

Pervedimai į rezervus -                                14 638 -14 638 -                                

Dividendai -                                -                                -105 838 -105 838

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 299 564 190 149 293 918 783 631

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 299 564 190 149 293 918 783 631

Kitos bendrosios pajamos -                               -                               -                               -                               

Grynasis pelnas už metus -                               -                               93 131 93 131

Iš viso bendrųjų pajamų -                                -                                93 131 93 131

Mokėjimas akcijomis -                                484 -                                484

Mokėjimo akcijomis įvykdymas -                                -261 261 -                                

Pervedimai į rezervus -                                14 500 -14 500 -                                

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 299 564 204 872 372 810 877 246
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Toliau 31–109 puslapiuose pateikiamos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

 

Bankas Įstatinis kapitalas Kiti rezervai

Nepaskirstytasis 

pelnas

Iš viso nuosavo 

kapitalo

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 299 564 175 743 291 985 767 292

Kitos bendrosios pajamos -                                -                                -                                -                                

Grynasis pelnas už metus -                                -                                117 693 117 693

Iš viso bendrųjų pajamų -                                 -                                 117 693 117 693

Mokėjimas akcijomis -                                261 -                                 261

Mokėjimo akcijomis įvykdymas -                                -780 780 -                                

Pervedimai į rezervus -                                 14 638 -14 638 -                                 

Dividendai -                                 -                                 -105 838 -105 838

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 299 564 189 862 289 982 779 408

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 299 564 189 862 289 982 779 408

Kitos bendrosios pajamos -                                -                                -                                -                                

Grynasis pelnas už metus -                                -                                93 254 93 254

Iš viso bendrųjų pajamų -                                 -                                 93 254 93 254

Mokėjimas akcijomis -                                 484 -                                 484

Mokėjimo akcijomis įvykdymas -                                 -261 261 -                                 

Pervedimai į rezervus -                                 14 500 -14 500 -                                 

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 299 564 204 585 368 997 873 146



AB SEB bankas  

 
2020 METŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

(visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

Puslapis  29 iš 113  

 

  
 

 

 
(tęsinys kitame puslapyje) 

 

 

Toliau 31–109 puslapiuose pateikiamos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
 

 

Pastaba 2020

2019 

Perklasifikuota 

(40 pastaba) 2020

2019 

Perklasifikuota 

(40 pastaba)

Pinigai iš pagrindinės veiklos

Gautos palūkanos 137 722 147 746 137 773 147 896

Sumokėtos palūkanos -26 803 -14 500 -26 807 -14 510

Gauti paslaugų mokesčiai 102 858 104 944 99 113 100 789

Sumokėti paslaugų mokesčiai -29 655 -30 046 -29 259 -29 599

Grynosios pinigų įplaukos iš operacijų užsienio valiuta 15 572 13 849 15 573 13 849

Grynosios pinigų įplaukos (išmokos) iš vertybinių popierių 

  ir kitų finansinių priemonių operacijų 3 183 1 035 3 183 1 035

Grynosios pinigų įplaukos (išmokos) iš operacijų su   

  išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 838 3 999 838 3 999

Išlaidos personalui -48 582 -46 582 -48 171 -46 081

Kitos išmokos -13 428 -2 431 -12 667 -1 972

Sumokėtas pelno mokestis -33 267 -14 130 -32 881 -13 673

Pinigų srautai gauti pagrindinėje veikloje prieš 

trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčius 108 438 163 884 106 695 161 733

 

Trumpalaikio turto pokytis

Privalomųjų atsargų centriniame banke ir kreditų kredito 

įstaigoms padidėjimas (-) / sumažėjimas (+) -791 853 -983 -791 853 -983

Klientams suteiktų kreditų padidėjimas (-) / sumažėjimas 442 943 3 661 442 942 3 694

Kito finansinio ir nefinansinio turto padidėjimas (-) / 

sumažėjimas (+) 7 735 -15 971 7 680 -15 569

-341 175 -13 293 -341 231 -12 858

Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis

Įsiskolinimo kredito įstaigoms sumažėjimas (-) / padidėjimas 

(+) 87 936 -113 389 87 936 -113 389

Klientų indėlių padidėjimas (+) / sumažėjimas (-) 1 569 518 727 534 1 569 291 727 328

Kitų įsipareigojimų padidėjimas (+) / sumažėjimas (-) -340 20 540 -368 20 166

1 657 114 634 685 1 656 859 634 105

Pinigų srautai gauti pagrindinėje veikloje 1 424 377 785 276 1 422 323 782 980

Grupė Bankas
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Toliau 31–109 puslapiuose pateikiamos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

 
 

 

 

Pastaba 2020

2019 

Perklasifikuota 

(40 pastaba) 2020

2019 

Perklasifikuota 

(40 pastaba)

Pinigų srautai iš investicinės (-ei) veiklos (-ai)

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas -12 230 -8 870 -12 230 -8 868

Gauti dividendai 7 -                                 -                                 2 054 2 294

Grynosios pinigų išmokos iš skolos vertybinių popierių -54 450 -97 250 -54 450 -97 250

Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje -66 680 -106 120 -64 626 -103 824

Pinigų srautai iš finansavimo veiklos

Sumokėti dividendai -                                 -105 838 -                                 -105 838

Nuomos mokėjimai -4 829 -4 209 -4 829 -4 209

Grynieji pinigų srautai panaudoti finansavimo veikloje -4 829 -110 047 -4 829 -110 047

Grynasis pinigų/pinigų ekvivalentų pokytis 1 352 868 569 109 1 352 868 569 109

Pinigų/pinigų ekvivalentų likutis sausio 1 d. 1 603 435 1 034 326 1 603 435 1 034 326

Pinigų/pinigų ekvivalentų likutis gruodžio 31 d. 2 956 303 1 603 435 2 956 303 1 603 435

Iš jų:

laisvai disponuojamos lėšos centriniame banke 13 1 712 839 1 386 412 1 712 839 1 386 412

grynieji pinigai 13 139 408 156 115 139 408 156 115

korespondentinių sąskaitų lėšos 14 1 104 056 60 908 1 104 056 60 908

2 956 303 1 603 435 2 956 303 1 603 435

BankasGrupė
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BENDRA INFORMACIJA 

AB SEB bankas (toliau – bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė 

bendrovė, banko būstinė yra įsikūrusi Konstitucijos pr. 24 (2019 m. gruodžio 31 d. – Gedimino pr. 12), Vilnius. Banko registracijos 

kodas 112021238. Bankas ir jo patronuojamosios įmonės (toliau – grupė) teikia bankines ir finansines paslaugas. 2020 ir 2019 m 

gruodžio 31 d. bankas turėjo šias patronuojamąsias įmones:   

 

 

Vienintelis banko akcininkas ir pagrindinė kontroliuojanti šalis yra „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ (toliau – 
SEB grupė), įregistruotas Švedijoje.    

Šias 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas banko valdyba patvirtino 

2021 m. kovo 10 d. ir jas taip pat tvirtina vienintelis banko akcininkas. 

1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS  

1.1. Duomenų pateikimas; 

Šios finansinės ataskaitos buvo sudarytos ir pateiktos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais 

(TFAS), patvirtintais taikyti Europos Sąjungoje. 

1.2. apskaitos pagrindas; 

Šios finansinės ataskaitos sudarytos taikant įsigijimo savikainos metodą, išskyrus tam tikros rūšies finansinį turtą ir 

įsipareigojimus (įskaitant išvestines finansines priemones) vertinamus tikrąja verte. Apskaitos politika taikyta sudarant 2020 m. 

gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansines ataskaitas atitinka tą politiką, kuri taikyta sudarant 2019 m. gruodžio 31 d. 

pasibaigusių finansinių metų finansines ataskaitas, išskyrus tam tikrus pokyčius pateikime, kurie yra aprašyti 40 – oje pastaboje. 

Šių finansinių ataskaitų duomenys pateikti tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip. 

1.3. konsolidavimas; 

Patronuojamosios įmonės, kurios yra konsoliduojamos, yra išvardintos skyriuje „Bendra informacija“. Investicijos į 

patronuojamąsias įmones banko atskirose finansinėse ataskaitose apskaitomos taikant įsigijimo savikainos metodą, atėmus vertės 
sumažėjimą ir pirminio pripažinimo metu traukiamos į apskaitą įsigijimo verte. 

Šias finansines ataskaitas sudaro konsoliduotos patronuojančios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių ataskaitos ir 

atskiros patronuojančios įmonės ataskaitos. 

Patronuojamosios įmonės yra tokios įmonės, kurias kontroliuoja grupė. grupė kontroliuoja įmonę, kai ji gali arba turi teisę 
gauti kintamą grąžą iš dalyvavimo įmonėje ir gali naudotis savo galia valdyti įmonę, kad paveiktų grąžos dydį. Laikoma, kad kontrolė 

egzistuoja tada, kai patronuojančioji įmonė (a) turi teisę vadovauti atitinkamai patronuojamosios įmonės veiklai, kurios daro didelę 

įtaką jų grąžai, (b) turi teisę gauti kintamą grąžą iš investicijos į patronuojamąją įmonę; ir (c) turi galių daryti įtaką patronuojamajai 

įmonei, kad nulemtų patronuojančios gaunamos grąžos sumą. 

Patronuojančios įmonės ir konsoliduotų patronuojamųjų įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos už tą patį laikotarpį ir 

vadovaujantis tokiomis pačiomis apskaitos politikomis, kurios taikomos grupei. Patronuojamosios įmonės duomenys yra įtraukti į 

konsoliduotas ataskaitas nuo įsigijimo datos, kuri yra ta data, kai patronuojančioji įmonė įgyja teisę kontroliuoti patronuojamąją 

įmonę. Patronuojamosios įmonės duomenys traukiami į konsoliduotas ataskaitas iki tos dienos, kada netenkama teisės kontroliuoti 
įmonės. 

Verslo jungimai traukiami į apskaitą naudojant pirkimo metodą. Įsigijimo vertę sudaro turto, išleistų kapitalo priemonių ir 

prisiimtų arba numanomų įsipareigojimų tikroji vertė. 

Identifikuojamas įsigytas turtas, prisiimti įsipareigojimai ir numanomi įsipareigojimai, kurie prisiimti pagal verslo sandorį, 
iš pradžių yra įvertinamas tikrąja verte įsigijimo dieną, neatsižvelgiant į mažumos dalies interesus. Sandoriai tarp grupės įmonių, 

tarpusavio įsiskolinimai ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai dėl sandorių tarp grupės įmonių yra eliminuojami. 

  

Įmonės pavadinimas Registracijos numeris Adresas Veikla

UAB „SEB investicijų valdymas“ 125277981 Konstitucijos pr. 24, Vilnius Investicijų valdymo paslaugos
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.4. užsienio valiutos perskaičiavimas; 

Patronuojančios įmonės ir patronuojamųjų įmonių funkcinė ir pateikimo valiuta yra eurai. Užsienio valiutos sandorių vertė 

perskaičiuojama į funkcinę valiutą pagal kursą, kurį nustatė Europos Centrinis Bankas sandorio dieną. Vėlesniais ataskaitiniais 

laikotarpiais finansiniai straipsniai, išreikšti užsienio valiuta, yra perskaičiuojami į funkcinę valiutą paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos kursu. Nefinansinių straipsnių, kurie vertinami įsigijimo savikaina užsienio valiuta, vertė yra perskaičiuojama į 
funkcinę valiutą pagal tą kursą, kuris galiojo sandorio sudarymo dieną. Nefinansinių straipsnių, kurie vertinami tikrąja verte užsienio 

valiuta, vertė yra perskaičiuojama į funkcinę valiutą naudojant tikrosios vertės nustatymo dieną galiojusį Europos Centrinio Banko 

valiutos keitimo kursą. 

Pelnas ir nuostoliai, susidarę dėl valiutos keitimo skirtumų atsiskaitymo metu arba perskaičiuojant finansinius straipsnius, 
pripažįstami pelnu arba nuostoliais. Finansinio turto ar įsipareigojimų, kurie į apskaitą traukiami tikrąja verte, užsienio valiutos 

perskaičiavimo skirtumai yra įtraukiami į apskaitą kaip šių straipsnių tikrosios vertės pasikeitimas. 

1.5. pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

Pinigai, vienos nakties indėliai, korespondentinės sąskaitos centriniuose ir korespondentinės sąskaitos kituose bankuose, 
kurie lengvai keičiami į grynuosius pinigus ir kurių vertės pokyčių rizika yra nereikšminga, pinigų srautų ataskaitoje yra laikomi 

pinigais ir (arba) pinigų ekvivalentais. 

1.6. finansinis turtas; 

Finansinis turtas traukiamas į apskaitą, kai grupė ir bankas tampa sutartinių įsipareigojimų dėl finansinės priemonės 
šalimi, ir vertinamas tikrąja verte pirminio pripažinimo metu. Sandorio sudarymo išlaidos yra įtraukiamos į tikrąją vertę pirminio 

pripažinimo metu, išskyrus finansinį turtą, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais, 

tokio turto sandorio sudarymo išlaidos yra įtraukiamos į pelną arba nuostolius iš karto. Finansinio turto pripažinimas yra 

nutraukiamas, kai teisė gauti pinigus baigia galioti, grupė ir bankas iš esmės perdavė visą jam tenkančią riziką ir naudą ir iš esmės 
jam pasikeitus. Finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tikrąja verte 

prekybos dieną, išskyrus paskolas, kurios yra pripažįstamos atsiskaitymo dieną. Finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas 

amortizuota savikaina, yra įtraukiamas į apskaitą atsiskaitymo dieną. 

Grupė ir bankas klasifikuoja ir vėliau įtraukia į apskaitą finansinį turtą pagal šias kategorijas: 

- finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais;  

- finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas amortizuota savikaina.  

Klasifikacija priklauso nuo to, ar finansinis turtas yra skolos priemonė, nuosavybės priemonė ar išvestinė finansinė 

priemonė. 

1.6.1. skolos priemonės (paskolos ir skolos vertybiniai popieriai); 

Skolos priemonių klasifikavimas priklauso nuo ūkio subjekto finansinio turto valdymo verslo modelio ir ar sutartiniai pinigų 

srautai apima tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimus. Verslo modelio vertinimas taikomas panašių savybių 

finansinio turto portfeliams, atsižvelgiant į tai, koks yra grupės ir banko padalinių verslo valdymo modelis. Vertinimas atliekamas 
taikant pagrįstus scenarijus, atsižvelgiant į tai, kaip portfelis yra vertinamas ir kokiu būdu vadovybei yra teikiamos ataskaitos; 

kokios yra rizikos rūšys, turinčios įtakos kredito portfeliui ir kaip tos rizikos rūšys yra valdomos; kokį atlygį gauna vadovai; kaip 

dažnai vykdomi, pardavimai, kokia jų vertė ir laikotarpis, įskaitant ir pardavimo priežastis. Norint nustatyti, ar pinigų srautai apima 

tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimus, pagrindinė paskolos suma vertinama tikrąja skolos priemonės verte 
pirminio pripažinimo momentu, kuri gali keistis laikui bėgant, jeigu vyksta paskolos grąžinimas ar kapitalizuojamos palūkanos. 

Palūkanų pinigų srautai atitinka standartinės skolinimo sutarties komponentus, įskaitant atlygį už pinigų laiko vertę, kredito riziką, 

likvidumo riziką ir taip pat administracines išlaidas ir pelno maržą. Jeigu yra sutartinės nuostatos, nurodančios kitos rizikos tikimybę 

arba kintamumą, tada nėra laikoma, kad juos sudaro vien tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimai. Skolos priemonės 
finansinės būklės ataskaitoje yra: kreditai kredito įstaigoms, kreditai klientams ir skolos vertybiniai popieriai, ir apima toliau 

nurodytų vertinimo kategorijų finansines priemones. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.6. finansinis turtas (tęsinys) 

1.6.1. skolos priemonės (tęsinys) 

Finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais: skolos priemonės 

priskiriamos šiai kategorijai, jeigu jos nepriskiriamos finansinio turto, kuris į apskaitą traukiamas amortizuota savikaina arba tikrąja 

verte, jos pokytį pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijoms. Taip yra tokiu atveju, kai finansinio turto verslo 
modelis – laikomas prekybai, t.y. finansinis turtas yra laikomas ketinant jį parduoti artimiausioje ateityje ir siekiant uždirbti pelno. 

Skolos priemonės privalomai vertinamos tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais, jeigu turtas valdomas ir 

vertinama tikrąja verte arba turtas laikomas, siekiant parduoti jį alternatyviai, jeigu pinigų srautų nesudaro vien tik pagrindinės 

paskolos sumos ir palūkanų mokėjimai. Skolos priemonės, kurios kitu atveju būtų vertinamos tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant 
kitomis bendrosiomis pajamomis arba vertinamos amortizuota savikaina, taip pat priskiriamos šiai kategorijai, jeigu pirminio 

pripažinimo metu buvo nuspręsta jas neatšaukiamai traukti į apskaitą tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais 

(tikrosios vertės pasirinkimo galimybė). Tikrosios vertės pasirinkimo galimybe gali būti naudojamasi tik tose situacijose, kai toks 

pasirinkimas sumažina pripažinimo neatitikimus. 

Finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas amortizuota savikaina: skolos priemonės priskiriamos šiai kategorijai jeigu 

vykdomi abu šie kriterijai: 

a) verslo modelio tikslas laikyti turtą, siekiant surinkti sutartyje numatytus pinigų srautus; ir  

b) sutartiniai pinigų srautai apima tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimus. Tokio turto bendroji balansinė 
vertė skaičiuojama naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą ir koreguojama atsižvelgiant į tikėtinus kredito nuostolius. 

Informacija apie finansinių priemonių priskyrimą 9 – ojo TFAS vertinimo kategorijoms yra pateikta 33 – ojoje pastaboje. 

1.6.2. nuosavybės priemonės; 

Nuosavybės priemonės visada yra klasifikuojamos kaip finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos 
pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais. Pradinio pripažinimo momentu gali būti priimtas neatšaukiamas sprendimas nuosavybės 

priemones (kurios nėra skirtos parduoti) klasifikuoti kaip finansinį turtą, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos pokytį 

pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis. 

1.6.3. išvestinės finansinės priemonės; 

Išvestinės finansinės priemonės yra klasifikuojamos kaip finansinis turtas, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos 

pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais (laikomas prekybai), išskyrus tuos atvejus, kai jos atitinka apsidraudimo priemonės 

kriterijus.  

1.6.4. pakeitimas; 

Grupė ir bankas gali tartis dėl paskolų sąlygų pakeitimo ir keisti sutarties sąlygas. Jeigu naujosios sąlygos iš esmės skiriasi 

nuo pirminių sąlygų, grupė ir bankas nutraukia pradinio finansinio turto pripažinimą ir pripažįsta naują finansinį turtą. Grupė ir 

bankas taip pat vertina, ar naujo finansinio turto vertė pirminio pripažinimo metu yra sumažėjusi dėl kredito rizikos. Jeigu sąlygos 

iš esmės nesiskiria, finansinio turto pripažinimas dėl šio pakeitimo nenutraukiamas, ir grupė ir bankas perskaičiuoja finansinio turto 
bendrąją balansinę vertę, atsižvelgdamas į naujus pinigų srautus, taikydamas finansinio turto pradinę apskaičiuotų palūkanų normą 

ir pripažįsta pelną arba nuostolį, atsiradusį dėl pakeitimo. 

1.6.5. nurašymai; 

Grupė ir bankas visiškai arba iš dalies nurašo finansinį turtą, kuris į apskaitą traukiamas amortizuota savikaina, kai 
nesitikima atgauti skolos iš skolininko ir skola negali būti atgauta pardavus užstatą. Nurašymas reiškia pripažinimo nutraukimą. 

Nurašant finansinį turtą, sumažinama turto balansinė vertė tiek tiesiogiai ją įtraukiant į pelno (nuostolių) ataskaitą, tiek ir 

panaudojant anksčiau suformuotų atidėjinių sąskaitas. 

Grupė ir bankas gali nurašyti finansinį turtą, kuriam dar taikoma vykdymo užtikrinimo veikla. Nurašyto per metus, 
pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., turto nepadengta suma buvo 1 371 tūkst. eurų (2019 m. – 8 235 tūkst. eurų). Grupė ir 

bankas sieks visiškai atgauti teisiškai jiems priklausančias sumas, kurios buvo visiškai ar iš dalies nurašytos dėl to, kad nesitikima 

jų atgauti. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.7. finansinės garantijos; 

Finansinės garantijos – tai tokios sutartys, kurios reikalauja grupės ir banko atlikti nurodytus mokėjimus, kad padengtų 

garantijos gavėjo patirtą nuostolį, kuris atsiranda dėl tam tikro skolininko neįvykdytų skolos priemonės sąlygų apraše nustatytų 

įsipareigojimų. Finansinės garantijos suteikimo dieną į apskaitą traukiama garantijų įsipareigojimo tikroji vertė, kuri dažnai lygi 

gautai premijai. Garantijų įsipareigojimai vėlesniais laikotarpiais į apskaitą traukiami amortizuota verte, nustatyta pagal 9ojo TFAS 
„Finansinės priemonės“ tikėtinų kredito nuostolių modelį, arba suteikimo dieną į apskaitą įtrauktą verte, atėmus visą į apskaitą 

įtrauktų pajamų sumą, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų didesnė. Įsipareigojimai pagal finansinių garantijų sutartis nėra įtraukiami į 

finansinės būklės ataskaitą, bet atskleidžiami kaip įsipareigojimai. 

1.8. tikėtini kredito nuostoliai; 

1.8.1. vertinimas; 

Vertės sumažėjimo reikalavimai yra pagrįsti tikėtinų kredito nuostolių metodu. Pagrindinis tikėtinų kredito nuostolių 

modelio principas yra parodyti bendrą finansinių priemonių kredito kokybės blogėjimo arba gerėjimo tendenciją. Tikėtinų kredito 

nuostolių modelis taikomas visam finansiniam turtui, kuris į apskaitą traukiamas amortizuota savikaina, gautinoms lizingo sumoms, 
suteiktoms finansinėms garantijoms ir įsipareigojimams suteikti paskolą. 

Amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto bei lizingo gautinų sumų tikėtini kredito nuostoliai yra apskaitomi 

atidėjinių sąskaitose ir sudaro to turto balansinės vertės neatskiriamą dalį finansinės būklės ataskaitoje. Atidėjiniai mažina turto 

bendrą balansinę vertę. Įsipareigojimų suteikti paskolą ir finansinių garantijų tikėtini kredito nuostoliai yra pateikiami kaip 
atidėjiniai, t. y. įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje. Atidėjinių kredito nuostoliams ir atidėjinių įsipareigojimuose pokytis, 

atsiradęs dėl tikėtinų kredito nuostolių, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Grynieji tikėtini kredito nuostoliai“. 

Kad įvertis atitiktų nešališką ir atsižvelgiant į tikimybę apskaičiuotą sumą, atliekant tikėtinų kredito nuostolių vertinimą 

turi būti apimama visa turima informacija, kuri susijusi su vertinimu, įskaitant ir informaciją apie paskutiniuosius įvykius, dabartines 
sąlygas ir pagrįstą bei patvirtinamą ateities įvykių prognozę bei ekonomines sąlygas ataskaitos dieną. SEB grupė taiko tiek 

modelius, tiek ir ekspertinį kredito rizikos vertinimą tikėtiniems kredito nuostoliams skaičiuoti. 

Tikėtinų kredito nuostolių modelis apima trijų etapų metodą, atsižvelgiant į kredito rizikos pokyčius. 12 mėnesių tikėtini 

kredito nuostoliai (1–asis etapas) taikomi visiems straipsniams, išskyrus tą atvejį, jeigu nuo pirminio pripažinimo momento 

reikšmingai padidėja kredito rizika. Jeigu kredito rizika reikšmingai padidėjo (2–asis etapas) arba nevykdomi įsipareigojimai (3–

ias etapas), taikomi galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai. 

1.8.2. reikšmingas kredito rizikos padidėjimas; 

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, grupė ir bankas vertina, ar kredito rizika reikšmingai padidėjusi nuo pirminio 

pripažinimo. Vertinant ar kredito rizika reikšmingai padidėjusi, remiamasi kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais. Vertinant naudojama 
istorinė informacija, taip pat atsižvelgiama ir į būsimą informaciją. 

Sandoriams, kurie buvo sudaryti 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau, pagrindinis požymis yra galiojimo laikotarpio įsipareigojimų 

nevykdymo tikimybės (lifetime probability of default) pokytis, lyginant pagal scenarijų įvertintą metinę galiojimo laikotarpio 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybę ataskaitinę datą su pagal scenarijų įvertinta metine galiojimo laikotarpio įsipareigojimų 
nevykdymo tikimybe pirminio pripažinimo metu. Sandoriams, kurie buvo sudaryti iki 2018 m. sausio 1 d., pagrindinis požymis yra 

SEB suteiktos vidaus rizikos klasės pakeitimas. 

Tuo atveju, jeigu tenkinamos toliau nustatytos sąlygos, reikšmingas kredito vertės padidėjimas pripažįstamas 

nepriklausomai nuo kiekybinio įvertinimo rezultatų: 

- mokėjimai yra uždelsti nuo 30 iki 90 dienų; arba 

- finansinis turtas yra priskiriamas stebėtinų klientų sąrašui; arba 

- finansiniam turtui taikomas restruktūrizavimas (kai dėl skolininko finansinių sunkumų paskolos sąlygos yra peržiūrimos 

ir suteikiamas kredito sąlygų lengvinimas). 

Šios sąlygos paprastai sutampa su reikšmingo kredito rizikos padidėjimo kiekybiniais rodikliais. 

Tuo atveju, jeigu kredito rizika reikšmingai padidėjo nuo pirminio pripažinimo, bus pripažįstami galiojimo laikotarpio 

atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams ir finansinė priemonė bus perkelta į 2–ąjį etapą. Metodas yra simetriškas, tai reiškia, kad 

paskesniais ataskaitiniais laikotarpiais, jeigu finansinės priemonės kredito kokybė pagerėja tiek, kad daugiau nebėra reikšmingo 
kredito rizikos padidėjimo nuo pirminio pripažinimo, finansinis turtas sugrąžinamas į 1–ąjį etapą. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.8. tikėtini kredito nuostoliai (tęsinys) 

1.8.2. reikšmingas kredito rizikos padidėjimas (tęsinys) 

Jei finansinės priemonės kredito kokybė ir toliau blogėja, finansinė priemonė perkeliama į 3 – iąjį etapą. Priemonė 

perkeliama į 3 – iąjį etapą, jei tenkinamos žemiau nurodytos sąlygos: 

- mokėjimai yra uždelsti daugiau, negu 90 dienų; 
- finansinei priemonei nustatytas įsipareigojimų nevykdymas (įsipareigojimų nevykdymo tikimybė (PD – possibility of 

default) = 100 proc.). 

1.8.3. įsipareigojimų nevykdymo apibrėžimas; 

Finansinis turtas, pagal kurį yra nevykdomi įsipareigojimai, yra priskiriamas 3–ajam etapui. SEB apskaitos tikslais naudoja 
įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimą, atitinkantį tą, kuris naudojamas Kapitalo reikalavimų reglamente (CRR) Nr. 575/2013 ir 

apima finansinį turtą, uždelstą daugiau negu 90 dienų. Laikoma, kad viso finansinio turto, priskirto 3–ajam etapui, vertė dėl kredito 

rizikos yra sumažėjusi. 

1.8.4. modeliavimas; 

Tikėtini kredito nuostoliai skaičiuojami, kaip įsipareigojimų nevykdymo tikimybės, tikėtinos prarasti pozicijos sumos dėl 

galimo įsipareigojimų nevykdymo, nuostolių dėl įsipareigojimų nevykdymo ir taip pat nuostolių atsiradimo laikotarpio funkcija. 

Grupės ir banko tikėtinų kredito nuostolių vertinimui pagal 9–ąjį TFAS taikoma metodika paremta galiojančiais vidaus reitingų 

pagrindu sudarytais rizikos modeliais, kiek tai neprieštarauja 9–ojo TFAS reikalavimams. Šių sistemų tikslai skirtingi, todėl būdai, 
kuriais vadovaujantis yra skaičiuojami tikėtini kredito nuostoliai taip pat skirtingi, taigi atliekami atitinkami vidaus reitingų pagrindu 

sudarytų rizikos modelių parametrų koregavimai, kad būtų laikomasi 9–ojo TFAS reikalavimų. Koregavimai apima laikotarpio 

(through the cycle) ir nuosmukio (downturn) parametrų, kurie yra naudojami vidaus reitingų pagrindu sudarytų rizikos modelių, 

konversiją į konkretaus laiko (point in time) parametrus, naudojamus pagal 9–ąjį TFAS, pagal kurį vertinama būsima informacija.  

Įsipareigojimų nevykdymo tikimybė rodo tikimybę, kad paskola nebus grąžinta ir nebus vykdomi kredito įsipareigojimai 

per artimiausius 12 mėnesių arba per visą galiojimo laikotarpį. Norint įvertinti kiekvienos atskiros finansinės priemonės 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybę, būtina įtraukti praeities įvykius, dabartines rinkos sąlygas ir pagrįstą ir patvirtintą informaciją 

apie būsimas ekonomines sąlygas. Grupė ir bankas taiko specifinius 9–ojo TFAS įsipareigojimų nevykdymo tikimybės vertinimo 
modelius. Modeliai derinami atsižvelgiant į geografinį regioną, turto klasę ir produkto tipą. Tikėtinos prarasti pozicijos suma dėl 

galimo įsipareigojimo nevykdymo (EAD – exposure at default) rodo likusį neapmokėtą kredito likutį tuo laiku, kai gali atsitikti 

įsipareigojimų nevykdymas. Nebalansinių įsipareigojimų atveju tikėtinos prarasti pozicijos suma dėl galimo įsipareigojimo 

nevykdymo (EAD – exposure at default) apima įvertį, kokios sumos galimai turės būti sumokėtos įsipareigojimų nevykdymo atveju. 
9–ojo TFAS reikalavimų vykdymo tikslais tikėtinos prarasti pozicijos sumos dėl galimo įsipareigojimo nevykdymo modeliai yra 

pakoreguojami 12 mėnesių laikotarpiui arba viso galiojimo laikotarpiui. Nuostoliai dėl įsipareigojimų nevykdymo (LGD – loss given 

default) parodo sumą, kuri nebus atgauta, jei nebus vykdomi įsipareigojimai. Apskaičiuojant nuostolius dėl įsipareigojimų 

nevykdymo, atsižvelgiama į užstato dydį ir kokybę, taip pat į galimybę pasitaisyti, kai skolininkas apmoka visus uždelstus 
įsipareigojimus pagal sutartį ir atnaujina sutartinius mokėjimus. Grupė ir bankas taiko turimus nuostolių dėl įsipareigojimų 

nevykdymo modelius (LGD models), pakoreguotus tam, kad atitiktų 9 – ojo TFAS reikalavimams. 

Apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius grupė ir bankas taiko didžiausią sutartinį laikotarpį, kurio metu grupė ir bankas 

patiria riziką. Tam, kad nustatyti tikėtiną galiojimo laikotarpį, atsižvelgiama į visas sutarties sąlygas, taip pat į išankstinio mokėjimo 
arba pratęsimo, atnaujinimo galimybes. Atnaujinamųjų priemonių, tokių kaip kredito kortelės, bei mažmeninių busto paskolų 

tikėtinas galiojimo laikotarpis nustatomas pagal istorinį elgesį. Istoriniu elgesiu pagrįstas galiojimo laikotarpis paremtas stebimomis 

per ilgą laiką gyvenimo trukmės kreivėmis ir įtakojamas laiko, praėjusio nuo sutarties sudarymo dienos. 

1.8.5. būsima informacija; 

Būsimos informacijos, kuri yra naudojama tikėtinų kredito nuostolių skaičiavimams, pagrindas yra SEB grupės viduje 

parengtos makroekonomikos prognozės. Tam, kad būtų užtikrintas nešališkas kredito nuostolių apskaičiavimas pagal 9–ojo TFAS 

reikalavimus, taikomi mažiausiai trys scenarijai. Vienas iš scenarijų yra bazinio atvejo scenarijus, kuris parodo labiausiai tikėtiną 

rezultatą ir yra taikomas planavimo ir biudžetavimo procese; kiti du scenarijai parodo labiau optimistinius arba labiau pesimistinius 
rezultatus. 

Būsimus scenarijus parengia SEB grupės Ekonomikos tyrimų departamentas. Scenarijus tvirtina SEB grupės Rizikos 

komitetas. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.8. tikėtini kredito nuostoliai (tęsinys) 

1.8.5. būsima informacija (tęsinys) 

Scenarijų turi sudaryti makroekonominių pokyčių kokybinis aprašymas ir kiekybinė dalis, turi būti pateikiama pagrindinių 

makroekonomikos veiksnių prognozė, apimanti trijų metų laikotarpį, taip pat scenarijaus svoris (buvimo tikimybė). Scenarijai yra 

peržiūrimi ir atnaujinami kiekvieną ketvirtį. Jeigu įvyktų kokių nors reikšmingų makroekonominės aplinkos ir jos prognozių pokyčių, 
scenarijai bus atnaujinami dažniau. Scenarijai yra palyginami su panašiais įvairių išorinių informacijos šaltinių būsimais scenarijais, 

pvz., EBPO, TVF, Europos Komisijos, nacionalinių centrinių bankų, ECB ir valstybių/finansų ministerijų. 

1.8.6. ekspertinė kredito nuostolio korekcija; 

SEB grupė taiko tiek modelius, tiek ir ekspertinį kredito rizikos vertinimą tikėtiniems kredito nuostoliams apskaičiuoti. 
Sprendimo, kurį reikia priimti siekiant apskaičiuoti tikėtinus kredito nuostolius, lygmenį lemia skaičiavimo rezultatai, reikšmingumas 

ir išsamios informacijos prieinamumas. Modeliai gali nurodyti gaires ir leidžia aiškiai nustatyti, kaip ekonominiai įvykiai gali nulemti 

finansinio turto vertės sumažėjimą. Ekspertinio kredito rizikos vertinimo suma gali būti koreguojamas modelio paskaičiuotas 

rezultatas, tokiu būdu į tikėtinus kredito nuostolius yra įtraukiamas modelio neįvertintų veiksnių rezultatas. Toks ekspertinis 
modelio sugeneruotų tikėtinų kredito nuostolių koregavimas gali būti taikomas reikšmingoms pozicijoms sandorio šalies lygyje. 

Koregavimus tvirtina atitinkamas kredito komitetas, naudodamas kaip pagrindą modelio apskaičiuotus tikėtinus kredito nuostolius. 

Be to, gali atsirasti koregavimo poreikis portfelio lygmeniu; dėl tokių koregavimų sprendimą priima SEB grupės Rizikos komitetas. 

1.9. finansiniai įsipareigojimai; 

Finansiniai įsipareigojimai yra traukiami į apskaitą tikrąja verte pirminio pripažinimo metu. Finansinių įsipareigojimų, kurie 

į apskaitą traukiami tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais, sandorio išlaidos, tiesiogiai priskirtinos įsigijimui 

arba finansinio įsipareigojimo išleidimui, yra pripažįstamos pelnu arba nuostoliais. Kitų finansinių įsipareigojimų sandorio sudarymo 

išlaidos koreguoja tikrąją finansinės priemonės vertę. 

Finansiniai įsipareigojimai yra nurašomi, kai jie išnyksta, tai yra kai įsipareigojimas yra įvykdytas, anuliuotas arba 

pasibaigęs. 

Grupė ir bankas klasifikuoja ir vėliau įtraukia į apskaitą finansinius įsipareigojimus pagal šias kategorijas: 

Finansiniai įsipareigojimai, kurie į apskaitą traukiami tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais 

Finansiniai įsipareigojimai, kurie į apskaitą traukiami tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais, yra 

klasifikuojami kaip laikomi prekybai. Laikomi prekybai finansiniai įsipareigojimai yra išvestinės priemonės, kurios nėra naudojamos 

rizikos mažinimo tikslais. 

Kiti finansiniai įsipareigojimai 

Kitų finansinių įsipareigojimų kategorija visų pirma apima grupės ir banko trumpalaikius ir ilgalaikius įsiskolinimus. Po 

pirminio pripažinimo kiti finansiniai įsipareigojimai yra vertinami amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos 

metodą. Į šią kategoriją finansinės būklės ataskaitoje yra įtraukti Įsiskolinimai centriniam bankui ir kredito įstaigoms, Klientų 

indėliai, Kiti įsipareigojimai,  bei Išleisti skolos vertybiniai popieriai. 

1.10. tikrosios vertės nustatymas; 

Tikrosios vertės nustatymo tikslas yra nustatyti kainą, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria gali būti įskaitytas 

įsipareigojimas tarp rinkos dalyvių vertinimo dieną ir esant dabartinėms rinkos sąlygoms. Finansinės priemonės tikrąją vertę 

geriausiai rodo kotiruojama kaina aktyvioje ir likvidžioje rinkoje. Jei rinka finansinei priemonei yra neaktyvi, tikrajai vertei nustatyti 
naudojami tam tikri vertinimo metodai. Šie vertinimo metodai apima tam tikrus įvertinimus, kurių dalis priklauso nuo priemonės 

sudėtingumo ir rinkos duomenimis pagrįstos informacijos prieinamumo. Jei nustatoma įsipareigojimo tikroji vertė, turi būti 

įvertinama taip pat savo kredito būklė (own credit standing). Dėl esančių neapibrėžtumų ir finansinių priemonių vertinimo tikrąja 

verte subjektyvaus pobūdžio, kitų finansinių metų faktiniai rezultatai gali skirtis nuo įvertinimų, padarytų anksčiau.  

Tam tikras grupės finansinis turtas ir įsipareigojimai, ypač tam tikros išvestinės finansinės priemonės, neturi kotiruojamos 

rinkos kainos, jų tikroji vertė yra nustatoma taikant vertinimo modelius. Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės nustatymo 

procese yra atliekami vertinimo koregavimai, kad įtraukti į skaičiavimus sandorio šalies ir savo kredito riziką. Metodikos, taikomos 

vertinimo koregavimų apskaičiavimui, yra reguliariai peržiūrimos dėl besikeičiančių rinkos praktikų siekiant atitikti reguliacinius ir 
apskaitos politikos pokyčius ir dėl bendrų rinkos vystymosi tendencijų. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.11. finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tarpusavio užskaita; 

Finansinio turto ir įsipareigojimų užskaita yra atliekama ir grynoji suma nurodoma finansinės būklės ataskaitoje tuomet, 

jei yra juridinis pagrindas atlikti apskaitytų sumų užskaitą, siekiama atsiskaityti užskaitant tarpusavio įsipareigojimus arba 

realizuoti turtą ir kartu atsiskaityti pagal įsipareigojimus. 

1.12. ilgalaikis materialusis turtas; 

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas įsigijimo verte, kurią sudaro pirkimo kaina, negrąžintini mokesčiai ir kitos 

tiesioginės išlaidos, patirtos dėl turto parengimo naudojimui. Vėliau ilgalaikis materialusis turtas į apskaitą traukiamas įsigijimo 

savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą, kuris apskaičiuojamas tiesiniu metodu, atsižvelgiant į įvertintą ilgalaikio turto naudingo 

tarnavimo laikotarpį. Pastatų nusidėvėjimo laikotarpis yra iki 50 metų, o kito ilgalaikio materialiojo turto – nuo 2 iki 10 metų. 
Vėlesniais laikotarpiais patirtos sąnaudos įtraukiamos į turto balansinę vertę arba pripažįstamos kaip atskiras turtas, tik tada, kai 

yra tikėtina, kad ateityje ūkio subjektas gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ir kad turto savikaina gali būti patikimai 

įvertinta. Visos kitos remonto ir priežiūros išlaidos yra įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą per ataskaitinį laikotarpį, kuriuo jos 

patiriamos. Pelnas ir nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo apskaičiuojami kaip gautų įplaukų ir balansinės vertės 
skirtumas ir įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą. 

Ilgalaikis materialusis turtas yra tikrinamas dėl vertės sumažėjimo, kai yra požymių, kad turto vertė sumažėjo. 

1.13. ilgalaikis nematerialusis turtas; 

Nematerialusis turtas yra identifikuojamas, nepiniginis turtas be fizinio pagrindo. Kad nematerialusis turtas būtų 
pripažintas apskaitoje, ūkio subjektas turi sugebėti įrodyti nematerialiojo turto kontrolę, o tai reiškia, kad ūkio subjektas turi 

galimybę užtikrinti, kad iš to turto naudojimo bus ateityje gaunama ekonominė nauda. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą, 

pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tik tada, kai yra tikėtina, kad grupė ir bankas gaus su turtu susijusią ekonominę naudą 

ir jei turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta. 

Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas yra pripažįstamas įsigijimo savikaina, o vėliau į apskaitą traukiamas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir bet kokius sukauptus nuostolius dėl sumažėjusios vertės. 

Nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, tai yra visas nematerialusis turtas, išskyrus prestižą, yra 

amortizuojamas tiesiniu metodu, atsižvelgiant į įvertintą naudingo tarnavimo laikotarpį (3 metai) ir tikrinamas dėl vertės 
sumažėjimo kasmet ir kai įvykiai ar aplinkybių pasikeitimai rodo, kad apskaitinė vertė gali būti neatgaunama. Viduje sukurtas 

nematerialusis turtas, pavyzdžiui, programinės įrangos kūrimas, yra amortizuojamas per 8 metus. 

Nematerialiojo turto atsiperkamoji vertė nustatoma, jei yra požymių, kad turto vertė sumažėjo. Nuostolis dėl vertės 

sumažėjimo pripažįstamas, jei balansinė vertė viršija turto atsiperkamąją vertę. 

1.14. investicinis turtas; 

Investicijos į turtą, skirtą pajamoms iš nuomos, ir / arba to turto vertės augimo uždirbti, ir kurio grupė ir bankas nenaudoja 

savo reikmėms, priskiriamas investiciniam turtui. Investicinis turtas pirminio pripažinimo metu į apskaita traukiamas įsigijimo 

savikaina, įskaitant susijusias sandorio išlaidas. Po pirminio pripažinimo investicinis turtas į apskaita yra traukiamas įsigijimo 
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuostolius dėl sumažėjusios vertės. Jei yra požymių, kad gali būti sumažėjusi 

investicinio turto vertė, grupė ir bankas apskaičiuoja jo atsiperkamąją vertę, kuri lygi turto tikrajai vertei atėmus pardavimo išlaidas 

arba jo naudojimo vertei, atsižvelgiant i tą, kuri yra didesnė. Investicinio turto balansinė vertė yra sumažinama iki jo 

atsiperkamosios vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą. Ankstesniais 
laikotarpiais pripažintas vertės sumažėjimo nuostolis yra panaikinamas, jei po paskutinio vertės nuostolio pripažinimo pasikeitė 

įvertinimai, naudoti to turto atsiperkamajai vertei nustatyti. Vėliau patiriamos sąnaudos yra kapitalizuojamos tik tada, jei yra 

tikėtina, kad bankas ir grupė ateityje iš to turto gaus ekonominės naudos ir šias sąnaudas galima patikimai įvertinti. 

Visos kitos remonto ir eksploatacijos išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis tuomet, kai yra patiriamos. Jei savininkas 
investicinį turtą ima naudoti savo reikmėms, toks turtas iš investicinio turto yra perklasifikuojamas į patalpų ir įrangos grupę.  

Numatomas investicinio turto grupių naudingo tarnavimo laikas – nuo 25 iki 50 metų. 
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1.15. nefinansinio turto vertės sumažėjimas; 

Turtas, kuris yra amortizuojamas arba nudėvimas, tikrinamas vertės sumažėjimui nustatyti, kuomet įvykiai ar aplinkybių 

pokyčiai rodo, kad jo apskaitinė vertė gali būti neatgautina. Vertės sumažėjimo nuostolis yra skirtumas tarp apskaitinės ir 

atgautinos verčių. Atgautina verte laikoma ta vertė, kuri yra didesnė – turto tikroji vertė, sumažinta pardavimo išlaidomis, arba 

naudojimo vertė. Vertinant, kiek galėtų sumažėti vertė, turtas yra priskiriamas įplaukas kuriančiam vienetui. Nefinansinis turtas, 
išskyrus prestižą, kurio anksčiau buvo nustatytas vertės sumažėjimas, kiekvienais metais yra vertinamas ir dėl vertės sumažėjimo 

atstatymo. 

1.16. nuoma; 

1.16.1. grupė ir bankas kaip nuomotojas; 

Gautinos sumos pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis yra į apskaitą traukiamos suma, lygia minimalių nuomos 

mokėjimų grynajai dabartinei vertei, iš kurios vėliau atimamos gautos pagrindinės sumos mokėjimai, ir pridedama garantuota 

likutinė vertė sutarties pabaigoje. Surinktos lizingo įmokos yra paskirstomos tarp pagrindinės sumos grąžinimo ir finansinių pajamų. 

Finansinės pajamos pripažįstamos per nuomos laikotarpį, remiantis modeliu, rodančiu pastovią periodinę nuomotojo investicijų į 
finansinę nuomą grąžą. Pradiniai paslaugų mokesčiai, surinkti suteikiant lizingą, įtraukiami į apskaičiuotų palūkanų normos 

apskaičiavimą ir nuomininko grynąsias investicijas. Nuomotojo tiesioginės išlaidos, susijusios su sutartimi, yra apskaičiuotų 

palūkanų normos dalis ir mažina lizingo pajamas per nuomos laikotarpį. Atidėjiniai gautinoms lizingo įmokoms pateikiami neigiama 

verte atitinkamoje finansinės būklės ataskaitos eilutėje. 

Iš kliento gautina lizingo suma yra pripažįstama finansinės būklės ataskaitoje tada, kai klientui perduodamas turtas, dėl 

kurio sudaryta sutartis. Tuo atveju, kai turtas, kurio pristatymui reikalingas ilgesnis laiko tarpas, dar nebuvo pristatytas klientui, iš 

nuomininkų pagal tokias sutartis gautos išmokos pripažįstamos finansinės būklės ataskaitoje eilutėje „Kiti įsipareigojimai“. Nuomos 

įmonės sumokėtos sumos už dar nepristatytą turtą pagal lizingo sutartis yra pripažįstamos finansinės būklės ataskaitoje kaip 
išankstiniai mokėjimai tiekėjams, eilutėje „Kitas turtas“. 

1.16.2. grupė ir bankas kaip nuomininkas; 

Pagal nuomos sutartis į apskaitą yra traukiamas naudojimo teise valdomas turtas ir susijęs įsipareigojimas tada, kai grupė 

ir bankas gali pradėti naudotis nuomojamu turtu. Kiekvienas nuomos mokėjimas yra paskirstomas tarp įsipareigojimų ir finansinių 
sąnaudų. Finansinės sąnaudos pripažįstamos per nuomos laikotarpį, remiantis modeliu, rodančiu pastovią periodinę nuomotojo 

investicijų į finansinę nuomą grąžą. Nuomos mokėjimai yra diskontuojami naudojant nuomos sutartyje nustatytą palūkanų normą, 

jeigu ji gali būti apskaičiuota, arba grupės priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą. Naudojimo teise valdomas turtas yra 

nudėvimas tiesiniu metodu per turto naudingo tarnavimo laikotarpį arba per nuomos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra 
trumpesnis. Nuomos mokėjimai apima fiksuotus mokesčius atėmus bet kokias gautinas nuomos paskatas, ir kintamus mokesčius, 

kurie priklauso nuo indekso arba normos. 

Grupė ir bankas pasirinko nepripažinti naudojimo teise valdomo turto ir nuomos įsipareigojimų  trumpalaikei nuomai, 

kurios terminas nuomos laikotarpio pradžioje neviršija 12 mėnesių, ir mažos vertės turtui. Tokius nuomos mokėjimus grupė ir 
bankas traukia į sąnaudas tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį. 

1.17. atidėjiniai; 

Atidėjiniai yra pripažįstami pagal dabartinius įsipareigojimus, atsirandančius dėl praeities įvykių, kai tikėtina, kad 

ekonominę naudą teikiančius išteklius teks panaudoti šiai prievolei įvykdyti ir prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.  

Atidėjiniai nustatomi diskontuojant numatomus būsimus pinigų srautus naudojant ikimokestinį tarifą, kuris rodo pinigų 

laiko vertės ir konkrečiam įsipareigojimui būdingos rizikos dabartinius rinkos vertinimus.  

Atidėjiniai yra apskaičiuojami įsipareigojimams suteikti kreditą ir panašioms sutartims, jei tikėtina, kad kreditu pasinaudos 

skolininkas, turintis finansinių sunkumų. 

Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir prireikus koreguojami. 
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1.18. veiklos pajamos; 

1.18.1. palūkanų pajamos ir palūkanų sąnaudos; 

Siekiant pripažinti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, į apskaitą traukiamų amortizuota savikaina palūkanų 

pajamas ir palūkanų išlaidas pelno (nuostolių) ataskaitoje taikomas apskaičiuotų palūkanų normos metodas. 

Apskaičiuotų palūkanų normos metodas – tai finansinio turto ar finansinio įsipareigojimo amortizuotos savikainos 
apskaičiavimo ir palūkanų pajamų bei palūkanų sąnaudų paskirstymo metodas. Apskaičiuotų palūkanų norma – tai norma, kuria 

būsimųjų pinigų srautų vertė tiksliai diskontuojama į dabartinę finansinio turto ar įsipareigojimų vertę per tikėtiną finansinės 

priemonės galiojimo laikotarpį. Apskaičiuojant būsimus mokėjimus, atsižvelgiama į visus sutartyse numatytus mokėjimus, tokius 

kaip išankstiniai mokėjimai. Apskaičiuotų palūkanų normos apskaičiavimas apima gautus ir mokėtinus mokesčius, kurie yra 
neatsiejama apskaičiuotų palūkanų normos dalis. Tačiau neatsižvelgiama į tikėtinus kredito nuostolius. 

Jeigu vėliau finansinio turto vertė sumažėja dėl kredito rizikos, palūkanų pajamos pripažįstamos taikant apskaičiuotų 

palūkanų normos metodą amortizuotai savikainai, tai yra bendroji balansinė vertė, koreguojama atidėjiniais dėl vertės sumažėjimo. 

Jei finansinis turtas yra nuvertėjęs pradinio pripažinimo metu, tikėtini kredito nuostoliai yra įtraukiami į apskaičiuotus pinigų 
srautus, kad būtų apskaičiuota koreguota apskaičiuotų palūkanų norma, kuri vėliau taikoma palūkanų pajamoms pripažinti. 

1.18.2. paslaugų ir mokesčių pajamos; 

Pajamos pagal sutartis su klientais yra laikomos paslaugų ir mokesčių pajamomis. Ši taisyklė netaikoma pajamoms pagal 

lizingo sutartis arba pagal finansinių priemonių ar kitus sutartinius įsipareigojimus, kuriems taikomi 9 – ojo TFAS „Finansinės 
priemonės“ reikalavimai. 

Pajamos, koreguojančios finansinių priemonių, kurios į apskaitą įtrauktos amortizuota savikaina, apskaičiuotų palūkanų 

normą, pvz. sutarties sudarymo mokesčiai, yra paskirstomos per tikėtiną priemonės galiojimo laikotarpį taikant apskaičiuotų 

palūkanų normos metodą ir parodomos eilutėje „Grynosios palūkanų pajamos“. 

Paslaugų ir mokesčių pajamos rodo žadėtos paslaugos suteikimą klientui tokia verte, kurią grupė ir bankas tikisi gauti 

mainais už suteiktą paslaugą. Grupės ir banko paslaugų sutartyse paprastai nėra nustatyti keli veiklos įsipareigojimai. Toliau 

aprašytos pagrindinės paslaugų ir komisinių pajamų rūšys. 

Paslaugų ir mokesčių pajamos pagal sutartis su klientais, kai įsipareigojimai yra įvykdomi per tam tikrą laiką 

Įsipareigojimai yra įvykdomi per tam tikrą laiką, jei klientas vienu metu gauna naudą, kurią suteikia grupė ir bankas 

vykdydami sutartį, ir ja pasinaudoja tuo metu. 

Pajamos iš vertybinių popierių sandorių: pajamos iš turto valdymo, turto saugojimo ir konsultavimo paslaugų yra 

traukiamos į apskaitą per tam tikrą laiką. Įvykdymo pagrindu apskaičiuojamų mokesčių pajamos yra traukiamos į apskaitą, kai yra 
didelė tikimybė, kad įtrauktos į apskaitą pajamos nebus atkuriamos, t.y. įsipareigojimų sąlygos yra įvykdytos.  

Pajamos iš sąskaitų tvarkymo: komisinių pajamos, mokamos už einamųjų sąskaitų tvarkymą yra traukiamos į apskaitą per 

tam tikrą laiką. 

Pajamos iš pinigų pervedimo operacijų: mokėjimo planų komisiniai, periodinių įmokų komisiniai yra traukiami į apskaitą per 
tam tikrą laiką. 

Pajamos iš paskolų tvarkymo: įsipareigojimo mokesčiai yra susiję su neišmokėta paskolos įsipareigojimo dalimi ir kinta 

priklausomai nuo neišmokėtos paskolos dalies tam tikru laiku. Taigi, mokesčiai yra susiję ne su išskolinta suma, bet su paslauga, 

kurią suteikia grupė ir bankas, ir yra traukiami į apskaitą kaip paslaugų pajamos per tam tikrą laiką pagal 15 – ąjį TFAS.  

Pajamos iš garantijų: pajamos iš išleistų garantijų yra amortizuojamos per finansinės priemonės laikotarpį ir traukiamos į 

apskaitą per tam tikrą laiką. 

Paslaugų ir mokesčių pajamos pagal sutartis su klientais, kai įsipareigojimai yra įvykdomi tam tikru laiku 

Grupė ir bankas įvykdo įsipareigojimus tam tikru laiku ir suteiktų paslaugų pajamos yra traukiamos į apskaitą, kai paslauga 
yra suteikta klientui. Paprastai tai yra tada, kai sutarta paslauga ar operacija yra užbaigta.  

Pajamos iš mokėjimo kortelių: komisinių pajamos iš kortelių operacijų, tarpbankinių mokesčių, grynųjų pinigų tvarkymo 

veiklos paprastai yra traukiamos į apskaitą, kai paslauga yra suteikta. 

Pajamos iš pinigų pervedimo operacijų: pajamos iš pinigų pervedimo paslaugos yra traukiamos į apskaitą tuo metu, kai 
atliekama operacija. 
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1.18.2 paslaugų ir mokesčių pajamos (tęsinys) 

Kitos pajamos: kitos paslaugų ir komisinių pajamos yra traukiamos į apskaitą daugiausia tam tikru momentu, kai paslauga 

yra suteikta klientui. 

Sąnaudos, patirtos gaunant paslaugų ir mokesčių pajamas yra traukiamos į apskaitą kaip paslaugų ir mokesčių sąnaudos. 

1.18.3. pajamos iš finansinės veiklos; 

Pelnas ir nuostoliai, susidarę dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, kurie į apskaitą traukiami tikrąja verte, jos pokytį laikant 

pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės pokyčių, yra pateikiami straipsnyje „Grynosios pajamos iš finansinės veiklos“. 

1.18.4. dividendų pajamos; 

Dividendai traukiami į apskaitą, kai įgyjama teisė juos gauti. 

1.19. išmokos darbuotojams; 

1.19.1. trumpalaikės išmokos; 

Įsipareigojimai, susidarę dėl darbo užmokesčio, įskaitant nepinigines naudas, kasmetines atostogas ir nedarbingumo 

atostogas, kurie, kaip tikimasi, bus įvykdyti per 12 mėnesių nuo laikotarpio pabaigos, per kurį darbuotojai suteikė atitinkamą 
paslaugą, ir pripažinti ataskaitinio laikotarpio pabaigai, yra vertinami suma, kurią tikimasi sumokėti, kai bus įvykdyti įsipareigojimai. 

Įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje pateikiami straipsnyje „Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos“. 

1.19.2. išeitinės išmokos; 

Išeitinės išmokos yra mokamos tuomet, kai darbo sutartis yra nutraukiama darbuotojui nesulaukus pensinio amžiaus arba 
darbuotojas savanoriškai sutinka būti atleistas mainais už šią išmoką. Grupė ir bankas traukia į apskaitą išeitines kompensacijas 

tuomet, kai aiškiai įsipareigoja atleisti dabartinius darbuotojus pagal oficialų išsamų planą, pagal kurį negalima pakeisti sprendimo, 

arba išmokėti išeitines išmokas po pasiūlymo, įteikto darbuotojui, siekdama paskatinti savanorišką išėjimą iš darbo. 

1.19.3. apibrėžtųjų įmokų planai; 

Grupė ir bankas savo darbuotojų vardu moka įmokas pagal apibrėžtųjų įmokų planus arba gyvybės draudimo sutartis. 

Apibrėžtųjų įmokų planas yra pensijų planas, kai grupė ir bankas moka įmokas į „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo 

sąskaitą ir neturi jokios papildomos prievolės įmokėjus įmoką. Apibrėžtųjų įmokų planų pensijų įmokos arba gyvybės draudimo 

įmokos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai darbuotojai atlieka paslaugą, su kuria susiję mokėjimai. 

1.19.4. mokėjimai akcijomis; 

Grupė ir bankas valdo keletą akcijomis pagrįstų skatinimo programų, kurių vertė priklauso nuo „Skandinaviska Enskilda 

Banken AB“ akcijų, pagal šias programas grupė ir bankas suteikia savo darbuotojams SEB nuosavybės priemonių. Šiose 

programose gali dalyvauti tik pagrindiniai sprendimus priimantys asmenys. Anksčiau minėtos programos yra Share Deferral 
Program (SDP) ir Share Matching Program (SMP). Akcijomis padengiamos skatinimo programos suteikia darbuotojams teisę gauti 

SEB nuosavybės priemonių. Pinigais padengiamos skatinimo programos suteikia darbuotojams teisę gauti grynuosius pinigus, kurių 

suma priklauso nuo SEB nuosavybės priemonių kainos ar vertės. Šių teisių tikroji vertė nustatoma naudojant atitinkamus vertinimo 

modelius, atsižvelgiant į sutarties sąlygas ir grupės bei banko apskaičiuotą teisių, kurios galiausiai bus priskirtos, skaičių, kuris yra 
iš naujo įvertinamas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Socialinio draudimo išlaidos, jei jos taikytinos, apskaitomos per 

teisių suteikimo laikotarpį, o sukaupimai socialinio draudimo išlaidoms perskaičiuojami kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 

siekiant užtikrinti, kad sukaupimai būtų pagrįsti teisių tikrąja verte ataskaitų dieną. Sąnaudų registravimas trunka iki atitinkamų 

programų galiojimo laikotarpio pabaigos. 

Akcijomis pagrįstų skatinimo programų savikaina yra vertinama pagal nuosavybės priemonių tikrąją vertę tą dieną, kai 

jos suteikiamos, ir pripažįstama sąnaudomis tiesiniu metodu per perleidimo laikotarpį, atitinkamai didinant nuosavybę. Perleidimo 

laikotarpis yra laikotarpis, per kurį darbuotojai turi likti tarnyboje SEB, kad jų teisės būtų suteiktos. Grynaisiais pinigais pagrįstų 

akcijų skatinimo programų atveju, įsigytos paslaugos ir prisiimti įsipareigojimai yra vertinami tikrąja įsipareigojimo verte ir 
pripažįstami sąnaudomis per perleidimo laikotarpį, per kurį darbuotojai teikia paslaugas. Iki atsiskaitymo, tikroji įsipareigojimo 

vertė reguliariai vertinama iš naujo, tikrosios vertės pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.20. mokesčiai; 

Grupės ir banko pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis pelno mokestis. Ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių pelno 

mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra vertinami suma, kurią tikimasi sumokėti mokesčių institucijoms arba gauti iš jų, taikant 

mokesčių tarifus ir mokesčių įstatymus, kurie buvo priimti ar iš esmės galiojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Ataskaitinio 

laikotarpio pelno mokestis apskaičiuojamas remiantis to laikotarpio apmokestinamaisiais rezultatais. Atidėtasis pelno mokestis 
atsiranda dėl laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų mokesčių bazės ir jų apskaitinės vertės. 

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis paprastai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Tačiau pelno mokestis, susijęs su straipsniais, kurie pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, yra pripažįstamas kitose 

bendrosiose pajamose. Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tokia dalimi, kiek yra 
tikėtina, kad ateityje bus gauta apmokestinamojo pelno, kuriam padengti jie gali būti panaudoti. 

1.21. patikėtinių veikla; 

Grupė ir bankas teikia turto valdymo paslaugas ir siūlo fondų valdymo paslaugas. Trečiosioms šalims priklausantis turtas, 

kurį valdo grupė ir bankas, ir iš jo gaunamos pajamos neįtraukiamos į šias finansines ataskaitas, nes nėra grupės ir banko turtas. 
Grupė ir banko valdomas turtas ir komisinių pajamos, gautos iš patikėtinių veiklos, yra aprašyti 32 – oje pastaboje. Komisinių 

pajamos yra parodomos paslaugų ir mokesčių pajamose. 

1.22. įstatinis kapitalas, rezervai ir dividendai; 

Paprastosios akcijos priskiriamos nuosavam kapitalui. Papildomos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos naujų akcijų emisijai, yra 
parodomos nuosavame kapitale kaip išskaitymas iš įnašų po apmokestinimo. Bet koks gauto atlygio tikrosios vertės perviršis, 

lyginant su išleistų akcijų nominaliąja verte, yra į apskaitą traukiamas kaip akcijų priedai. 

Grupės ir banko balanso nuosavame kapitale yra šie rezervai: 

Atsargos kapitalas 

Atsargos kapitalas pagal bankų veiklą Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų nuostatas gali būti panaudotas tik ateities 

nuostoliams dengti arba akciniam kapitalui didinti. 

Privalomasis rezervas 

Privalomasis rezervas pagal bankų veiklą Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų nuostatas gali būti panaudotas tik 
ateities nuostoliams dengti. Pagal Lietuvos Respublikos Bankų įstatymą metiniai atskaitymai į privalomąjį rezervą yra privalomi ir 

negali būti mažesni nei 1/20 paskirstytinojo pelno. 

Bendrieji ir kiti rezervai 

Bendruosius ir kitus rezervus sudaro bendrasis rezervas galimiems nuostoliams padengti, kuris gali būti panaudotas tik 
einamųjų metų nuostoliams dengti, ir mokėjimo akcijomis rezervas, kuris bus išmokėtas „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ 

A klasės akcijų ekvivalentų darbuotojams, dalyvaujantiems mokėjimo akcijomis programoje. 

Dividendai į nuosavą kapitalą įtraukiami tuo laikotarpiu, kai jie yra paskelbiami. Dividendai, paskelbti po ataskaitinio 

laikotarpio, bet prieš įgaliojimą paskelbti finansines ataskaitas, yra pateikiami įvykių po ataskaitinio laikotarpio pastaboje. 

1.23. naujų ir peržiūrėtų standartų ir išaiškinimų pritaikymas; 

1.23.1. Kiti standartai ir išaiškinimai, kurie įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.; 

TFAS standartų konceptuali sistema. 2018 m. kovo 29 d. TASV paskelbė persvarstytą Konceptualią finansinės 

atskaitomybės sistemą. Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus rinkinys sąvokų, kurios taikomos rengiant finansines 
ataskaitas, leidžiant standartus, rengėjams ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas. Jos taip pat gali padėti tiems, kas nori 

suprasti ir aiškinti standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų konceptualią 

sistemą pakeitimai“, kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti nuorodas į persvarstytą Konceptualią 

sistemą. Jis taip pat skirtas palengvinti įmonėms perėjimą prie persvarstytos Konceptualios sistemos, kai tokios įmonės rengia 
apskaitos politiką remdamosi Konceptualia sistema ir kai konkrečiam atvejui negali būti pritaikytas nė vienas TFAS. Jeigu rengėjai 

apskaitos politiką rengia remdamiesi Konceptualia sistema, jie turėtų jos laikytis nuo 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau 

prasidedančiais finansiniais laikotarpiais. Grupės ir banko vertinimu šie pakeitimai neturėjo reikšmingos įtakos finansinėms 

ataskaitoms. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.23.1 Kiti standartai ir išaiškinimai, kurie įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. (tęsinys) 

3–iasis TFAS „Verslo jungimai“ (pataisos). TASV išleido „Verslo apibrėžimas“ pataisas (3–iojo TFAS pataisos), siekdama 

išspręsti sunkumus, kylančius tais atvejais, kai ūkio subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo verslą, ar turto grupę. Pataisos galioja verslo 

jungimams, kurie įvyko pirmame metiniame ataskaitiniame laikotarpyje, prasidedančiame nuo ar po 2020 m. sausio 1 d., ir turtui, 

kuris įsigyjamas nuo šio laikotarpio pradžios arba vėliau. Grupės ir banko vertinimu šie pakeitimai neturėjo reikšmingos įtakos 
finansinėms ataskaitoms. 

1–ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8–ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“: 

sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis (pataisos). Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors 

ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisose paaiškinta sąvoka „reikšminga“ ir tai, kaip ji turi būti taikoma. Naujoje apibrėžtyje 
nurodoma, kad „<...>Reikšminga yra tokia informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas ar neaiškus pateikimas pagrįstai 

tikėtina gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi 

tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą. <...>“ 

Be to, buvo patobulinti kartu su apibrėžtimi pateikiami paaiškinimai. Pataisose taip pat nurodoma, kad reikšmingumo apibrėžtis 
nuosekliai vartojama visuose TFAS. Grupės ir banko vertinimu šie pakeitimai neturėjo reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 

Palūkanų normų lyginamojo indekso reforma – 9–asis TFAS, 39–asis TAS ir 7–asis TFAS (pataisos). 2019 m. rugsėjį TASV 

paskelbė 9–ojo TFAS, 39–ojo TAS ir 7–ojo TFAS pataisas, kadangi tais pakeitimais siekiama numatyti bendrą lengvatą prieš 

vykdant tarpbankinės palūkanų normos (IBOR) pakeitimo „1 etapą“. Šiose paskelbtose pataisose nagrinėjamos problemos, kurios 
turi įtakos finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki esamo palūkanų normos lyginamojo indekso pakeitimo alternatyvia palūkanų 

norma, ir analizuojamas poveikis, kurį gali sukelti konkretūs apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai, nustatyti 9–ajame TFAS 

„Finansinės priemonės“ ir 39–ajame TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, kai dėl tokio poveikio būtina atlikti į 

ateitį orientuotą analizę. Remiantis pataisomis, leidžiama naudotis laikinu atleidimu, taikytinu visiems apsidraudimo sandoriams, 
kuriems palūkanų normų lyginamojo indekso reforma turi tiesioginės įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama 

neapibrėžtumo laikotarpiu, kol esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas nekeičiamas į alternatyvią beveik nerizikingą 

palūkanų normą. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7–ajame TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ dėl papildomos 

informacijos apie neapibrėžtumą, kuris atsiranda dėl palūkanų normų lyginamojo indekso reformos, atskleidimo. Pataisos įsigalioja 
2020 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais ir turi būti taikomos retrospektyviai. 2 etapas“ bus orientuotas į 

problemas, kurios gali turėti įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas keičiamas į beveik 

nerizikingą palūkanų normą (RFR). Grupės ir banko vertinimu šie pakeitimai neturėjo reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 

Nėra kitų naujų ar peržiūrėtų standartų ar interpretacijų, kurie būtų taikomi pirmąjį kartą 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau 
ir turėtų reikšmingą įtaką grupei ir bankui. 

1.23.2. Nauji standartai ir standartų pakeitimai; 

Buvo išleisti tam tikri nauji standartai ir interpretacijos, kuriuos grupė ir bankas privalo taikyti ataskaitiniais laikotarpiais, 

prasidėsiančiais 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau ir kurių grupė ir bankas nepritaikė pirma laiko. 

10–ojo TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ ir 28–ojo TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones. 

Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotosios įmonės ar bendros įmonės“ (pataisos). Pataisose analizuojama 

pripažinta neatitiktis tarp 10–ojo TFAS ir 28–ojo TAS reikalavimų, susijusių su turto pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo 

asocijuotosios ar bendros įmonės.  Pagrindinė pataisų pasekmė yra ta, kad visos pajamos ar nuostoliai pripažįstami tada, kai 
sandoris apima verslą (nepriklausomai nuo to, ar jis vykdomas patronuojamojoje įmonėje ar ne). Dalis pajamų ar nuostolių 

pripažįstama, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžties, net jei šis turtas priklauso patronuojamajai įmonei. 2015 

m. gruodį TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam laikui, laukdama nuosavybės apskaitos metodo tyrimo projekto rezultatų. ES 

dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Grupė ir bankas vertina, ar šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 

1–ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas. Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams ir ilgalaikiams įsipareigojimams“ 

(pataisos). Pataisos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra 

leidžiamas. Dėl covid–19 pandemijos, TASV atidėjo pataisų įsigaliojimą metams, t.y. iki 2023 m. sausio 1 d.,  siekdama skirti 

įmonėms daugiau laiko įgyvendinti klasifikavimo pokyčius susijusius su šiomis pataisomis.  Pataisomis siekiama paskatinti 
nuosekliai taikyti reikalavimus ir padėti įmonėms nustatyti, ar skolos ir kiti įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje turėtų būti 

priskiriami trumpalaikiams ar ilgalaikiams įsipareigojimams. Pataisos turi įtakos įsipareigojimų pateikimui finansinės būklės 

ataskaitoje, tačiau jos nekeičia galiojančių reikalavimų dėl turto, įsipareigojimų, pajamų ar sąnaudų vertinimo ar pripažinimo laiko, 

taip pat ir nekeičia informacijos, kurią įmonės atskleidžia apie tokius straipsnius. Taip pat pataisose paaiškinamas skolų 
klasifikavimo reikalavimas, kai už tokias skolas įmonė gali atsiskaityti naudodama savo nuosavybės priemones. Šios pataisos dar 

nepriimtos ES. Grupė ir bankas vertina, ar šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 
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1. REIKŠMINGOS APSKAITOS POLITIKOS (TĘSINYS) 

1.23.2 Nauji standartai ir standartų pakeitimai (tęsinys) 

3–ojo TFAS „Verslo jungimai“, 16–ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“, 37–ojo TAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas“ pataisos ir 2018–2020 m. metiniai TFAS patobulinimai. Pataisos taikomos finansiniams 

metams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. TASV paskelbė šias siauros taikymo srities 

TFAS standartų pataisas: 

- 3–ojo TFAS „Verslo jungimai“ pataisomis atnaujinama 3–ajame TFAS pateikta nuoroda į Konceptualią finansinės 

atskaitomybės sistemą, nekeičiant verslo jungimų apskaitos reikalavimų. 

- 16–ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ pataisose numatytas draudimas įmonei iš nekilnojamojo turto, 

įrangos ir įrengimų savikainos atimti pajamas, kurios gautos iš turto vieneto, kuris ruošiamas numatytam naudojimui. 
Vietoj to, įmonė pripažins tokias pardavimo pajamas ir susijusias sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

- 37–ojo TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas“ pataisose nurodoma, kurias išlaidas įmonė turėtų įtraukti 

nustatydama sutarties vykdymo išlaidas, kad galėtų įvertinti ar sutartis yra nuostolinga. 

- 2018–2020 m. metiniuose patobulinimuose pateikiamos nedidelės 1–ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės 
standartų taikymas pirmą kartą“, 9–ojo TFAS „Finansinės priemonės“, 41–ojo TAS „Žemės ūkis“ ir 16–ojo TFAS „Nuoma“ 

aiškinamųjų pavyzdžių pataisos. 

ES dar nepatvirtino minėtų pataisų. Grupė ir bankas vertina, ar šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos finansinėms 

ataskaitoms. 

16–ojo TFAS „Nuoma“ – „Su COVID–19 susijusios nuomos nuolaidos“ (pataisa). Pataisa taikoma retrospektyviai 

finansiniams metams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau, taip pat ir finansinėse 

ataskaitose, kurios 2020 m. gegužės 28 d. dar nebuvo patvirtintos. TASV pakeitė standartą, siekdama suteikti išimtį 

nuomininkams, kurie gali netaikyti 16–ojo TFAS nuomos pasikeitimo apskaitos nuostatų nuomos nuolaidoms, kurios yra tiesioginė 
COVID–19 pandemijos pasekmė. Pataisa numato praktinę priemonę, pagal kurią nuomininkas gali bet kokį nuomos mokesčių 

pasikeitimą dėl su COVID–19 susijusių nuomos nuolaidų apskaityti taip pat, kaip jį apskaitytų taikydamas 16–ąjį TFAS jeigu 

pasikeitimas nebūtų laikomas nuomos pakeitimu, tik jei įvykdomos visos šios sąlygos: 

- dėl nuomos mokesčių pasikeitimo patikslintas atlygis už nuomą yra iš esmės toks pats kaip atlygis už nuomą prieš pat 
pasikeitimą arba už jį mažesnis; 

- bet koks nuomos mokesčių sumažinimas turi įtakos tik mokėjimams, kurie turėjo būti sumokėti 2021 m. birželio 30 d. arba 

anksčiau; 

- kitos nuomos sąlygos iš esmės nekeičiamos.  

Grupė ir bankas vertina, ar šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms. 

Palūkanų normų lyginamojo indekso reforma. 2–as etapas. 9–ojo TFAS, 39–ojo TAS, 7–ojo TFAS, 4–ojo TFAS ir 16–ojo 

TFAS pataisos. 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė dokumentą „Palūkanų normų 

lyginamojo indekso reforma. 2–as etapas. 9–ojo TFAS, 39–ojo TAS, 7–ojo TFAS, 4–ojo TFAS ir 16–ojo TFAS pataisos“, taip 
užbaigdama savo darbą, kuriuo siekiama reaguoti į IBOR reformą: pataisose numatyta laikina išimtis, kuria siekiama atsižvelgti į 

tarpbankinių palūkanų normos (Interbank Offered Rates, IBOR) pakeitimo alternatyviąja beveik nerizikinga palūkanų norma (risk–

free interest rate, RFR) pasekmes finansinei atskaitomybei. Visų pirma, pataisose numatyta praktinė priemonė, pagal kurią 

apskaitant finansinio turto arba finansinio įsipareigojimo sutartyje numatytų pinigų srautų nustatymo pagrindo pasikeitimą būtina 
koreguoti faktinę palūkanų normą tiek, kiek pasikeitė rinkos palūkanų norma. Taip pat pataisose numatyta išimtis  apsidraudimo 

santykių nutraukimo reikalavimui, įskaitant  laikinąja išimtį  atskiro identifikavimo reikalavimo laikymuisi, kai RFR priemonė 

naudojama kaip rizikos komponento apsidraudimo priemonė. Be to, 4–ojo TFAS pataisose numatyta, kad draudikai, kurie vis dar 

taiko 39–ąjį TAS, galėtų pasinaudoti tokiomis pačiomis išimtimis, kurios numatytos 9–ojo TFAS pataisose. Taip pat buvo atliktos 
pataisos ir 7–ajame TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimai“, kad finansinių ataskaitų vartotojai galėtų suprasti palūkanų normų 

lyginamojo indekso reformos įtaką įmonės finansinėms priemonės ir rizikos valdymo strategijai. Pataisos taikomos finansiniams 

metams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. ar vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Nors pataisos taikomos retrospektyviai, įmonė 

neprivalo koreguoti ankstesnių laikotarpių informacijos. Grupė ir bankas vertina, ar šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos 
finansinėms ataskaitoms. 
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1.24. apskaitos įvertinimai ir sprendimai taikant apskaitos politiką; 

1.24.1. Tikėtinų kredito nuostolių modelis; 

Apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius reikalinga priimti svarbius sprendimus. Tikėtinų kredito nuostolių 

apskaičiavimas iš prigimties turi tam tikrą netikslumo laipsnį, skaičiavimų tikslumas priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz. 

makroekonomikos prognozių, skaičiavimams taikomi sudėtingi modeliai ir sprendimai. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
grupė ir bankas turi įvertinti, ar kredito rizika reikšmingai nepadidėjo nuo pradinio pripažinimo dienos; tokio įvertinimo metu 

atsižvelgiama į įsipareigojimų nevykdymo per likusį finansinės priemonės sutarties laikotarpį tikimybės pokytį, taikomi rizikos 

rodikliai, naudojami grupės ir banko rizikos valdymo procesuose. Kita sritis, kurioje reikalingi reikšmingi sprendimai, yra būsimos 

informacijos ir makroekonominių scenarijų naudojimas. Pagal 9 – ojo TFAS reikalavimus, tikėtinų kredito nuostolių įvertinimas turi 
būti nešališkas ir apskaičiuotas atsižvelgiant į tikimybę (probability–weighted), turi būti įvertinami galimi rezultatai, kurie apima 

busimųjų ekonomikos sąlygų prognozes. Būsimos informacijos, kuri yra naudojama tikėtinų kredito nuostolių skaičiavimams, 

pagrindas yra SEB grupės viduje parengtos makroekonomikos prognozės. SEB grupė taiko tiek modelius, tiek ir ekspertinį kredito 

rizikos vertinimą tikėtiniems kredito nuostoliams apskaičiuoti. Ekspertinės kredito nuostolio korekcijos tikslas – įtraukti į tikėtinus 
kredito nuostolius modelio neįvertintų veiksnių rezultatą. Sprendimo, kurį reikia priimti siekiant apskaičiuoti tikėtinus kredito 

nuostolius, lygmenį lemia skaičiavimo rezultatai, reikšmingumas ir išsamios informacijos prieinamumas. SEB grupės rizikos 

vertinimo padaliniai reguliariai peržiūri modelius, įvertinimus ir prielaidas, jie tvirtinami SEB grupės Rizikos komitete. Prielaidos ir 

jautrumo analizė yra aprašyti 2.1 pastaboje. 

1.24.2. Išvestinių priemonių tikroji vertė. 

Išvestinių finansinių priemonių, kuriomis neprekiaujama aktyviose rinkose, tikroji vertė nustatoma naudojant įvertinimo 

metodus. Visi tokie nekotiruojami išvestiniai sandoriai sudaromi su trečiomis šalimis, tuo pačiu metu sudarant atvirkštinius 

sandorius su SEB grupe. Jei tikrosioms vertėms nustatyti naudojami įvertinimo metodai (pvz., modeliai), jie pagrindžiami ir 
periodiškai peržiūrimi kompetentingų darbuotojų, nepriklausomų nuo juos kūrusiųjų. Prieš naudojant visi modeliai patvirtinami ir 

patikrinami, ar jie generuoja faktinius duomenis ir santykines rinkos kainas atitinkančius rezultatus. Pasirinkimo sandoriai vertinami 

pagal Blacko–Scholeso modelį naudojant rinkos stebėjimo duomenimis (pavyzdžiui, istoriniai svyravimai, rinkos palūkanų normos, 

rinkos kainos). Išsamesnė informacija apie pagrindines prielaidas dėl išvestinių priemonių tikrųjų verčių nurodyta šio rašto 3 
pastaboje „Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė“. 
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS 

Grupė ir bankas apibrėžia riziką kaip nepalankaus nuokrypio nuo tikėtino finansinio rezultato galimybę. Grupės ir banko 
pelningumas tiesiogiai priklauso nuo gebėjimo įvertinti, valdyti ir nustatyti rizikos rūšis, bei užtikrinti pakankamą kapitalo ir 

likvidumo rezervą nenumatytiems įvykiams spręsti. Stebėtojų tarybai tenka atsakomybė nustatyti, kokią pačią didžiausią riziką 

bankas gali prisiimti. Sprendimai dėl toleruotinos rizikos lygmens apsprendžia rizikos kryptį ir lygį, finansavimo struktūrą ir būtinus 

likvidumo ir kapitalo rezervus. 

Grupės ir banko pagrindinė rizika yra kredito rizika. Kitos rizikos rūšys: rinkos rizika, operacinė rizika, verslo rizika ir 

likvidumo rizika. Siekdami valdyti šias rizikos rūšis, grupė ir bankas užtikrina kapitalo ir likvidumo rezervus nenumatytų įvykių 

problemoms spręsti. Grupė ir bankas nuolat nustato ir valdo vykdomos veiklos esamą ir atsirandančią riziką, vadovaudamasi 

parengtu rizikos valdymo procesu. Bendra grupės ir banko rizika nuolat stebima ir apie ją pranešama valdymo organams. 
Įgyvendinant metinį kapitalo pakankamumo vertinimo procesą, kapitalo poreikis skaičiuojamas įvertinus riziką ir veiklos strategiją 

ateityje, atsižvelgus į reguliavimo institucijų, investuotojų į skolos vertybinius popierius, verslo partnerių reikalavimus dėl finansinio 

stabilumo, ir akcininkų reikalaujamą kapitalo grąžos normą. 
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

Rizika 
 

Rizikos rūšis  Rizikos tolerancijos teiginiai 

Grupė ir bankas privalo 

 2020 m. padėtis ir tendencijos 

Kredito rizika ir turto 

kokybė 

 Turėti patikimą kreditavimo kultūrą, 

pagrįstą ilgalaikiais ryšiais, klientų poreikių 
išmanymu ir dėmesiu klientų gebėjimui 

grąžinti kreditą. Visa tai turėtų lemti aukštą 

kredito portfelio kokybę. 

 
• Grupė ir bankas turi gerai 

subalansuotą kredito portfelį, kurio didžiąją 

dalį sudaro paskolos Lietuvos įmonėms ir 
privatiems asmenims; 

• nežiūrint į COVID–19 pandemiją, 

turto kokybė išlieka gera; 

• grupė ir bankas sustiprino kredito 

rizikos rodiklių stebėjimą; 

• pandemijos sąlygotiems kredito 

nuostoliams buvo suformuoti papildomi 

atidėjiniai. 

Rinkos rizika  Užtikrinti nedidelį pajamų svyravimą, 

gaunant pajamų dėl klientų vykdomos 

veiklos. 

 
• Rinkos rizika yra susijusi su SEB 

klientų vardu vykdoma prekybos veikla ir 

likvidumo portfeliu. Įprastai grupės ir banko 

rinkos rizika yra maža;  

• palūkanų normos rizika atsiranda 

dėl neatitikimų tarp banko turto ir 

įsipareigojimų palūkanų normų ir terminų, ir 

jų valdymą užtikrina Iždo padalinys. 

Operacinė rizika ir 
rizika reputacijai 

 Mažinti operacinę riziką visose veiklos 
srityse ir išlaikyti gerą banko reputaciją 

 
• Nepertraukiamai dirbama, kad būtų 

užtikrinta efektyvi vidaus kontrolės 
struktūra, rizikos valdymo priemonės ir 

procesai būtų struktūrizuoti ir nuolat taikomi 

valdant visas identifikuotas operacines 

rizikas; 

• prioritetas teikiamas IT, 

kibernetinės, ir informacinės rizikos 
valdymui, kad būtų užtikrinta turimos 

informacijos, paslaugų ir klientams siūlomų 

produktų apsauga; 

• kad susitvarkyti su COVID–19 

pandemijos įtaka, buvo įgyvendintos 
papildomos veiklos tęstinumo priemonės, 

taip pat ir fizinis kritines funkcijas vykdančių 

darbuotojų atskyrimas, pristatytas 

pakoreguotas paslaugų teikimo modelis. 

Likvidumo ir 

finansavimo rizika 

 Turėti patikimai struktūrizuotą likvidumą ir 

pakankamai likvidžių rezervų, jeigu būtų 
dideli pinigų srautai iš panko pagal 

nepalankiausių sąlygų scenarijų 

 
• Gera likvidumo pozicija, didelis 

rezervas viršijantis reguliacinius 

pakankamumo rodiklius;   

• grupės ir banko pirminiai 

finansavimo šaltiniai yra klientų indėliai ir 

skolinimasis tarpbankinėje rinkoje. 

Bendra rizika ir 

kapitalo 
pakankamumas 

 Palaikyti pakankamą kapitalo stiprumą, 

kad būtų galima atlaikyti esamas ir 
kylančias rizikas ir garantuoti ilgalaikį banko 

gyvavimą ir jo, kaip finansinės šalies, 

veikiančios pagal reguliavimo reikalavimus, 

poziciją. 

 
• Grupė ir bankas turi aukštą kapitalo 

pakankamumą lyginant su reguliatoriaus 

reikalavimais; 

• tikslas yra užtikrinti kapitalo 

pakankamumo rezervą 100 bazinių punktų 

viršijantį reguliatoriaus reikalavimą. 
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika; 

Apibrėžimas  

Kredito rizika – nuostolių rizika, kuri gali atsirasti, jeigu įsipareigojimus prisiėmęs asmuo neįvykdys savo įsipareigojimų 

grupei ir bankui. Šis apibrėžimas taip pat taikomas sandorio šalies rizikai, kylančiai iš prekybos operacijų, šalies rizikai, atsiskaitymo 

rizikai ir kredito koncentracijos rizikai. 

Kredito rizika yra pagrindinė grupės ir banko rizika, kuri gali atsirasti suteikus kreditą ir prisiėmus įsipareigojimus 

klientams, įskaitant ir įmones, finansų institucijas, viešojo sektoriaus subjektus ir privačius asmenis. Tai vadinama kredito portfeliu. 

Grupės ir banko bendrą kredito riziką sudaro kredito portfelio rizika ir skolos priemonių rizika. 

Rizikos valdymas  

Kredito politikos ir patvirtinimo procesas   

Pagrindinis SEB grupės ir banko kredito politikos principas: kreditas suteikiamas atlikus kredito analizę ir įvertinus kliento 

pinigų srautus ir jo galimybes grąžinti kreditą. Bankas privalo pažinti savo klientą ir gerai suprasti, kokiam tikslui įgyvendinti bus 

naudojamas kreditas. Verslo padaliniai prisiimta visą kredito riziką iki kredito grąžinimo datos. 

Sprendimas suteikti kreditą priimamas įvertinus kliento kreditingumą ir kredito rūšį. Veiksniai, kurie yra vertinami: kliento 

dabartinė ir prognozuojama finansinė padėtis, užstatas kredito draudimui ir kitos sąlygos. Priimant sprendimą, ar suteikti kreditą, 

atsižvelgiama į siūlomą sandorį ir į visas kliento operacijas atliekamas banke. Remiantis šia analize klientas yra priskiriamas tam 

tikrai rizikos grupei sprendimo priėmimo tikslais. Skirtingas analizės procesas yra taikomas skirtingiems klientams (pvz. 
mažmeninės bankininkystės, verslo klientams arba finansų institucijoms), taip pat įtakos turi ir rizikos lygmuo, sandorio dydis ir 

rūšis. Priimant sprendimą, ar suteikti kreditą stambiems verslo klientams, labai svarbu atlikti nepriklausomą ir profesionalią kredito 

analizę, o sprendimus dažniausiai priima kredito komitetas. Priimant sprendimą dėl kredito suteikimo privatiems asmenims ir 

mažoms įmonėms, dažniausiai yra taikomi kredito vertinimo balais modeliai. Sprendimus priima kolegialiai kredito komitetas arba 
įgalioti asmenys, neviršydami banko vadovybės suteikto kredito patvirtinimo limito. 

Grupės ir banko kredito politikose nurodytas grupės ir banko požiūris į tvarią veiklą, kaip ji apibrėžta Įmonių tvaraus verslo 

politikoje, Aplinkosaugos politikoje, Žmogaus teisių politikoje ir Tvarios kreditavimo veiklos politikoje. Kredito suteikimo procese ir 

kalbantis su klientais turi būti vadovaujamasi požiūrio pareiškimais dėl klimato kaitos, vaikų darbo ir gėlo vandens, taip pat 
konkrečios ekonominės veiklos sektorių politikomis. Atliekant kredito analizę, vertinama aplinkosaugos, socialinė ir valdymo rizika.  

Rizikos mažinimas  

Norint mažinti kredito riziką, naudojami įvairūs kredito rizikos mažinimo metodai. Naudotinas metodas pasirenkamas 

atsižvelgiant į jo tinkamumą produktui ir klientui, teisines galimybes jį įvykdyti, į grupės ir banko patirtį ir galimybes taikyti tam tikrą 
metodą ir užtikrinti jo taikymo kontrolę. Pačios svarbiausios kredito rizikos mažinimo priemonės yra užstatai ir garantijos. 

Nekilnojamojo turto užstatas, apyvartinio kapitalo įkeitimas (gautinos sumos, atsargos, mašinos, įranga ir transportas) ir finansinės 

garantijos yra dažniausiai naudojamos užstato rūšys. Pagrindiniai garantai yra valstybė, savivaldybės ir kredito institucijos, kurių 

kreditingumas yra vertinamas taikant tokius pačius metodus ir tokiu pačiu dažnumu kaip ir tokio paties kreditingumo klientų. Didelių 
verslo klientų rizikai mažinti dažnai taikomos paskolos sutartyje nustatytos sąlygos (covenants).  

Per ataskaitinį laikotarpį grupės ir banko užstato politikos reikšmingai nepakito ir neįvyko esminių grupei ir bankui 

pateikto užstato kokybės pokyčių nuo ankstesniojo laikotarpio pabaigos. 

Limitai ir stebėsena 

Norint valdyti atskirų klientų ar klientų grupių kredito riziką, nustatomas limitas, rodantis maksimalią kredito riziką, kurią 

grupė ir bankas gali prisiimti.  

Grupė ir bankas nuolat peržiūri suteiktų kreditų kokybę. Kreditus tvirtinantis organas (kredito komitetas, kurį sudaro ne 

mažiau kaip du įgalioti banko darbuotojai, kaip nustatyta valdybos patvirtintoje Kreditavimo instrukcijoje) ne rečiau kaip kartą per 
metus peržiūri visus limitus ir rizikos grupes.  

Užtikrinant nuolatinę privačių klientų ir mažų įmonių, t. y. mažmeninio paskolų portfelio stebėseną, taikomi periodinio 

vertinimo balais modeliai (behaviorial scoring). Šie modeliai yra pagrįsti paraiškos vertinimo balais modeliais (application scoring), 

taikomais atliekant kredito analizę. Klientų vadybininkai turi atnaujinti mažų įmonių finansinius duomenis ne rečiau kaip kartą per 
metus. Taikant šį metodą, visų privačių klientų ir mažų įmonių kredito rizika pervertinama balais kiekvieną ketvirtį. 

Klientų vadybininkai turi užtikrinti užstato vertės peržiūrėjimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir atnaujinti duomenis, 

jeigu būtina. Nekilnojamojo turto užstatų vertės perskaičiuojamos taikant indeksus, kurie nustatomi banko viduje, remiantis 

Lietuvos Respublikos Registrų centro pateiktais statistiniais duomenimis.  
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika (tęsinys) 

Blogesnės kokybės arba sumažėjusios vertės kreditai peržiūrimi dažniau. Tikslas – kaip galima anksčiau nustatyti 

padidėjusią kredito riziką, kuri gali lemti nuostolius ir kartu su klientu ieškoti sprendimo, suteikiančio galimybę klientui įvykdyti savo 

finansinius įsipareigojimus bei grupei ir bankui išvengti arba sumažinti kredito nuostolius. Probleminių paskolų ir paskolų, kurios 

buvo nurašytos, gražinimą administruoja Specialiųjų kreditų administravimo departamentas, taikydamas keletą būdų: derybos su 
klientais, kredito termino pratęsimas, išieškojimas, bankroto procedūros. Specialiųjų kreditų administravimo departamento 

specialistai padeda administruoti problemines paskolas (arba tas paskolas, kurios gali tapti probleminėmis paskolomis) kaip 

galima anksčiau, siekdami užtikrinti, kad būtų priimtas tiek klientui, tiek ir bankui tinkamiausias sprendimas.  

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams padengti sudaromi vadovaujantis 9 – ojo TFAS „Finansinės priemonės“ 
reikalavimais. Pagrindinis tikėtinų kredito nuostolių modelio principas yra parodyti bendrą finansinių priemonių kredito kokybės 

blogėjimo arba gerėjimo tendenciją.  

Jeigu kredito sutarties sąlygos buvo pakeistos kliento naudai dėl finansinių sunkumų, tokios paskolos yra vadinamos 

restruktūrizuotomis paskolomis. Gali būti taikomos įvairios restruktūrizavimo priemonės: nuo paskolos grąžinimo atidėjimo 
(dažniausiai naudojama priemonė) iki paskolos refinansavimo naujomis sąlygomis arba atleidimo nuo skolos (nurašymo). 

Atitinkamas kredito komitetas tvirtina restruktūrizavimo priemones bei priima sprendimą, ar laikyti paskolą restruktūrizuota. 

Kredito portfelio analizė ir testavimas nepalankiomis sąlygomis  

Rizikos valdymo padalinys nuolat peržiūri ir įvertina bendrą kredito portfelio riziką, atsižvelgdamas į pramonės šaką, 
geografinę teritoriją, rizikos grupę, produkto rūšį, kredito sumą ir kitus duomenis. Rizikos koncentracija tam tikroje geografinėje 

teritorijoje ir pramonės sektoriuose, taip pat ir didelių pozicijų atveju, kai kyla atskiro skolininko koncentracijos rizika, yra išsamiai 

analizuojama, vertinant tiesiogines ir netiesiogines pozicijas, taip pat ir užstatų, garantijų ir su kreditu susijusių išvestinių pozicijų 

koncentraciją.  

Kredito portfelio testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, įskaitant ir atvirkštinį testavimą, atliekamas nuolat, ir yra 

grupės ir banko metinio vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso dalis. Konkrečių sektorių arba sub–portfelių speciali 

analizė ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas pagal poreikį. 

Rizikos vertinimas  

Kredito rizikos vertinimas yra atliekamas visiems portfeliams tiek bankinėje, tiek ir prekybos knygose.  

Grupė ir bankas dalija kredito portfelį į du didelius segmentus:  

1) verslo paskolų portfelis, įskaitant paskolas juridiniams asmenims, kurie yra sandorio šalies grupės nariai, kai grupė ir 

bankas prisiima riziką, viršijančią 500 000 eurų (2019 m. 500 000 eurų); ir  

2) mažmeninis kredito portfelis, kurį sudaro paskolos, suteiktos mažoms įmonėms ir privatiems asmenims.  

Reguliuojančios institucijos patvirtinta vidaus reitingais pagrįsta rizikos klasifikacijos sistema yra naudojama vertinant 

daugelį grupės ir banko kredito portfelių ir rodo įsipareigojimų nevykdymo riziką. Grupė ir bankas gavo leidimą reikšmingai pakeisti 

ne mažmeninių įmonių rizikos klasifikacijos sistemą 2019 metų sausio mėnesį, sistema buvo pradėta taikyti 2020 metų vasario 
mėnesį. 

Reikšmingiems įmonių paskolų portfeliams pagal rizikos klasifikacijos sistemą taikomos specialios reitingavimo 

priemonės ir įsipareigojimų nevykdymo tikimybių skalės. Didesnio ir vidutinio dydžio sandorio šalys yra vertinamos naudojant 

rizikos klasių skalę nuo 1 iki 16, o mažos ir vidutinės įmonės yra vertinamos skalėje nuo 1 iki 12. Kaip aprašyta praėjusių metų 
finansinėse ataskaitose, pagal anksčiau taikytą rizikos klasifikacijos sistemą mažos ir vidutinės įmonės taip pat buvo vertinamos 

skalėje nuo 1 iki 16. Įsipareigojimų nevykdančioms sandorio šalims yra nustatoma aukščiausia rizikos klasė, trys rizikos klasės iki 

įsipareigojimų nevykdymo klasės yra įtraukiamos į „stebimų klientų“ sąrašą. Kiekvienai rizikos klasei grupė ir bankas atlieka 

individualų vienerių metų ir įsipareigojimo nevykdymo per laikotarpį įvertinimus pagal daugiau nei 20–ies metų vidaus ir išorės 
duomenis. 

Analizuodami paskolas privatiems klientams ir mažoms įmonėms, grupė ir bankas naudoja vertinimo balais metodą kad 

apskaičiuotų kliento įsipareigojimų nevykdymo tikimybę. Vertinimo balais metodas, naudojamas mažoms įmonėms, apima 

finansinę padėtį pagal dviejų pastarųjų metų duomenis, kredito istoriją banke, remiasi išorės kredito istorijos registrais, kliento 
patirtimi. Taikant šį metodą, apskaičiuojamas kredito rizikos balas, kuris parodo rizikos lygį ir sprendimo priėmimo lygį. 

Atsižvelgiant į vertinimo balais rezultatą, klientai skirstomi į kokybės kategorijas: A, B, C ir D, iš kurių A klasė yra geriausia, o D yra 

blogiausios kokybės kategorija. Klientai, dėl kurių nepakanka informacijos visai rizikai įvertinti, priskiriami blogiausiai kategorijai. 

Analizuojant paskolas privatiems klientams, naudojamas vertinimo balais metodas, vertinamas kliento gebėjimas grąžinti 
paskolą, atsižvelgiant į grynąsias pajamas ir pragyvenimo sąnaudas. Taikant šį metodą, apskaičiuojamas kredito rizikos balas. 

Pagal gautų balų skaičių, klientai skirstomi į kokybės kategorijas A, B, C ir D, iš kurių A klasė yra geriausia, o D yra blogiausios 

kokybės kategorija.  
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika (tęsinys) 

Sandorio šalies rizika susijusi su išvestinių finansinių priemonių sandoriais  

Grupė ir bankas sudaro išvestinius finansinių priemonių sandorius pirmiausia norėdama padėti klientams valdyti finansinę 

riziką, o atsidariusias atvirąsias pozicijas valdo sudarydama veidrodinius sandorius su patronuojančiąja įmone. 

Sandorio šalies rizika, kylanti iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, tai rizika, kad sandorio šalis nevykdys savo 
sutartinių įsipareigojimų grupei ir bankui. Reikalavimo suma sandorio šaliai yra lygi grynosios teigiamos pozicijos sumai grupės ir 

banko naudai. Kadangi išvestinių finansinių priemonių sandorių rinkos vertė svyruoja visą terminą iki jo pabaigos, būtina atsižvelgti 

į rinkos sąlygų neapibrėžtumą ateityje ir apskaičiuoti kredito rizikos ekvivalentą.  

Kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, valdymo priemonės nurodytos 3 pastaboje „Turto 
ir įsipareigojimų tikroji vertė“. Todėl kredito rizikos pastaboje visą dėmesį skyrėme kredito rizikos, susijusios su paskolomis ir 

gautinomis sumomis iš klientų ir kredito institucijų (kitų kredito institucijų), valdymo priemonėms.  

Sandorio šalies rizika, kylanti iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, daro įtaką pelnui ir nuostoliui, nes atliekamas 

kredito / debeto vertinimo koregavimas rizikai padengti (CVA / DVA), kuris rodo kredito riziką, susijusią su išvestinių finansinių 
priemonių pozicijomis. Toks koregavimas priklauso nuo rinkos rizikos veiksnių, tokių kaip palūkanų norma, valiutos keitimo kursai 

ir kredito rizikos priedai.  

Tikėtinų kredito nuostolių vertinimas 

Grupė ir bankas taiko ir modelius, ir ekspertinį kredito rizikos vertinimą apskaičiuodami tikėtinus kredito nuostolius. 
Sprendimo, kurį reikia priimti siekiant apskaičiuoti tikėtinus kredito nuostolius, lygmenį lemia modelio skaičiavimo rezultatai, 

reikšmingumas ir išsamios informacijos prieinamumas, taip pat gali būti taikoma ekspertinė kredito nuostolio korekcija, kad į 

skaičiavimus būtų įtraukti modelio neįvertinti faktoriai. 2020 metais buvo naudojamos ekspertinės kredito nuostolio korekcijos, 

kad būtų nustatytos galimos neigiamos pasekmės turto kokybei, atsirandančios dėl neaiškių ekonominių perspektyvų dėl 
COVID– 19 pandemijos. Papildomi modelio vertinimai buvo apskaičiuoti taikant analizę iš viršaus į apačią kartu su kliento analize 

iš apačios į viršų didesniems verslo klientams ir įtakos sektoriaus analizę kitų segmentų klientams. 

Pagrindinės makroekonomikos prielaidos, naudojamos tikėtiniems kredito nuostoliams apskaičiuoti 

Apskaičiuodama tikėtinus kredito nuostolius SEB grupė įtraukia būsimą informaciją, kuri yra paremta SEB grupės 
parengtomis makroekonominėmis prognozėmis. Kad būtų užtikrintas nešališkas kredito nuostolių apskaičiavimas pagal 9–ojo 

TFAS reikalavimus, taikomi mažiausiai trys scenarijai su skirtingais tikimybės svertais. Vienas iš scenarijų yra pagrindinio atvejo 

scenarijus, kuris rodo labiausiai tikėtiną rezultatą ir yra taikomas planavimo ir biudžeto sudarymo procese; kiti du scenarijai parodo 

optimistiškesnius arba pesimistiškesnius rezultatus. Įvykio tikimybės, pritaikomos kiekvienam scenarijui, yra nustatomos 
naudojant statistinės analizės ir ekspertinio vertinimo derinį. Scenarijai yra peržiūrimi keturis kartus per metus arba dažniau dėl 

sparčiai besivystančios aplinkos arba reikšmingų pokyčių joje. 

Šiuo metu naudojami trys scenarijai yra paremti skirtingomis prielaidomis dėl šalių atsidarymo greičio po pandemijos, 

kuris gali priklausyti ir nuo strateginių medicinos ir ekonominių sprendimų, ir nuo tolesnio koronaviruso plitimo ir vakcinacijos. Pagal 
pagrindinį scenarijų pasaulis praleis žiemą be masinių vakcinacijų, egzistuos pandemijos blogėjimo rizika. Didelio masto 

vakcinacijos tikimasi pirmame 2021 metų pusmetyje, kas leis sumažinti suvaržymus. 

Toliau yra aprašomos svarbiausios bazinio scenarijaus makroekonomikos kintamųjų prielaidos, taikomos 2020 m. 

gruodžio 31 d. Priklausomai nuo šalies, kurioje veikia SEB, yra taikomi individualūs scenarijai.  

 

 

Šaltinis „SEB's Nordic Outlook“, 2020 m. lapkritis 

  

Lietuva 2021 2022 2023

BVP didėjimas 3,0 proc. 3,3 proc. 3,5 proc.

Nekilnojamojo turto kainų didėjimas 2,5 proc. 3,0 proc. 3,5 proc.

Nedarbo lygis 8,3 proc. 7,5 proc. 7,0 proc.

Išlaidų namų ūkio vartojimui didėjimas 4,0 proc. 3,1 proc. 3,0 proc.

Gyvenamojo nekilnojamojo turto kainų didėjimas 5,0 proc. 5,0 proc. 5,0 proc.

Nominaliojo darbo užmokesčio didėjimas 4,5 proc. 6,0 proc. 4,5 proc.

Infliacija 2,0 proc. 2,4 proc. 2,5 proc.
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika (tęsinys) 

Toliau yra pateiktos reikšmingiausios prielaidos, lemiančios atidėjinius verslo klientų ir mažmeninio portfelių tikėtiniems 

kredito nuostoliams:  

 

 

Pagal optimistinį scenarijų didelio masto vakcinacijos teigiamas poveikis pasireiškė 2021 m. pradžioje, ekonominės 

politikos sprendimai pasirodė esą efektyvesni, nei buvo planuota. Pagal pesimistinį scenarijų pandeminė situacija per žiemą 

smarkiai pablogėja, vakcinos nėra tiek efektyvios, taigi reikalingi nauji karantinai ir suvaržymai, o tai tiesiogiai lemia BVP ir labai 

sumažina pasitikėjimą ekonomika ir finansų rinkomis. 

Skaičiuojant atidėjinius tikėtiniems kredito nuostoliams  padengti 2020 m. gruodžio 31 dieną, trijų scenarijų tikimybės 

buvo tokios: 55 proc. bazinio scenarijaus tikimybė, 20 proc. optimistinio ir 25 proc. pesimistinio scenarijaus tikimybė. 

Makroekonomikos prielaidų jautrumo analizė 

Makroekonomikos kintamųjų blogėjimas pagal kiekvieną scenarijų, kaip ir pesimistinio scenarijaus tikimybės padidėjimas, 
lems didėjantį paskolų, pereinančių iš 1 į 2 etapą skaičių ir atitinkamai didėjančius atidėjinius tikėtiniems kredito nuostoliams. Antra 

vertus, makroekonomikos kintamųjų gerėjimo perspektyva arba optimistinio scenarijaus tikimybės padidėjimas turės priešingą – 

teigiamą – įtaką. 

Jei manysime, kad yra 100 proc. optimistinio arba pesimistinio scenarijaus tikimybė, apskaičiuoti pagal modelį atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams atitinkamai sumažėtų 3 proc. arba padidėtų 4 proc. lyginant su pagal tikimybes įvertintu 

scenarijumi. 

 

Pagrindinės prielaidos, lemiančios reikšmingą kredito rizikos padidėjimą  

Sandorių, kurie buvo sudaryti 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau, pagrindinis ypatumas yra galiojimo laikotarpio įsipareigojimų 
nevykdymo tikimybės (lifetime probability of default) pokytis, lyginant pagal scenarijų įvertintą metinę galiojimo laikotarpio 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybę ataskaitinę datą su pagal scenarijų įvertinta metine galiojimo laikotarpio įsipareigojimų 

nevykdymo tikimybe pirminio pripažinimo metu. Sandorių, kurie buvo sudaryti iki 2018 m. sausio 1 d. pagrindinis ypatumas yra 

SEB suteiktos vidaus rizikos klasės pakeitimas, palyginti su rizikos grupe kredito išdavimo metu. 

Kiekybiniai rodikliai, lemiantys reikšmingą kredito rizikos padidėjimą 

 
1) Finansinio turto priskyrimas stebėtinų klientų grupei reiškia reikšmingą kredito rizikos padidėjimą ir turtas yra perkeliamas į 2 etapą. 

  

Verslo klientų portfelis

a) BVP įtakoja įmonių rezultatus

b) Nekilnojamojo turto kainų augimas įtakoja užstatų vertes

Mažmeninis portfelis

a) Nedarbo lygis įtakoja skolininko gebėjimus atlikti sutartinius mokėjimus 

b) Išlaidų namų ūkio vartojimui augimas įtakoja skolininko gebėjimus atlikti sutartinius mokėjimus 

c) Gyvenamojo nekilnojamojo turto kainų augimas įtakoja busto paskolų užstatų vertes

Atidėjiniai tikėtiniems 

kredito nuostoliams, 

apskaičiuoti pagal 

scenarijų (tūkst. eurų)

Skirtumas su pagal 

tikimybes įvertintu 

scenarijumi (proc.)

Lietuva Pesimistinis scenarijus 67 859                                           4 proc.

Optimistinis scenarijus 63 037                                           -3 proc.

Sandoriams, kurie buvo sudaryti iki 

2018 m. sausio 1 d.

Sandoriams, kurie buvo sudaryti 

2018 m. sausio 1 d. ir vėliau

Stebimi klientai 1) 1)

Investicinis reitingas 2 - 7  rizikos grupės

Įprastinė priežiūra 1 - 2 rizikos grupės

Metinės galiojimo laikotarpio 

įsipareigojimų nevykdymo tikimybės 

padidėjimas  200 proc. ir ≥ 50 b.p
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika (tęsinys) 

Nepriklausomai nuo kiekybinių rodiklių reikšmingas kredito rizikos padidėjimas nustatomas, jei tenkinamos toliau 

nustatytos sąlygos: 

• mokėjimai yra uždelsti nuo 30 iki 90 dienų; 

• finansiniam turtui taikomas restruktūrizavimas (kai dėl skolininko finansinių sunkumų paskolos sąlygos yra 

peržiūrimos ir kredito sąlygos yra lengvinamos). 

Šios sąlygos paprastai sutampa su reikšmingo kredito rizikos padidėjimo kiekybiniais rodikliais. 

Dėl COVID–19 pandemijos vyriausybės pradėjo taikyti paramos priemones įmonėms ir privatiems asmenims. Kaip 
nustatyta Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairėse, šios priemonės nelemia automatiškai reikšmingo kredito rizikos 

padidėjimo, kredito perkėlimo į 2–ąjį etapą ir tikėtinų kredito nuostolių padidėjimo. 

Finansinio turto ir sutartinių įsipareigojimų koncentracija pagal ekonominį sektorių 

 
  

Grupė ir bankas

2020

Likučiai centriniuose bankuose, 

kreditai kredito įstaigoms, kreditai 

klientams Skolos vertybiniai popieriai

Įsipareigojimai suteikti 

paskolą ir finansinės 

garantijos

Ne finansų įstaigos

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 119 987                                                            -                                                      26 949                                             

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 4 288                                                                  -                                                      10 247                                             

Gamyba 367 779                                                            -                                                      223 599                                         

Elektra, dujos, garai ir oro kondicionavimas 161 403                                                            -                                                      301 464                                         

Vandens tiekimas 12 520                                                               -                                                      10 341                                             

Statybos 46 015                                                               -                                                      48 914                                             

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 603 892                                                            -                                                      697 090                                         

Transportavimas ir saugojimas 411 679                                                            -                                                      139 368                                         

Apgyvendinimas ir maitinimo paslaugos 37 823                                                               -                                                      288                                                    

Informacija ir komunikacijos 34 005                                                               -                                                      15 201                                             

Finansinės ir draudimo paslaugos 4 759                                                                  -                                                      10                                                        

Nekilnojamasis turtas 762 400                                                            -                                                      81 633                                             

Profesionalios, mokslinės ir techninės veiklos 26 879                                                               -                                                      44 071                                             

Administracinės ir aptarnavimo paslaugos 79 498                                                               -                                                      30 307                                             

Švietimas 1 189                                                                  -                                                      197                                                    

Medicininės paslaugos ir socialinio darbo veikla 5 660                                                                  -                                                      2 956                                                

Menai, pramogos ir poilsis 4 922                                                                  -                                                      110                                                    

Kitos veiklos 12 368                                                               -                                                      9 715                                                

Privatūs asmenys 3 032 063                                                       -                                                      128 687                                         

Valstybinės institucijos 78 893                                                               486 885                                         6 394                                                

Kredito įstaigos 1 886 403                                                       -                                                      84 961                                             

Centrinis bankas 1 795 419                                                       -                                                      -                                                      

Kitos finansų įstaigos 2 466                                                                  -                                                      720                                                    

Iš viso gruodžio 31 d. 9 492 310                                                       486 885                                         1 863 222                                     
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika (tęsinys) 

 
 

Didelių paskolų normatyvas 

 
 

 

Dideles rizikos pozicijas sudaro sumos, gautinos iš centrinio banko, kredito institucijų ir kitų klientų (paskolos, palūkanos, 

vertybiniai popieriai) ir nebalansiniai įsipareigojimai centriniam bankui, kredito institucijoms arba kitiems klientams, kurie gali tapti 
reikalavimais. 

  

Grupė ir bankas

2019

Likučiai centriniuose bankuose, 

kreditai kredito įstaigoms, kreditai 

klientams Skolos vertybiniai popieriai

Įsipareigojimai suteikti 

paskolą ir finansinės 

garantijos

Ne finansų įstaigos

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 121 115                                                            -                                                      11 893                                             

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 7 409                                                                  -                                                      8 903                                                

Gamyba 422 177                                                            -                                                      188 255                                         

Elektra, dujos, garai ir oro kondicionavimas 325 849                                                            839                                                    144 637                                         

Vandens tiekimas 12 618                                                               -                                                      5 852                                                

Statybos 50 950                                                               -                                                      61 690                                             

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 890 460                                                            -                                                      437 671                                         

Transportavimas ir saugojimas 493 160                                                            725                                                    90 460                                             

Apgyvendinimas ir maitinimo paslaugos 38 480                                                               -                                                      1 003                                                

Informacija ir komunikacijos 49 718                                                               -                                                      15 678                                             

Finansinės ir draudimo paslaugos 4 952                                                                  -                                                      286                                                    

Nekilnojamasis turtas 783 781                                                            -                                                      59 792                                             

Profesionalios, mokslinės ir techninės veiklos 16 802                                                               -                                                      38 751                                             

Administracinės ir aptarnavimo paslaugos 92 227                                                               -                                                      27 879                                             

Švietimas 1 455                                                                  -                                                      30                                                        

Medicininės paslaugos ir socialinio darbo veikla 4 329                                                                  -                                                      363                                                    

Menai, pramogos ir poilsis 5 486                                                                  -                                                      74                                                        

Kitos veiklos 14 295                                                               -                                                      9 487                                                

Privatūs asmenys 2 869 112                                                       -                                                      123 879                                         

Valstybinės institucijos 59 400                                                               426 349                                         12 277                                             

Kredito įstaigos 65 584                                                               -                                                      28 737                                             

Centrinis bankas 1 454 810                                                       -                                                      -                                                      

Kitos finansų įstaigos 2 876                                                                  1 392                                                3 109                                                

Iš viso gruodžio 31 d. 7 787 045                                                       429 305                                         1 270 704                                     

Grupė

Skaičius / Suma

Proc. nuo nuosavo 

kapitalo Skaičius / Suma

Proc. nuo nuosavo 

kapitalo

Didelių paskolų normatyvą atitinkančių klientų skaičius 7 13

Klientų, atitinkančių didelių paskolų normatyvą, įsiskolinimas 762 973 93                                   1 214 405 158                               

762 973 93                                   1 214 405 158                               

Nuosavos lėšos, įtrauktos į kapitalo pakankamumo skaičiavimą 821 205 767 606

2020 12 31 2019 12 31

Bankas

Skaičius / Suma

Proc. nuo nuosavo 

kapitalo Skaičius / Suma

Proc. nuo nuosavo 

kapitalo

Didelių paskolų normatyvą atitinkančių klientų skaičius 7 13

Klientų, atitinkančių didelių paskolų normatyvą, įsiskolinimas 762 973 93 1 214 405 159

762 973 93 1 214 405 159

Nuosavos lėšos, įtrauktos į kapitalo pakankamumo skaičiavimą 817 104 763 383

2020 12 31 2019 12 31
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.1. Kredito rizika (tęsinys) 

Toliau nurodytos sumos išskaičiuojamos iš didelės rizikos pozicijų: 

- banko ir jo antrinių įmonių, kurių konsoliduotos veiklos priežiūra atliekama pagal kapitalo reguliacinius reikalavimus (CRR 

– Capital Requirements Regulation), reikalavimai patronuojančiai bendrovei, jeigu išpildyti Europos Centrinio Banko Reglamento 

(ES) 2016/445 9 straipsnio 3 dalies reikalavimai; 
- sumos, gautinos iš centrinio banko, centrinės valdžios ir valstybės institucijų, kurios priklauso tai grupei, kurios kredito 

rizika lygi 0 proc.; 

- ir kita pagal kapitalo reguliacinių reikalavimų 400 – ąjį straipsnį. 

Didelių pozicijų kredito rizika yra apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 575/2013 ir ją sudaro vienos šalies arba 
susijusių šalių visi įsipareigojimai grupei ir bankui, viršijantys 10 proc. grupės visų grynųjų nuosavų lėšų: 821 205 tūkst. eurų 

2020 m. gruodžio 31 d. (767 606 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.), žr. 39 pastabą. Atsižvelgiama į visas finansines priemones, 

kurių kredito rizika gali kilti grupei ir bankui. Bendras vienos šalies arba susijusių šalių rizikos limitas yra 25 procentai grupės 

kapitalo. Bendra bet kurios susijusių šalių grupės įsipareigojimų suma grupei neviršijo reglamentuojamo 25 proc. limito nuo grupės 
kapitalo. 

Didžiausios kredito rizikos pozicijos, neatsižvelgiant į užtikrinimo priemones  

 

 
  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Straipsniai, kuriems skaičiuojami tikėtini kredito nuostoliai

Likučiai centriniuose bankuose 1 795 419                1 454 810                1 795 419                1 454 810                

Lėšos bankuose ir kreditai kredito įstaigoms 1 104 056                60 908                        1 104 056                60 908                        

Kreditai klientams

Valstybinės institucijos 78 893                        59 400                        78 893                        59 400                        

Kredito įstaigos 782 347                    4 676                           782 347                    4 676                           

Kitos finansų įstaigos 2 466                           2 876                           2 466                           2 876                           

Ne finansų įstaigos 2 697 066                3 335 263                2 697 066                3 335 263                

Privatūs asmenys 3 032 063                2 869 112                3 032 063                2 869 112                

Kitas finansinis turtas 22 991                        30 399                        23 154                        30 622                        

Straipsniai, kuriems neskaičiuojami tikėtini kredito nuostoliai

Skolos vertybiniai popieriai 486 885                    429 305                    486 885                    429 305                    

Išvestinės finansinės priemonės 16 126                        83 707                        16 126                        83 707                        

Nebalansinių straipsnių kredito rizika

Sutartys suteikti kreditą 1 441 291                936 857                    1 441 291                936 857                    

Suteiktos finansinės garantijos 1 748                           260 718                    1 748                           260 718                    

Išleisti akredityvai 105 181                    54 208                        105 181                    54 208                        

Nuomos įsipareigojimai 327 784                    26 382                        327 784                    26 382                        

Iš viso gruodžio 31 d.                11 894 316                   9 608 621                11 894 479                   9 608 844 

BankasGrupė
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.2. Likvidumo rizika 

Apibrėžimas 

Likvidumo rizika – tai  rizika, kad grupė ir bankas negalės refinansuoti dabartinio turto arba negalės vykdyti reikalavimo 

užtikrinti papildomą likvidumą. Likvidumo rizika taip pat reiškia riziką, kad grupė ir bankas turės skolintis nepalankia palūkanų 

norma arba bus priversti parduoti savo turtą patirdami nuostolius, kad galėtų įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus. 

Likvidumo valdymas ir rizikos vertinimas  

Stebėtojų taryba parengė visapusišką sistemą, kaip vykdyti grupės ir banko likvidumo valdymo reikalavimus ir valdyti 

riziką trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Grupės ir banko likvidumo rizikos valdymo tikslas yra užtikrinti, kad grupė ir bankas galėtų 

kontroliuoti likvidumo riziką, turėdama pakankamai likvidaus turto, kad galėtų vykdyti likvidumo reikalavimus susidarius visoms 
numatomoms aplinkybėms, nepatirdami didelių sąnaudų. 

Likvidumo rizika yra valdoma vadovaujantis valdybos nustatytais limitais. Iždo padaliniui tenka visa likvidumo valdymo ir 

finansavimo užtikrinimo atsakomybė. Rizikos departamentas kiekvieną dieną skaičiuoja limitų panaudojimą, atsižvelgdamas į 

įvairias rinkos sąlygas ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį apie prisiimtą likvidumo 
riziką informuojami Aktyvų ir pasyvų valdymo komisija bei Rizikos komitetas prie Stebėtojų tarybos.  

Likvidumas valdomas ir finansinės būklės ataskaita formuojama, atsižvelgiant į likvidumo užtikrinimo aspektus, remiantis 

trimis pagrindinėmis prognozėmis:  

a) struktūrinio likvidumo prognozė: stabilus finansavimas siejamas su nelikvidžiu turtu;  

b) grupės ir banko trumpalaikių nepalankių sąlygų toleravimo lygmuo, jeigu nėra galimybės naudotis didmenine ir 

tarpbankine finansavimo rinkomis (priklausomybė nuo didmeninio finansavimo); ir   

c) grupės ir banko toleravimo lygmuo susidarius nepalankiausių sąlygų scenarijui (išgyvenimo perspektyva), jeigu nėra 

galimybės naudotis finansavimo rinka ir klientai iš banko atsiima dideles indėlių sumas. 

Ilgalaikio likvidumo rizika  

Norint užtikrinti tinkamą ilgalaikio likvidumo poziciją, įsipareigojimų struktūra turi būti sudaroma atsižvelgiant į turto 
sudėtį. Kuo daugiau ilgalaikių paskolų ir kito nelikvidaus turto, tuo stabilesnis turi būti finansavimas. Grupė ir bankas atlieka 

vertinimą apskaičiuodami ilgalaikio likvidumo spragos santykį (core gap ratio), kuris iš esmės lygus grynojo stabilaus finansavimo 

santykiui (net stable funding ratio), t.y. stabilaus finansavimo (ilgesnis nei 1 metų terminas) ir nelikvidaus turto (ilgesnis nei 1 metų 

terminas) santykis. Skirtumas tarp ilgalaikio likvidumo spragos santykio ir grynojo stabilaus finansavimo santykio yra toks, kad 
ilgalaikio likvidumo spragos santykis yra apskaičiuojamas detaliau, remiantis vidinės statistikos duomenimis, todėl nustatoma 

skirtinga turimo ir privalomo pastovaus finansavimo suma. 

Priklausomybė nuo tarpbankinio finansavimo  

Grupė ir bankas vertina priklausomybę nuo tarpbankinio finansavimo kaip banko paskolų ir indėlių santykį, kuris 
skaičiuojamas padalinant visas banko paskolas klientams iš visų klientų indėlių. Mažesnis nei 100 proc. rodiklis reiškia, kad visos 

paskolos klientams finansuojamos iš to paties segmento indėlių, t. y. nėra jokios priklausomybės nuo kitos rūšies finansavimo 

(paprastai nuo didmeninio finansavimo). 

Išgyvenimo trukmė nepalankiausiomis sąlygomis (stress survival horizon) 

Nepalankiausios sąlygos gali būti imituojamos darant prielaidą, kad rinkoje nebus tarpbankinio finansavimo galimybės ir 

prielaidą, kad indėlininkai atsiims indėlius, lėšos bus išmokėtos vykdant įsipareigojimus ir kt. Rezultatams apskaičiuoti taikomas 

reglamentu apibrėžtas padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (Liquidity Coverage Ratio – LCR) – taikant nepalankiausių sąlygų 

scenarijų, modeliuojamos grynosios išlaidos per 30–ies dienų laikotarpį ir jos yra susiejamos su bendra likvidaus turto suma. Grupė 
ir bankas taip pat vertina laikotarpį, kurio reikėtų likvidžiam turtui panaudoti nepalankiausių sąlygų scenarijaus atveju, 

nustatydama išgyvenimo trukmę nepalankiausiomis sąlygomis. 

Vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas  

Kapitalas nėra pirminis šaltinis likvidumo rizikai mažinti. Tačiau egzistuoja tamprus ryšys tarp banko kapitalo ir likvidumo 
pozicijos. Taigi, vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP) 

papildo vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP). Vidaus 

likvidumo pakankamumo vertinimo procesas buvo parengtas, norint nustatyti galimą trūkumą, palyginti su SEB ilgalaikiu 

pageidaujamo lygio likvidumu, atsižvelgus į tai, kad efektyvus likvidumo valdymas yra tęstinis procesas. 
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.2. Likvidumo rizika (tęsinys) 

 
 

Mažmeninės bankininkystės klientų indėliai, kurie paprastai išlieka stabilūs, yra svarbiausias grupės ir banko finansavimo 

šaltinis. Būdami tarptautinės banko grupės nariais, grupė ir bankas turi papildomą galimybę valdyti ilgalaikį likvidumą. Likvidumas 
yra valdomas bendradarbiaujant su SEB grupės iždu. Patronuojanti įmonė suteikia grupei ir bankui daugiau galimybių naudotis 

tarptautinėmis pinigų rinkomis, palyginti su tomis, kurias jie turėtų veikdami atskirai. 

Toliau lentelėje parodyti grupės mokėtini nediskontuoti piniginiai srautai finansiniams įsipareigojimams, išskyrus 

išvestines finansines priemones, padengti, suskirstyti pagal likusius sutartinius terminus 2020 m. gruodžio 31 d., ir finansinio turto, 
skirto grupės likvidumo rizikos valdymui, pasiskirstymas pagal terminus.  

  
  

Likvidumo rizikos matavimo priemonės

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Likvidumo spragos santykis 167 proc. 118 proc. 167 proc. 118 proc.

Paskolų ir indėlių santykis 68 proc. 90 proc. 68 proc. 90 proc.

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis 657,13 proc. 223,52 proc. 655,87 proc. 222,93 proc.

Grupė Bankas

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Apskaitinė vertė 

finansinės būklės 

ataskaitoje

Grynieji pinigai ir likučiai 

centriniuose bankuose                   1 852 247                                         -                                           -                                           -                                           -                     1 852 247                   1 852 247 

Lėšos bankų 

korespondentinėse sąskaitose 

(14 pastaba)                   1 104 056                                         -                                           -                                           -                                           -                     1 104 056                   1 886 403 

Vyriausybės vertybiniai 

popieriai                                         -                                    227                           60 909                       419 451                              6 298                       486 885                       486 885 

Iš viso turto, naudojamo 

likvidumui valdyti 2 956 303                227                               60 909                        419 451                    6 298                           3 443 188                4 225 535                

Įsiskolinimas centriniam bankui 

ir kredito įstaigoms 47 497                        29 028                        -                                 573 228                    -                                 649 753                    646 495                    

Klientų indėliai 8 135 981                162 583                    261 973                    16 303                        282                               8 577 122                8 576 872                

Kiti finansiniai įsipareigojimai 51 644                        921                               8 576                           17 100                        12 954                        91 195                        91 195                        

iš jų lizingo įsipareigojimai -                                770                              3 394                          16 114                       12 890                       33 168                       33 168                       

iš jų kiti finansiniai 

įsipareigojimai 51 644                       151                              5 182                          986                              64                                  58 027                       58 027                       

Iš viso nediskontuotų 

finansinių įsipareigojimų, 

išskyrus išvestines 

priemones 8 235 122                192 532                    270 549                    606 631                    13 236                        9 318 070                9 314 562                

Neatšaukiami nebalansiniai 

įsipareigojimai 2 140                           236 334                    933 179                    585 771                    118 580                    1 876 004                1 876 004                
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.2. Likvidumo rizika (tęsinys) 

Toliau lentelėje parodyti grupės mokėtini nediskontuoti piniginiai srautai finansiniams įsipareigojimams, išskyrus 

išvestines finansines priemones, padengti, suskirstyti pagal likusius sutartinius terminus 2019 m. gruodžio 31 d., ir finansinio turto, 

skirto grupės likvidumo rizikos valdymui, pasiskirstymas pagal terminus.  

  

 

Toliau lentelėje parodyti banko mokėtini nediskontuoti piniginiai srautai finansiniams įsipareigojimams, išskyrus 

išvestines finansines priemones, padengti, suskirstyti pagal likusius sutartinius terminus 2020 m. gruodžio 31 d., ir finansinio turto, 

skirto banko likvidumo rizikos valdymui, pasiskirstymas pagal terminus. 

  
  

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Apskaitinė vertė 

finansinės būklės 

ataskaitoje

Grynieji pinigai ir likučiai 

centriniuose bankuose                   1 542 527                                         -                                           -                                           -                                           -                     1 542 527                   1 542 527 

Lėšos bankų 

korespondentinėse sąskaitose 

(14 pastaba)                           60 908                                         -                                           -                                           -                                           -                             60 908                           65 584 

Vyriausybės vertybiniai 

popieriai                                         -                         137 060                           18 294                       260 512                           10 483                       426 349                       426 349 

Iš viso turto, naudojamo 

likvidumui valdyti 1 603 435                137 060                    18 294                        260 512                    10 483                        2 029 784                2 034 460                

Įsiskolinimas centriniam bankui 

ir kredito įstaigoms 108 972                    10 711                        35 136                        408 261                    -                                 563 081                    559 070                    

Klientų indėliai 6 529 126                181 121                    280 781                    18 314                        435                               7 009 777                7 009 600                

Kiti finansiniai įsipareigojimai 47 475                        1 192                           10 790                        7 602                           2 339                           69 398                        69 398                        

iš jų lizingo įsipareigojimai -                                892                              2 485                          5 740                          2 339                          11 456                       11 456                       

iš jų kiti finansiniai 

įsipareigojimai 47 475                       300                              8 305                          1 862                          -                                57 942                       57 942                       

Iš viso nediskontuotų 

finansinių įsipareigojimų, 

išskyrus išvestines 

priemones 6 685 574                193 024                    326 708                    434 177                    2 774                           7 642 256                7 638 068                

Neatšaukiami nebalansiniai 

įsipareigojimai 742 756                    144 841                    242 371                    72 491                        75 706                        1 278 165                1 278 165                

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Apskaitinė vertė 

finansinės būklės 

ataskaitoje

Grynieji pinigai ir likučiai 

centriniuose bankuose                   1 852 247                                         -                                           -                                           -                                           -                     1 852 247                   1 852 247 

Lėšos bankų 

korespondentinėse sąskaitose 

(14 pastaba)                   1 104 056                                         -                                           -                                           -                                           -                     1 104 056                   1 886 403 

Vyriausybės vertybiniai 

popieriai                                         -                                    227                           60 909                       419 451                              6 298                       486 885                       486 885 

Iš viso turto, naudojamo 

likvidumui valdyti 2 956 303                227                               60 909                        419 451                    6 298                           3 443 188                4 225 535                

Įsiskolinimas centriniam bankui 

ir kredito įstaigoms 47 497                        29 028                        -                                 573 228                    -                                 649 753                    646 495                    

Klientų indėliai 8 143 278                162 583                    261 973                    16 303                        282                               8 584 419                8 584 169                

Kiti finansiniai įsipareigojimai 51 462                        921                               8 576                           17 100                        12 954                        91 013                        91 013                        

iš jų lizingo įsipareigojimai -                                770                              3 394                          16 114                       12 890                       33 168                        33 168                       

iš jų kiti finansiniai 

įsipareigojimai 51 462                       151                              5 182                          986                              64                                  57 845                       57 845                       

Iš viso nediskontuotų 

finansinių įsipareigojimų, 

išskyrus išvestines 

priemones 8 242 237                192 532                    270 549                    606 631                    13 236                        9 325 185                9 321 677                

Neatšaukiami nebalansiniai 

įsipareigojimai 2 140                           236 334                    933 179                    585 771                    118 580                    1 876 004                1 876 004                
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.2. Likvidumo rizika (tęsinys) 

Toliau lentelėje parodyti banko mokėtini nediskontuoti piniginiai srautai finansiniams įsipareigojimams, išskyrus 

išvestines finansines priemones, padengti, suskirstyti pagal likusius sutartinius terminus 2019 m. gruodžio 31 d., ir finansinio turto, 

skirto banko likvidumo rizikos valdymui, pasiskirstymas pagal terminus. 

  

 

Toliau lentelėje parodyta grupės ir banko nediskontuotų išvestinių finansinių instrumentų analizė 2020 m. gruodžio 31 d. 

Išvestinės finansinės priemonės, kai atsiskaitoma visa suma, yra įtrauktos į šią lentelę, nesvarbu ar jų vertė ataskaitinį datą buvo 

teigiama, ar neigiama. Mokėtinos tokių išvestinių priemonių sumos parodytos dalyje „Mokėtinos sumos“, o gautinos sumos – dalyje 
„Gautinos sumos“. 

 

 

 
  

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Apskaitinė vertė 

finansinės būklės 

ataskaitoje

Grynieji pinigai ir likučiai 

centriniuose bankuose                   1 542 527                                         -                                           -                                           -                                           -                     1 542 527                   1 542 527 

Lėšos bankų 

korespondentinėse sąskaitose 

(14 pastaba)                           60 908                                         -                                           -                                           -                                           -                             60 908                           65 584 

Vyriausybės vertybiniai 

popieriai                                         -                         137 060                           18 294                       260 512                           10 483                       426 349                       426 349 

Iš viso turto, naudojamo 

likvidumui valdyti 1 603 435                137 060                    18 294                        260 512                    10 483                        2 029 784                2 034 460                

Įsiskolinimas centriniam bankui 

ir kredito įstaigoms 108 972                    10 711                        35 136                        408 261                    -                                 563 081                    559 070                    

Klientų indėliai 6 536 650                181 121                    280 781                    18 314                        435                               7 017 301                7 017 124                

Kiti finansiniai įsipareigojimai 47 329                        1 192                           10 780                        7 574                           2 339                           69 214                        69 214                        

iš jų lizingo įsipareigojimai -                                892                              2 485                          5 740                          2 339                          11 456                        11 456                       

iš jų kiti finansiniai 

įsipareigojimai 47 329                       300                              8 295                          1 834                          -                                57 758                       57 758                       

Iš viso nediskontuotų 

finansinių įsipareigojimų, 

išskyrus išvestines 

priemones 6 692 952                193 024                    326 698                    434 149                    2 774                           7 649 596                7 645 408                

Neatšaukiami nebalansiniai 

įsipareigojimai 742 756                    144 841                    242 371                    72 491                        75 706                        1 278 165                1 278 165                

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Valiutos išvestinės 

finansinės priemonės

Mokėtinos sumos: -                                 96 163                        141 541                    430                               -                                 238 134                    

Gautinos sumos: -                                 96 454                        141 760                    437                               -                                 238 651                    

Išvestinės finansinės priemonės, pagal kurias atsiskaitoma visa suma

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Palūkanų normos ir skirtingų 

valiutų palūkanų normos 

apsikeitimo sandoriai

Mokėtinos sumos: -                                 1 250                           2 619                           6 199                           1 182                           11 250                        

Gautinos sumos: -                                 586                               2 368                           7 192                           1 182                           11 328                        

Išvestinės finansinės priemonės, pagal kurias atsiskaitoma grynąja verte
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.2. Likvidumo rizika (tęsinys) 

Toliau lentelėje parodyta grupės ir banko nediskontuotų išvestinių finansinių priemonių analizė 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

 

 

 

2.3. Rinkos rizika; 

Apibrėžimas 

Rinkos rizika yra rizika patirti balanso straipsnių ir įsipareigojimų nuostolių dėl nepalankių rinkos kainų pokyčių. Rinkos 

rizika gali atsirasti dėl palūkanų normų, užsienio valiutos kursų, kredito maržų, biržos prekių ir akcijų kainų, numanomo kintamumo 

(implied volatility), infliacijos ir rinkos likvidumo pokyčių. Aiški takoskyra daroma tarp rinkos rizikos, susijusios su prekybos veikla, 

t. y. prekybinės knygos rizikos, ir struktūrinės rinkos ir grynųjų palūkanų pajamų rizikos, t. y. bankinės knygos rizikos. Pozicijos 
prekybinėje knygoje laikomos prekybos tikslais ir vertinami atsižvelgiant į kasdieninę rinkos vertę, o pozicijos bankinėje knygoje 

laikomos neturint prekybos tikslų ir paprastai vertinamos amortizuota savikaina. 

Rizikos valdymas 

Rinkos rizika prekybinėje knygoje kyla iš banko kliento atliekamų prekybos sandorių. Rinkos rizika taip pat pasireiškia 
kaip bankinės knygos palūkanų normos rizika dėl balanso nesutapimo įvairioms valiutoms, palūkanų sąlygų ir palūkanų normos 

laikotarpių. Iždo padaliniui tenka bendra atsakomybė už tokių rizikos rūšių valdymą. Rizika valdoma nustatant tinkamą rizikos 

valdymo sistemą, panaudojimo lygių kasdienę priežiūrą ir veiksmus esant per aukštam panaudojimui. Iždo padalinys taip pat valdo 

likvidumo portfelį, kuris sudaro dalį banko likvidumo rezervo. Likvidumo portfelio rinkos rizika atsiranda dėl kredito maržų ir dėl 
įkeičiamų bei labai likvidžių obligacijų palūkanų normos rizikos.  

Bankui priimtina rizika yra apibrėžiama Tolerancijos nuostatose. Valdyba priima sprendimą, kokia rinkos rizika yra 

priimtina, nustatydama bendrus rinkos rizikos limitus ir patvirtindama bendrąsias instrukcijas. Rizikos komitetas prie Stebėtojų 

tarybos, atsižvelgdamas į turimų rinkos rizikos limitų ribas, nustato rizikos toleravimo lygius. 

Grupė ir bankas vertina riziką naudodami įvairius rizikos vertinimo ir valdymo metodus, atsižvelgdami į rizikos rūšį. 

Svarbus rizikos valdymo vaidmuo tenka rizikingo turto diversifikacijai ir prekybos pozicijų apribojimui.  

Rizikos padalinys kasdien stebi, vertina ir teikia ataskaitas apie rinkos riziką, kurią kasdien prisiima įvairūs grupės ir banko 

padaliniai. Rizikos kontrolę atliekantis padalinys prižiūri limitų panaudojimą, rinkos uždarymo kainų nustatymo ir vertinimo 
standartus bei naujų produktų pristatymo procesą. Ataskaitos apie prisiimtą rinkos riziką ne rečiau kaip kartą per ketvirtį yra 

pristatomos Aktyvų ir pasyvų valdymo komisijai ir Rizikos komitetui prie Stebėtojų tarybos.  

  

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Valiutos išvestinės 

finansinės priemonės

Mokėtinos sumos: -                                 201 495                    37 075                        -                                 -                                 238 570                    

Gautinos sumos: -                                 201 724                    37 404                        -                                 -                                 239 128                    

Išvestinės finansinės priemonės, pagal kurias atsiskaitoma visa suma

Terminas Iki pareikalavimo Iki 3 mėn. 3-12 mėn. 1-5 metai

Daugiau kaip 5 

metai Iš viso

Palūkanų normos ir skirtingų 

valiutų palūkanų normos 

apsikeitimo sandoriai

Mokėtinos sumos: -                                 763 401                    12 331                        191 659                    1 898                           969 289                    

Gautinos sumos: -                                 763 092                    9 898                           148 342                    1 898                           923 230                    

Išvestinės finansinės priemonės, pagal kurias atsiskaitoma grynąja verte
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.3. Rinkos rizika (tęsinys) 

Rizikos vertinimas 

Vertindami rinkos rizikos apimtį, grupė ir bankas naudoja priemones, kurios įvertina nuostolius įprastinėmis ir 

nepalankiomis rinkos sąlygomis. Rinkos rizika įprastinėmis rinkos sąlygomis vertinama skaičiuojant vertės pokyčio riziką (Value at 

Risk – VaR), taip pat taikant specialius rodiklius, kurie tinka įvairioms rizikos rūšims vertinti. Šiuos rodiklius papildo testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis ir scenarijų analizė, kurie padeda apskaičiuoti galimus nuostolius ekstremaliomis rinkos sąlygomis. 

Kadangi joks vertinimo metodas neapima visų rizikų įvertimo visais laikais, yra taikomi keletas metodų ir jų rezultatai yra vertinami 

remiantis sprendimais ir patirtimi. 

Vertės pokyčio rizika (VaR) ir vertės pokyčio rizika nepalankiausiomis sąlygomis  

Vertės pokyčio rizika įprastomis sąlygomis rodo maksimalų didžiausią nuostolį, kuris gali būti patirtas per tam tikrą 

laikotarpį esant tam tikrai tikimybei. SEB grupė taiko vertės pokyčio rizikos istorinio modeliavimo metodą su 10 dienų vertinimo 

laikotarpiu ir 99 procentų pasikliovimo lygmeniu vertės pokyčio rizikai apskaičiuoti, apriboti ir pateikti ataskaitas apie vertės 

pokyčio riziką įprastomis sąlygomis. Taikant šį metodą, įvertinama visų rizikos rūšių rinkos rizika ir aprėpiamas didelis skaičius 
rizikos veiksnių visose turto klasėse. SEB grupė taip pat taiko vertės pokyčio rizikos nepalankiausiomis sąlygomis rodiklį, kai vertės 

pokyčio rizika apskaičiuojama dabartiniam portfeliui naudojant Lehman Brothers‘ žlugimo laikotarpio rinkos duomenis. Vertės 

pokyčio rizikos skaičiavimai patvirtinami taikant grįžtamojo patikrinimo analizę.  

Grupės ir banko taikomo vertės pokyčio rizikos skaičiavimo metodo trūkumas yra tas, kad naudojami istoriniai duomenys 
galimiems rinkos pokyčiams skaičiuoti. Todėl gali būti, kad jis nepadės prognozuoti visų galimų rezultatų, ypač greitai 

besikeičiančioje rinkoje. Taip pat taikant vertės pokyčio rizikos skaičiavimo metodą neatsižvelgiama į jokius veiksmus, kurie mažina 

riziką, kadangi taikant šį metodą daroma prielaida, kad portfelio pokyčiai nevyksta. 

Vertės pokyčio rizikos apskaičiavimo rezultatai pagal bendras portfelio pozicijas:  

 

Scenarijų analizė ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis   

Scenarijų analizė ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis sudaro pagrindinę rizikos valdymo sistemos dalį, kurią 

papildo rizikuojamosios vertės skaičiavimas. Visa tai padeda atlikti portfelio testavimą, taikant kitokius scenarijus nei tuos, kuriais 

siūloma naudotis vertės pokyčio rizikos modeliavimo lange, ir apima ilgesnį laikotarpį. Grupė ir bankas atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, taikydami ekstremalius rinkos veiksnių pokyčius, kurie buvo matomi praeityje (istoriniai scenarijai), 

taip pat ekstremalius pokyčius, kurie galėtų atsitikti ateityje (spėjami arba ateities scenarijai). 

Tokia analizė suteikia galimybę vadovams pamatyti galimą įtaką, kurią turėtų dideli pokyčiai rinkoje atskiriems rizikos 

veiksniams, taip pat ir platesnių rinkos scenarijų įtaką portfeliui. 

Specialios rizikos vertinimo priemonės 

Vertės pokyčio rizikos skaičiavimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra papildomi specialiaisiais rizikos 

vertinimo rodikliais, įskaitant palūkanų normų rizikai įvertinti Delta 1 proc. ir grynųjų palūkanų pajamų jautrumu (NII – net interest 

income) bei valiutos kursų rizikai įvertinti vienos valiutos pozicija arba visų valiutų pozicijų suma .  

Be to, visiems padaliniams, kurie gali valdyti finansinių priemonių, vertinamų rinkos verte, riziką, yra nustatomas nuostolio 

ribos limitas. Nuostolio riba rodo maksimalų nuostolį, kurį padalinys gali patirti iki to laiko, kol bus įgyvendinami rizikos mažinimo 

veiksmai. 

2.3.1. Užsienio valiutos kursų rizika; 

Užsienio valiutos kursų rizika kyla dėl grupės ir banko prekybos užsienio valiutomis ir todėl, kad grupės ir banko veikla 

vykdoma įvairiomis valiutomis. Grupės ir banko pagrindinis tikslas prisiimant užsienio valiutos kursų riziką yra užtikrinti sklandžią 

savo klientų užsienio valiutos prekybą ir efektyviai valdyti klientų sandorių srautus. Kartu su srautais iš klientų sandorių, grupė ir 

bankas valdo struktūrinę užsienio valiutos riziką, būdingą finansinės būklės ataskaitos struktūrai ir pajamoms. 

2020 12 31 2019 12 31

Palūkanų normos rizika (autonomiškai) 2 323 1 870

Kredito rizikos intervalo svyravimai (autonomiškai) -                                 11

Valiutų pozicijos rizika (autonomiškai) 20 17

Nuosavybės vertybinių popierių kainų rizika (autonomiškai) 1 223 984

Diversifikacijos efektas -925 -1 023

Iš viso 2 641 1 859

Grupė ir Bankas
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.3. Rinkos rizika (tęsinys) 

2.3.1. Užsienio valiutos kursų rizika (tęsinys) 

Rinkos rizika, atsirandanti dėl užsienio valiuotos pozicijų, yra vertinama viduje vadovaujantis vertės pokyčio rizikos 

skaičiavimo metodika. Papildomai Aktyvų ir pasyvų valdymo komisija nustato kiekvienos užsienio valiutos atviros pozicijos limitą 

ir bendrą poziciją, kuri yra ilgosios ir trumposios pozicijos suma, priklausomai nuo to, kuri yra didesnė absoliučiais skaičiais. Atviros 
užsienio valiutos pozicijos valdymo atsakomybė tenka Finansų rinkų departamentui, analizę ir limitų stebėseną atlieka Rizikos 

departamentas.  

Lentelėje toliau apibendrinta grupės ir banko užsienio valiutos kursų rizika 2020 m. gruodžio 31 d. 

 

 

Lentelėje toliau apibendrinta grupės ir banko užsienio valiutos kursų rizika 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

2.3.2. Palūkanų normos rizika; 

Palūkanų normos rizika – rizika, kad palūkanų normos pokyčiai ir kiti susiję rizikos veiksniai darys neigiamą įtaką grupės 

ir banko turto, įsipareigojimų ir su palūkanų norma susijusių išvestinių finansinių priemonių vertei. 

Didžioji dalis grupės ir banko palūkanų normos rizikos yra struktūrinė ir kyla dėl bankinių operacijų, kai susidaro 

neatitikimas tarp turto ir įsipareigojimų, įskaitant išvestines finansines priemones, palūkanų nustatymo laikotarpio. 

Grupė ir bankas taiko Delta 1 proc. metodiką turto ir įsipareigojimų neatitikimo rizikai, kuri atsiranda dėl turto (finansinis 

turtas) ir įsipareigojimų (finansiniai įsipareigojimai), kuriems būdinga palūkanų normų rizika, vertinti, kad būtų atspindėtas 
ekonominės vertės pokytis dėl palūkanų normų pasikeitimo. Delta 1 proc. yra apibrėžiama kaip rinkos vertės pokytis, atsirandantis 

dėl neigiamo vieno procentinio punkto visų palūkanų normų kiekviena valiuta lygiagretaus pokyčio. Delta 1 proc. metodika suteikia 

galimybę efektyviai įvertinti palūkanų normų pokytį turtui ir įsipareigojimams, kuriems kyla palūkanų normos rizika. Delta 1 proc. 

turi būti išlaikytas atsižvelgiant į Valdybos nustatyto limito ribas.  

Grupė ir bankas taip pat taiko grynųjų palūkanų pajamų jautrumo palūkanų normos pokyčiui įvertinimą, kad atspindėtų 

grynųjų palūkanų pajamų pokytį dėl palūkanų normos pokyčių. 2020 metų grynųjų palūkanų pajamų jautrumas buvo apibrėžtas 

kaip grynųjų palūkanų pajamų vertės pokytis įvykus 200 bazinių punktų palūkanų normų pokyčiui, kartu su papildomomis 

prielaidomis, pvz. palūkanų normos „grindys“ dėl dabartinių labai žemų pajamingumo kreivių. Grupė ir bankas neriboja grynųjų 
palūkanų pajamų jautrumo įvertinimo, tačiau Rizikos komitetas prie Stebėtojų tarybos nustato toleruotinos rizikos lygio įvertinimą 

rodikliui, kuris priklauso nuo rizikos pozicijų sumų. 

Iždo departamentas yra atsakingas už kasdieninį palūkanų normos rizikos valdymą, o Rizikos departamentas už palūkanų 

normos rizikos apskaičiavimą ir analizę.  

 
  

Valiuta
Kursas

Pozicija

Pozicija 

procentais nuo Pozicija

Pozicija 

procentais nuo 

JAV doleriai (USD) 1,2271 18 0,00 18 0,00

Likusios ilgosios pozicijos N. d. 468 0,06 468 0,06

Likusios trumposios pozicijos N. d. -435 -0,06 -435 -0,06

Bendra pozicija N/A 486 0,06 486 0,06

Grupė Bankas

Valiuta
Kursas

Pozicija

Pozicija 

procentais nuo Pozicija

Pozicija 

procentais nuo 

JAV doleriai (USD) 1,1189 -1 721 -0,26 -1 721 -0,27

Likusios ilgosios pozicijos N. d. 1 122 0,17 1 122 0,17

Likusios trumposios pozicijos N. d. -1 126 -0,17 -1 126 -0,17

Bendra pozicija N/A 2 847 -0,43 2 847 -0,44

Grupė Bankas

Jautrumas palūkanų normos pokyčiams 2020 12 31 2019 12 31

Akcininkų nuosavybės rinkos vertės pokyčiui (Delta 1 proc.)  -21 161 -23 603
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.3. Rinkos rizika (tęsinys) 

2.3.2. Palūkanų normos rizika (tęsinys) 

Grupės ir banko Delta 1 proc. buvo neigiama, ir tai reiškia, kad turto, kuriam kyla palūkanų normos rizika, vidutinė trukmė 

yra didesnė negu vidutinė įsipareigojimų, kuriems kyla palūkanų normos rizika, trukmė, o grupei ir bankui kyla didesnė palūkanų 

normos padidėjimo rizika. Didžiausią įtaką Delta 1 proc. skaičiui daro paskolos iš turto ir indėliai bei finansavimas, kurį teikia 
patronuojanti įmonė, iš įsipareigojimų, kurie išlygina neatitikimą iš paskolų. Daugiau informacijos apie palūkanų normos jautrumą 

galite rasti lentelėje: „Palūkanų normos rizika pagal palūkanų fiksavimo laikotarpį“. Ji apima SEB grupės finansinį turtą ir 

įsipareigojimus apskaitoje parodant jų apskaitinę balansinę vertę, suteikiant kategoriją pagal ankstesnę sutartinio perkainojimo 

datą arba termino datą. 

Palūkanų normos rizika pagal palūkanų fiksavimo laikotarpį  

Toliau lentelėje parodyta grupės palūkanų normos rizika pagal palūkanų fiksavimo terminus 2020 m. gruodžio 31 d. 

(išskyrus nejautrias palūkanoms finansines priemones): 

 

 

Toliau lentelėje parodyta grupės palūkanų normos rizika pagal palūkanų fiksavimo terminus 2019 m. gruodžio 31 d. (išskyrus 

nejautrias palūkanoms finansines priemones): 

 
  

Terminas Iki 1 mėnesio 1 - 3 mėnesiai 3 - 6 mėnesiai 6 - 12 mėnesiai 1 - 5 metai Virš 5 metų Iš viso

Finansinis turtas

Likučiai centriniuose bankuose 1 795 419 -                             -                             -                             -                          -                          1 795 419

Kreditai kredito įstaigoms 1 126 245 757 334 2 713 126 -                          -                          1 886 418

Kreditai klientams 742 010 2 303 658 1 465 259 773 657 512 427 27 234 5 824 245

Iš viso finansinio turto 3 663 674 3 060 992 1 467 972 773 783 512 427 27 234 9 506 082

Finansiniai įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 51 251 595 244 -                             -                             -                          -                          646 495

Klientų indėliai 8 213 454 85 176 111 336 150 518 16 246 142 8 576 872

Iš viso finansinių įsipareigojimų 8 264 705 680 420 111 336 150 518 16 246 142 9 223 367

Balansinių pozicijų palūkanų spraga -4 601 031 2 380 572 1 356 636 623 265 496 181 27 092 282 715

Išvestinių finansinių priemonių turtas -                             -                             59 165 -                             555 056 -                          614 221

Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai -                             -                             59 165 -                             555 056 -                          614 221

Palūkanų spraga iš viso -4 601 031 2 380 572 1 356 636 623 265 496 181 27 092 282 715

Terminas Iki 1 mėnesio 1 - 3 mėnesiai 3 - 6 mėnesiai 6 - 12 mėnesiai 1 - 5 metai Virš 5 metų Iš viso

Finansinis turtas

Likučiai centriniuose bankuose 1 454 810 -                             -                             -                             -                          -                          1 454 810

Kreditai kredito įstaigoms 61 960 884 505 2 235 -                          -                          65 584

Kreditai klientams 1 252 724 2 399 623 1 211 340 498 271 393 297 511 396 6 266 651

Iš viso finansinio turto 2 769 494 2 400 507 1 211 845 500 506 393 297 511 396 7 787 045

Finansiniai įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 108 970 2 215 1 039 9 164 437 682 -                          559 070

Klientų indėliai 6 616 211 92 551 116 157 159 571 24 634 476 7 009 600

Iš viso finansinių įsipareigojimų 6 725 181 94 766 117 196 168 735 462 316 476 7 568 670

Balansinių pozicijų palūkanų spraga -3 955 687 2 305 741 1 094 649 331 771 -69 019 510 920 218 375

Išvestinių finansinių priemonių turtas -                             128 884 11 265 -                             236 898 -                          377 047

Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai 71 374 235 243 70 429 -                             -                          -                          377 046

Palūkanų spraga iš viso -4 027 061 2 199 382 1 035 485 331 771 167 879 510 920 218 376
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.3. Rinkos rizika (tęsinys) 

2.3.2. Palūkanų normos rizika (tęsinys) 

Toliau lentelėje parodyta banko palūkanų normos rizika pagal palūkanų fiksavimo terminus 2020 m. gruodžio 31 d. 

(išskyrus nejautrias palūkanoms finansines priemones): 

 

Toliau lentelėje parodyta banko palūkanų normos rizika pagal palūkanų fiksavimo terminus 2019 m. gruodžio 31 d. 

(išskyrus nejautrias palūkanoms finansines priemones): 

 

2.3.3. Akcijų kainos rizika; 

Akcijų kainos rizika atsiranda formuojant rinką ir prekiaujant akcijomis ir susijusiomis finansinėmis priemonėmis. 

Grupė ir bankas prekybinėje knygoje akcijų neturi. Vertės pokyčio rizikos įtaka nuosavybės vertybiniams popieriams yra 
apskaičiuota bankinėje knygoje pagal investicijas. 

2.4. Operacinė rizika; 

Apibrėžimas 

Operacinė rizika – rizika patirti nuostolių dėl netinkamų vidinių procesų, žmonių arba sistemų (t. y. IT sistemų gedimo, 
klaidų, sukčiavimo, kitų vidaus kontrolės trūkumų) arba dėl išorinių įvykių (stichinių nelaimių, išorinių nusikaltimų ir kt.). 

Apibrėžimas apima veiklos valdymo reikalavimus (conduct), atitiktį, teisines ir finansines ataskaitas, informacijos, kibernetinę 

saugą, prevenciją ir projektų riziką, tačiau neapima strateginės ir reputacijos rizikos. 

  

Terminas Iki 1 mėnesio 1 - 3 mėnesiai 3 - 6 mėnesiai 6 - 12 mėnesiai 1 - 5 metai Virš 5 metų Iš viso

Finansinis turtas

Likučiai centriniuose bankuose 1 795 419 -                             -                             -                             -                          -                          1 795 419

Kreditai kredito įstaigoms 1 126 245 757 334 2 713 126 -                          -                          1 886 418

Kreditai klientams 742 010 2 303 658 1 465 259 773 657 512 427 27 234 5 824 245

Iš viso finansinio turto 3 663 674 3 060 992 1 467 972 773 783 512 427 27 234 9 506 082

Finansiniai įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 51 251 595 244 -                             -                             -                          -                          646 495

Klientų indėliai 8 220 751 85 176 111 336 150 518 16 246 142 8 584 169

Iš viso finansinių įsipareigojimų 8 272 002 680 420 111 336 150 518 16 246 142 9 230 664

Balansinių pozicijų palūkanų spraga -4 608 328 2 380 572 1 356 636 623 265 496 181 27 092 275 418

Išvestinių finansinių priemonių turtas -                             -                             59 165 -                             555 056 -                          614 221

Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai -                             -                             59 165 -                             555 056 -                          614 221

Palūkanų spraga iš viso -4 608 328 2 380 572 1 356 636 623 265 496 181 27 092 275 418

Terminas Iki 1 mėnesio 1 - 3 mėnesiai 3 - 6 mėnesiai 6 - 12 mėnesiai 1 - 5 metai Virš 5 metų Iš viso

Finansinis turtas

Likučiai centriniuose bankuose 1 454 810 -                             -                             -                             -                          -                          1 454 810

Kreditai kredito įstaigoms 61 960 884 505 2 235 -                          -                          65 584

Kreditai klientams 1 252 724 2 399 623 1 211 340 498 271 393 297 511 396 6 266 651

Iš viso finansinio turto 2 769 494 2 400 507 1 211 845 500 506 393 297 511 396 7 787 045

Finansiniai įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 108 970 2 215 1 039 9 164 437 682 -                          559 070

Klientų indėliai 6 623 735 92 551 116 157 159 571 24 634 476 7 017 124

Iš viso finansinių įsipareigojimų 6 732 705 94 766 117 196 168 735 462 316 476 7 576 194

Balansinių pozicijų palūkanų spraga -3 963 211 2 305 741 1 094 649 331 771 -69 019 510 920 210 851

Išvestinių finansinių priemonių turtas -                             128 884 11 265 -                             236 898 -                          377 047

Išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai 71 374 235 243 70 429 -                             -                          -                          377 046

Palūkanų spraga iš viso -4 034 585 2 199 382 1 035 485 331 771 167 879 510 920 210 852
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.4. Operacinė rizika (tęsinys) 

Rizikos valdymas 

Operacinė rizika yra būdinga visoms banko ir jo grupės veikloms ir atsakomybė už operacinės rizikos valdymą tenka 

visiems banko vadovams. Grupė ir bankas siekia išlaikyti patikimą rizikos valdymo kultūrą, žemą operacinę riziką ir mažą nuostolių 

riziką, užtikrindami efektyvią vidaus kontrolę ir nuosekliai taikydami struktūrines rizikos valdymo priemones ir procesus. 

Visi nauji arba pakeisti produktai, procesai ir (arba) sistemos, taip pat ir reorganizacijos, yra vertinamos vadovaujantis 

bendru grupės Produkto ir veiklos tvirtinimo (PVT) procesu. Tikslas yra nustatyti tikėtiną operacinę riziką ir užtikrinti, kad būtų 

taikomos apsaugos priemonės, kad grupė ir bankas neprisiimtų nepagrįstos, nenumatytos rizikos, kurios organizacija negalėtų 

nedelsdama valdyti. Šis procesas taip pat yra naudojamas reikšmingų banko veiklą papildančių paslaugų pirkimų (outsourcing) 
kasmetinei apžvalgai atlikti. 

Visi verslo padaliniai, kuriems būdinga atliekamų operacijų rizika, privalo reguliariai atlikti Rizikos ir kontrolės įsivertinimą 

(Risk and Control Self–Assessments – RCSA), vadovaudamiesi visos grupės metodika. Vertinimas yra parengtas norint nustatyti ir 

sumažinti didelę operacinę riziką, būdingą įvairioms grupės ir banko veiklos rūšims ir pagalbiniams procesams. Visi banko padaliniai 
dalyvauja šiame procese. RCSA priemonės yra taikomos norint analizuoti grupės ir banko operacinę riziką ir padėti užtikinti veiklos 

profesionalumą ir puikius rezultatus. 

Grupė ir bankas užtikrina, kad organizacija būtų pasirengusi reaguoti ir dirbti didelio sutrikimo laikotarpiu, nustatydama 

kritines veiklas ir palaikydama atnaujintus ir ištestuotus veiklos tęstinumo planus visos grupės sistemoje, naudojamoje šiam tikslui. 

Visi darbuotojai privalo pranešti apie įvykius, susijusius su rizika, arba incidentus ir juos registruoti, kad būtų galima 

tinkamai nustatyti riziką, ją įvertinti, stebėti, mažinti ir teikti ataskaitas apie ją. Grupė ir bankas naudoja IT programą, norėdami 

aprašyti incidentus ir atlikti kitų operacinės rizikos duomenų analizę.   

Grupė ir bankas nuolat organizuoja pagrindinių sričių mokymus ir švietimą, įskaitant ir privalomus mokymus visiems 
darbuotojams dėl operacinės rizikos valdymo, informacijos saugumo, sukčiavimo prevencijos, pinigų plovimo darbuotojams, 

„Pažink savo klientą“ politikos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir SEB verslo etikos klausimais. Grupė ir bankas 

taip pat taiko bendrą formalią pranešimo apie pažeidimus procedūrą, kuri skatina darbuotojus pranešti apie netinkamą elgesį ir 

apie neetišką arba neteisėtą veiklą. 

Grupės ir banko taktika, norint užtikrinti kibernetinį ar kitokį saugumą, pirmenybę teikti techninei apsaugai, gerinti 

informuotumą ir nuolat gerinti darbuotojų ir klientų kibernetinio saugumo kultūrą. Nuolat atliekami saugumo priemonių 

atnaujinimai ir įgyvendinamos naujos funkcijos bei vertinamos saugumo priemonės. Grupė ir bankas nuolat dirba, norėdami 

pagerinti ir patobulinti šiuo metu galiojančius procesus, kad būtų sumažinta, įvertinta, stebima dabartinė ir ateityje galima 
kibernetinė rizika. 

Rizikos departamentas yra atsakingas už rizikos vertinimą ir ataskaitos apie operacinę riziką teikimą Grupės ir banko 

vadovybei. Dideli incidentai ir rizikos lygis yra analizuojami ir apie tai kiekvieną ketvirtį pranešama Aktyvų ir pasyvų valdymo 

komisijai, valdybai ir Rizikos komitetui prie stebėtojų tarybos. 2020 m. bendra operacinių nuostolių suma dėl operacinių incidentų 
sudarė 518 tūkst. eurų (2019 m.  290 tūkst. eurų). 

Rizikos vertinimas  

Grupė ir bankas taiko pažangųjį valdymo metodą (Advanced Management Approach – AMA), kad būtų galima apskaičiuoti 

kapitalo poreikį operacinei rizikai padengti.  

Reguliacinė priežiūra 

Grupės ir banko veiklai taikomi įvairūs teisiniai reikalavimai. Pastaraisiais metais finansų sektoriui taikomų reikalavimų 

apimtis išsiplėtė, reikalavimai tapo dar griežtesni, reguliatorių priežiūros apimtis išaugo. Tikėtina, tokios pat tendencijos išliks ir 

ateityje. Priežiūros institucijos nuolat vykdo grupės ir banko atitikimo reguliaciniams reikalavimams priežiūrą. Jie apima tokias sritis 
kaip finansinis stabilumas, elgsena rinkoje, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, tarptautinės sankcijos ir duomenų 

apsauga. Grupė ir bankas yra įgyvendinę politikas ir procesus, kurių tikslas yra užtikrinti atitikimą taikomoms taisyklėms ir 

reguliavimui. Nepaisant to, negalima patvirtinti, kad šiuo metu ir ateityje vykdomų priežiūros patikrinimų metu bus išvengta kritikos 

ir sankcijų. 

2020 metų antrą ketvirtį Lietuvos bankas pabaigė pinigų plovimo prevencijos patikrinimą. Bankas negavo įspėjimo ir 

nebuvo pritaikytos jokios kitos poveikio priemonės. Daugelis veiksmų plane numatytų įgyvendinimo priemonių (terminas 2020 m. 

spalio 31 d.) buvo pristatytos ir patvirtintos Lietuvos banko, atitinkamos pastabos užbaigtos. Dviejų likusių veiksmo plane 

numatytų priemonių įgyvendinimas tęsiasi (vėliausias terminas– 2021 m. birželio pabaiga). 
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2. RIZIKOS POLITIKA IR VALDYMAS (TĘSINYS) 

2.5. Verslo rizika; 

Apibrėžimas 

Verslo rizika – yra mažesnių pajamų rizika dėl sumažėjusių veiklos apimčių, spaudimo mažinti kainas arba dėl 

konkurencijos. Verslo rizika apima investavimo sprendimų riziką (susijusi su įsigijimu, dideliais IT projektais, restruktūrizacijomis, 

banką papildančių paslaugų pirkimu ir kt.). Strateginė rizika savo pobūdžiu yra artima verslo rizikai, tačiau jos pagrindą sudaro 
didelio masto arba struktūrinės rizikos veiksniai. Reputacijos rizika – rizika, kuri gali atsirasti dėl neigiamo požiūrio į grupę ir banką 

arba bendrai į šią veiklos sritį.  

Rizikos valdymas 

Verslo, strateginė ir reputacijos rizikos būdingos verslui. Bankinės veiklos skaitmeninimas spartėja ir atsiranda naujos 
rūšies konkurentų. Nauja išsami reguliacinė Sistema, taikoma bankams ir finansų institucijoms, daro didelę įtaką šiai veiklos sričiai. 

Įmonių tvari veikla vaidina vis didesnį vaidmenį norint užtikrinti geros įmonės reputaciją. Grupė ir bankas nuolat dirba norėdami 

sumažinti verslo, strateginę ir reputacijos riziką įvairiais būdais, pavyzdžiui, reguliariai atlieka strateginės veiklos apžvalgas, 

veiksmingai valdo sąnaudas, palaipsniui taiko lanksčiuosius IT plėtros metodus, įgyvendina ambicingą tvaraus verslo planą ir 
aktyviai dalyvauja svarstant reglamentavimo klausimus.   

2.6. Kapitalo pakankamumas ir kapitalo valdymas; 

Grupės ir banko kapitalo pakankamumo reikalavimai, kapitalo paskirstymas ir paskirstyto kapitalo grąža yra  rizikos 

įvertinimo priemonės, numatytos atsižvelgiant į visas nustatytas rizikos rūšis susijusias su operacijomis. Kapitalo valdymas yra 
orientuotas į ateitį ir atitinka trumpalaikius ir ilgalaikius verslo planus ir makroekonominę aplinką. Banko vadovybė taiko vidaus 

modelį, norėdama apskaičiuoti kapitalo poreikį rizikai padengti (taip vadinamas ekonominis kapitalas). Tęstavimas 

neplankiausiomis sąlygomis yra labai svarbus parametras kapitalo pakankamumui įvertinti ir kapitalo poreikiui apskaičiuoti. Tai 

atliekama kiekvienais metais, taikant vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process - ICAAP). 

Dalį grupės kapitalo planavimo proceso sudaro jos parengtas veiklos tęstinumo plano parengimas, kuriame įvertinamos 

galimos kapitalo valdymo priemonės nenumatytais atvejais  ir apibrėžtas valdymas atsiradus papildomam kapitalo poreikiui. 

Kapitalo valdymas leidžia užtikrinti, kad kapitalas būtų naudojamas ten, kur jis, įvertinus riziką, gali užtikinti geriausią 
grąžą. Banko vadovybė taiko vidaus kapitalo paskirstymo sistemą (nuosavo kapitalo), kuria vadovaujantis paskirstomas kapitalas, 

įvertinus veiklos padalinių prisiimtą riziką. 

Įvertinus kapitalo pakankamumą, galima nustatyti,  ar grupė turi pakankamai  kapitalo ištekių kredito rizikai, operacinei ir 

rinkos rizikai padengti, kurią lemia grupės turto portfelis ir rizika, susijusi su grupės įsipareigojimais ir neapibrėžtaisiais 
įsipareigojimais. 

Grupės kapitalo pakankamumo rodikliai skaičiuojami remiantis „Bazelis III sistemos“ (KRR 575/2013) reikalavimais. 

Vadovaujantis „Bazelis III sistemos“ reikalavimais, 2020 m. gruodžio 31 d. grupės ir banko pagal riziką įvertinti kapitalo 

pakankamumo rodikliai atitinkamai buvo 21,43 proc. (2019 m. 22,8 proc.) ir 21,36 proc. (2019 m. 22,7 proc.) ir viršijo pagal riziką 
įvertinto turto ir įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų 8 proc. minimalaus kapitalo pakankamumo rodiklį (39 pastaba). Be 

to, grupė ir bankas privalo tenkinti jungtinio rezervo poreikį: kapitalo apsaugos rezervo  – 2,5 proc. ir kitų sisteminiu požiūriu svarbių 

įstaigų rezervo (angl. O-SII) – 2.0 proc. 

2.7.  Iš dalies konsoliduotai taikomas individualus minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio 
reikalavimas (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL). 

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva (BGPD) reikalauja, turėti pakankamai nuosavų lėšų ir prisiimti tinkamo dydžio  

įsipareigojimus minimalaus kapitalo reikalavimui tenkinti, kad būtų galima padengti patiriamus nuostolius ir atkurti jų kapitalo 

būklę, kad jie galėtų nuolat vykdyti savo pagrindines funkcijas krizės metu ir jai pasibaigus. Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų dydžio reikalavimas (MREL) – viena iš pagrindinių priemonių leidžianti įvertinti bankų pertvarkymo galimybes. 2017 

mematis Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) parengė MREL politiką ir patvirtino savo pirmuosius sprendimus, kurie privalomi 

pagrindinėms bankų grupėms. 

Kadangi MREL sprendimus privaloma peržiūrėti kiekvienais metais, Bendra pertvarkymo valdyba apsvarsto visus 
susijusius priežiūros institucijų sprendimus, darančius įtaką bankams, neviršydama savo kompetencijos, arba visus bankų 

finansinės struktūros ir rizikos pokyčius.  

MREL skaičiuojama kaip nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma, kuri nurodoma kaip institucijos visų įsipareigojimų 

ir nuosavų lėšų procentinė dalis (Total Liabilities and Own Funds - TLOF). Nuo 2020 m. rugsėjo 30 d.  SEB bankas vykdė jam taikomą 
MREL rodiklį. 
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3. TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TIKROJI VERTĖ  

Tikrosios vertės nustatymo tikslas – nustatyti kainą, už kurią vertinimo dieną būtų įvykdytas tvarkingas sandoris tarp 

rinkos dalyvių dabartinėmis rinkos sąlygomis.  

Banko grupė sukūrė kontrolės sistemą, skirtą finansinių priemonių tikrajai vertei nustatyti, įskaitant nepriklausomas nuo 

verslo padalinių vertinimo modelių ir kainų peržiūras. Jeigu nesilaikoma tinkamumo principų, reikšmingos kiekybinės ir kokybinės 
išimtys turi būti patvirtintos atitinkamo sprendimų priėmimo organo.  

Norėdami nustatyti finansinės priemonės tikrąją vertę, grupė ir bankas taiko skirtingus metodus: kotiruojamas kainas 

aktyviose rinkose, stebimais duomenimis pagrįstas vertinimo metodikas ir vidaus modeliais pagrįstas vertinimo metodikas. 

Informacijos atskleidimo tikslais finansinės priemonės, vertinamos tikrąja verte, yra grupuojamos į tikrosios vertės hierarchijos 
lygius, kurie priklauso nuo vertinimo metoduose naudojamų stebimų rinkos duomenų lygio.  

Aktyvi rinka yra ta, kurioje sandoriai vykdomi pakankama apimtimi bei dažnumu, kad būtų galima reguliariai pateikti 

informaciją apie kainas. Tikslas yra nustatyti kainą, už kurią sandoris būtų įvykdytas nekeičiant priemonės sudėties ir pobūdžio, 

pagrindinėje rinkoje, kuri grupei ir bankui yra lengvai prieinama.  

Tikroji vertė paprastai yra nustatoma individualiai atskiroms finansinėms priemonėms, papildomai atliekant tikrosios 

vertės koregavimus dėl kredito rizikos. Siekiant atspindėti ne biržoje vykdomų išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies riziką, 

tikslinimai atliekami remiantis kiekvienos sandorio šalies grynąja rizika. Šie koregavimai atliekami sandorio šalies lygyje ir priklauso 

nuo kredito pozicijos vertės, esant įsipareigojimų nevykdymui, įsipareigojimų nevykdymo tikimybės (probability of default) ir 
susigrąžinimo normos (recovery rate). Įsipareigojimų nevykdymo tikimybės ir susigrąžinimo normos santykis yra gaunamas iš 

kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (credit default swap ) rinkos. Sandorio šalims, kurioms tokios informacijos 

nėra arba ji yra nepatikima dėl kredito pozicijos pobūdžio, yra taikomi alternatyvūs būdai, kur įsipareigojimų nevykdymo tikimybė 

yra apskaičiuojama remiantis atitinkamo pramonės sektoriaus bendrais kredito indeksais ir (arba) reitingais. 

Norint įvertinti tikrąją finansinių įsipareigojimų vertę, nustatoma pačios įstaigos kreditingumo būklė.  

1 lygis. Kotiruojamos rinkos kainos 

1 lygio vertinimai atliekami naudojant nekoreguotas identiškų priemonių kotiruojamas rinkos kainas aktyviose rinkose, 

kur kotiruojamos kainos yra lengvai prieinamos ir šios kainos atspindi faktiškus ir reguliariai vykdomus rinkos sandorius tarp 
nesusijusių šalių.  

1 lygio finansinių priemonių pavyzdžiai yra į biržos sąrašus įtraukti nuosavybės vertybiniai popieriai, skolos vertybiniai 

popieriai ir biržoje prekiaujamos išvestinės finansinės priemonės. Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama aktyvioje rinkoje, 

kuriai vienas arba daugiau rinkos dalyvių pateikia privalomą referencinę kainą balanso dieną, taip pat yra 1 lygio finansinių 
priemonių pavyzdžiai.  

2 lygis. Vertinimo metodai naudojant stebimus duomenis 

2 lygio vertinimo metodais apskaičiuota tikroji vertė, kai kintamieji, turintys reikšmingą įtaką tikrajai vertei, yra tiesiogiai 

ar netiesiogiai prieinami rinkoje. Taikant 2 lygio vertinimo metodus yra naudojami diskontuoti pinigų srautai, pasirinkimo sandorių 
kainodaros modeliai, naujausi sandoriai ir kitų finansinių priemonių, kurios iš esmės yra tokios pačios, kainos. 

Prieinamos reikšmės yra, pavyzdžiui, užsienio valiutų keitimo kursai, vertybinių popierių biržos kainos, rinkos palūkanų 

normos (Libor ir kt.), stebimų pasirinkimo sandorių kainų numanomas svyravimas už tokį patį laikotarpį ir banko faktiškai įvykdyti 

sandoriai su viena ar daugiau išorinių sandorio šalių. Naudoti duomenys gali pasikeisti iš grindžiamų stebimais duomenimis į 
negrindžiamus per finansinės priemonės laikymo laikotarpį, pvz. dėl finansinės priemonės nelikvidumo. 2 lygio finansinių priemonių 

pavyzdžiai: didžioji dalis ne biržos (over the counter) išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo sandoriai ir palūkanų 

normų apsikeitimo sandoriai, kurie įvertinami naudojant Libor apsikeitimo sandorių palūkanų normą arba pajamingumo kreivę 

užsienio valiuta. 

3 lygis. Vertinimo metodai naudojant reikšmingus nestebimus duomenis 

3 lygio metodais apskaičiuota tikroji vertė, kai žemiausio lygio kintamieji, turintys reikšmingą įtaką tikrajai vertei, 

neparemti prieinamais rinkos duomenimis. Tokie metodai dažniausiai apima panašių priemonių stebimų duomenų ekstrapoliavimą, 

istorinių duomenų analizę ar kitų analitinių metodų taikymą. 3 lygio finansinių priemonių pavyzdžiai yra sudėtingesnės ne biržos 
išvestinės finansinės priemonės, ilgos trukmės pasirinkimo sandoriai, kurių atžvilgiu ekstrapoliuojami kainų svyravimai, ar 

išvestinės priemonės, priklausančios nuo nestebimos koreliacijos. Kiti pavyzdžiai yra finansinės priemonės, kurios šiuo metu neturi 

aktyvios rinkos ar įpareigojančios kotiruotės, tokios kaip nuosavybės vertybiniai popieriai, neįtraukti į biržos sąrašus.  
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3. TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TIKROJI VERTĖ (TĘSINYS) 

Jeigu nustatant finansinės priemonės tikrąją vertę buvo naudojamas daugiau negu vienas nestebimas duomuo, nestebimi 
duomenys yra sumuojami, norint nustatyti, kaip klasifikuojama tokia finansinė priemonė. Tikrosios vertės hierarchijos lygis, kuriam 

priskiriama finansinės priemonės tikroji vertė, nustatomas remiantis žemiausio lygio duomenimis, kurie yra svarbūs visai nustatytai 

tikrajai vertei.  

Lentelėje pateikti apibendrinti grupės ir banko tikrosios vertės nustatymo būdai, kai turtas ir įsipareigojimai yra traukiami 
į apskaitą tikrąja verte: 

 

 

 
 

Finansinės priemonės gali būti perklasifikuojamos į kitus hierarchijos lygius, kai yra požymių, kad pasikeitė rinkos sąlygos, 

pavyzdžiui, likvidumas.  

Investicijų tikroji vertė 

Aktyvioje rinkoje kotiruojamų investicijų tikroji vertė yra paremta skelbiamomis rinkos kainomis. Jei finansinė priemonė 
neturi aktyvios rinkos, tikroji vertė yra nustatoma naudojant vertinimo modelius, paremtus diskontuotų pinigų srautų analize, 

grynąja turto verte, panašių finansinių priemonių vertinimu ir stebėtinais rinkos rodikliais, susijusiais su ta finansine priemone. 

Jeigu apskaičiuota dabartinė pinigų srautų grynoji vertė skiriasi  +/-5 proc., tačiau kiti veiksniai išlieka nepakitę, grupės ir 

banko 3 lygio reikšmingų finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis būtų apskaičiuojamas kaip 258 tūkstančių eurų (2019 m. 
506 tūkstančių eurų) didesnis arba mažesnis pokytis.  

  

2020 m. gruodžio 31 d.

rinkos kainą 

(1 hierarchijos lygis)

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis (2 

hierarchijos lygis)

vertinimo metodus, neparemtus 

stebimais rinkos duomenimis 

(3 hierarchijos lygis) Iš viso

Turtas

Skolos vertybiniai popieriai 486 885                                                     -                                                                  -                                                                  486 885                                                     

Išvestinės finansinės priemonės 18                                                                    16 108                                                         -                                                                  16 126                                                         

Nuosavybės priemonės -                                                                  -                                                                  5 204                                                            5 204                                                            

Iš viso 486 903 16 108 5 204 508 215

Įsipareigojimai

Išvestinės finansinės priemonės 19                                                                    19 983                                                         -                                                                  20 002                                                         

Iš viso 19                                                                    19 983                                                         -                                                                  20 002                                                         

Tikroji vertė nustatyta taikant:

2019 m. gruodžio 31 d.

rinkos kainą 

(1 hierarchijos lygis)

vertinimo metodus, paremtus 

stebimais rinkos duomenimis (2 

hierarchijos lygis)

vertinimo metodus, neparemtus 

stebimais rinkos duomenimis 

(3 hierarchijos lygis) Iš viso

Turtas

Skolos vertybiniai popieriai 429 305 -                                                                  -                                                                  429 305

Išvestinės finansinės priemonės 20 83 687 -                                                                  83 707

Nuosavybės priemonės -                                                                  -                                                                  10 153 10 153

Iš viso 429 325 83 687 10 153 523 165

Įsipareigojimai

Išvestinės finansinės priemonės 7 85 864 -                                                                  85 871

Iš viso 7 85 864 -                                                                  85 871

Tikroji vertė nustatyta taikant:
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3. TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TIKROJI VERTĖ (TĘSINYS)  

Lentelėje toliau pateikti grupės ir banko 3 lygio finansinių priemonių pokyčiai 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 dieną: 

 

Nerealizuotas nuosavybės finansinių priemonių pelnas pripažintas pajamų ataskaitos eilutėje „Grynosios pajamos iš 

finansinės veiklos“. 

Lentelėje toliau nurodytos grupės finansinės būklės ataskaitoje įtraukto amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto 

ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir tikrosios vertės: 

 

Lentelėje toliau nurodytos banko finansinės būklės ataskaitoje įtraukto amortizuota savikaina vertinamo  finansinio turto 

ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir tikrosios vertės: 

 
  

Nuosavybės 

priemonės

2019 m. sausio 1 d. 6 914

Rezultatas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje - nerealizuotas 3 051

Valiutos kurso įtaka 188

2019 m. gruodžio 31 d. 10 153

2020 m. sausio 1 d. 10 153

Perklasifikavimas iš 3 lygio -4 985

Rezultatas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje - nerealizuotas 662

Valiutos kurso įtaka -626

2020 m. gruodžio 31 d. 5 204

Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė

Likučiai centriniuose bankuose 1 795 419                1 795 419                1 454 810                1 457 349                

Kreditai kredito įstaigoms 1 886 403                1 886 063                65 584                        65 660                        

Kreditai klientams 5 810 488                5 656 672                6 266 651                5 683 073                

Valstybinės institucijos 78 893                       78 902                       59 400                       56 539                       

Kitos finansų įstaigos 2 466                          2 413                          2 876                          2 881                          

Ne finansų įstaigos 2 697 066               2 705 220               3 335 263               3 276 445               

Privatūs asmenys 3 032 063               2 870 137               2 869 112               2 347 208               

Iš viso finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina 9 492 310                9 338 154                7 787 045                7 206 082                

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 646 495                    660 619                    559 070                    564 150                    

Banko sąskaitos ir indėliai iki pareikalavimo 8 135 690                8 184 064                6 300 892                6 311 726                

Klientų terminuotieji indėliai 441 182                    442 263                    708 708                    709 720                    
Iš viso finansinių įsipareigojimų, vertinamų amortizuota 

savikaina 9 223 367                9 286 946                7 568 670                7 585 596                

2020 12 31 2019 12 31

Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė

Likučiai centriniuose bankuose 1 795 419                1 795 419                1 454 810                1 457 349                

Kreditai kredito įstaigoms 1 886 403                1 886 063                65 584                        65 660                        

Kreditai klientams 5 810 488                5 656 672                6 266 651                5 683 073                

Valstybinės institucijos 78 893                       78 902                       59 400                       56 539                       

Kitos finansų įstaigos 2 466                          2 413                          2 876                          2 881                          

Ne finansų įstaigos 2 697 066               2 705 220               3 335 263               3 276 445               

Privatūs asmenys 3 032 063               2 870 137               2 869 112               2 347 208               

Iš viso finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina                   9 492 310                   9 338 154                   7 787 045                   7 206 082 

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms 646 495                    660 619                    559 070                    564 150                    

Banko sąskaitos ir indėliai iki pareikalavimo 8 135 690                8 184 064                6 308 416                6 319 263                

Klientų terminuotieji indėliai 448 479                    442 263                    708 708                    709 720                    Iš viso finansinių įsipareigojimų, vertinamų amortizuota 

savikaina 9 230 664                9 286 946                7 576 194                7 593 133                

2020 12 31 2019 12 31
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3. TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TIKROJI VERTĖ (TĘSINYS)  

Grupė ir bankas atlieka amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto ir įsipareigojimų, kurie neįtraukti į grupės ir 
banko finansinės būklės ataskaitą, tikrosios vertės skaičiavimą. Visos finansinės priemonės, kurios į apskaitą nėra traukiamos 

tikrąja verte, priskirtos tikrosios vertės hierarchijos 3 lygiui, kadangi jų tikrosios vertės yra nustatytos taikant vertinimo metodus, 

neparemtus stebimais duomenimis. 

Apskaičiuojant kintamos palūkanų normos paskolų ir fiksuotos palūkanų normos paskolų tikrąją vertę, būsimi pinigų 
srautai diskontuojami, remiantis rinkos palūkanų norma, pakoreguota naujai teikiamų paskolų marža. Panašiai buvo nustatoma 

fiksuotų palūkanų indėlių, kintamųjų palūkanų indėlių ir fiksuotųjų palūkanų lėšų kredito įstaigose tikroji vertė.  
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4. GRYNOSIOS PALŪKANŲ PAJAMOS 

 

 
 

 

5. GRYNOSIOS PASLAUGŲ IR MOKESČIŲ PAJAMOS 

 

 
  

2020 2019 2020 2019

Palūkanų pajamos:

Kreditai klientams 117 205 117 127 117 205 117 127

Paskolos kredito institucijoms ir likučiai centriniuose bankuose 1 056 3 321 1 056 3 321

Neigiamų palūkanų pajamos 1 325 831 1 375 981

Iš viso palūkanų pajamų, apskaičiuotų taikant efektyvios 

palūkanų normos metodą 119 586 121 279 119 636 121 429

Kreditai klientams (lizingo portfelis) 16 812 14 839 16 812 14 839

Skolos vertybiniai popieriai 1 809 4 076 1 809 4 076

Iš viso kitų palūkanų ir panašių pajamų 18 621 18 915 18 621 18 915

Iš viso palūkanų pajamų 138 207 140 194 138 257 140 344

Palūkanų sąnaudos:

Kredito įstaigų indėliai -6 455 -2 903 -6 455 -2 903

Klientų indėliai -451 -1 175 -451 -1 175

Priežiūros mokesčiai -7 375 -5 894 -7 375 -5 894

Neigiamų palūkanų sąnaudos -9 765 -3 516 -9 769 -3 526

Kitos palūkanų sąnaudos -126 -61 -126 -61

Iš viso palūkanų sąnaudų -24 172 -13 549 -24 176 -13 559

Grynosios palūkanų pajamos 114 035 126 645 114 081 126 785

Grupė Bankas

2020 2019 2020 2019

Komisiniai už mokėjimo korteles 46 086                        47 419                        46 086                        47 419                        

Komisiniai už pinigų pervedimo operacijas 24 919                        22 600                        24 920                        22 600                        

Komisiniai už sandorius su vertybiniais popieriais 14 826                        15 476                        11 080                        11 336                        

Komisiniai už paskolų aptarnavimą 3 566                           3 041                           3 566                           3 041                           

Komisiniai už garantijas 2 604                           2 142                           2 604                           2 142                           

Komisiniai už sąskaitų aptarnavimą 4 613                           6 146                           4 613                           6 146                           

Kredito sutarčių komisiniai 3 035                           3 034                           3 035                           3 034                           

Kitos paslaugų komisinių pajamos 3 503                           5 570                           3 503                           5 555                           

Pajamos už paslaugų mokesčius 103 152                    105 428                    99 407                        101 273                    

Komisiniai už mokėjimo korteles -21 275 -20 698 -21 275 -20 698

Komisiniai už pinigų pervedimo operacijas -2 428 -2 712 -2 428 -2 712

Komisiniai už sandorius su vertybiniais popieriais -2 564 -2 841 -2 365 -2 834

Kitos paslaugų komisinių išlaidos -3 388 -3 880 -3 191 -3 440

Išlaidos paslaugų mokesčiams -29 655 -30 131 -29 259 -29 684

Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos 73 497                        75 297                        70 148                        71 589                        

Grupė Bankas
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6. PAJAMOS IŠ FINANSINĖS VEIKLOS  

 

 
 

 

 
 

7. DIVIDENDAI 

Lentelėje pateikti banko gauti dividendai iš patronuojamųjų įmonių: 

 

 

8. IŠLAIDOS PERSONALUI 

 

 

Laikomas 

prekybai

Privalomai 

traukiamas į 

apskaitą tikrąja 

verte, jos pokytį 

pripažįstant pelnu 

arba nuostoliais Kita Iš viso

Laikomas 

prekybai

Privalomai 

traukiamas į 

apskaitą tikrąja 

verte, jos pokytį 

pripažįstant pelnu 

arba nuostoliais Kita Iš viso

Pelnas (nuostoliai) iš skolos 

vertybinių popierių 821 2 185                                        -   3 006 926 3 235 -                                4 161

Pelnas (nuostoliai) iš 

išvestinių finansinių 

priemonių -2 716                                        -                                          -   -2 716 -2 241 -                                -                                -2 241

Pelnas (nuostoliai) iš 

nuosavybės instrumentų                                        -   3 185                                        -   3 185 -                                3 121 -                                3 121

Pelnas (nuostoliai) iš 

operacijų užsienio valiuta 14 946                                        -                                          -   14 946 15 879 -                                -                                15 879

Pelnas (nuostoliai) iš 

operacijų užsienio valiuta                                        -                                          -                               3 561 3 561 -                                -                                -1 015 -1 015

Iš viso 13 051 5 370                     3 561,00 21 982 14 564 6 356 -1 015 19 905

Grupė

2020 2019

Laikomas 

prekybai

Privalomai 

traukiamas į 

apskaitą tikrąja 

verte, jos pokytį 

pripažįstant pelnu 

arba nuostoliais Kita Iš viso

Laikomas 

prekybai

Privalomai 

traukiamas į 

apskaitą tikrąja 

verte, jos pokytį 

pripažįstant pelnu 

arba nuostoliais Kita Iš viso

Pelnas (nuostoliai) iš skolos 

vertybinių popierių 821 2 185                                        -   3 006 926 3 235 -                                4 161

Pelnas (nuostoliai) iš 

išvestinių finansinių 

priemonių -2 716                                        -                                          -   -2 716 -2 241 -                                -                                -2 241

Pelnas (nuostoliai) iš 

nuosavybės instrumentų                                        -   3 185                                        -   3 185 -                                3 121 -                                3 121

Pelnas (nuostoliai) iš 

operacijų užsienio valiuta 14 947                                        -                                          -   14 947 15 879 -                                -                                15 879

Pelnas (nuostoliai) iš 

operacijų užsienio valiuta                                        -                                          -                               3 561 3 561 -                                -                                -1 015 -1 015

Iš viso 13 052 5 370                     3 561,00 21 983 14 564 6 356 -1 015 19 905

Bankas

2020 2019

2020 2019

UAB „SEB investicijų valdymas“ 2 054                           2 294                           

Iš viso dividendų 2 054                           2 294                           

2020 2019 2020 2019

Darbo užmokesčio sąnaudos -45 756 -42 774 -45 343 -42 304

Socialinio draudimo sąnaudos -836 -1 201 -828 -1 193

Apibrėžtųjų išmokų plano sąnaudos -956 -847 -947 -838

Mokėjimai akcijomis -485 -261 -485 -261

Kitos personalo sąnaudos -1 206 -1 342 -1 186 -1 328

Iš viso -49 239 -46 425 -48 789 -45 924

Grupė Bankas
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8. IŠLAIDOS PERSONALUI (TĘSINYS) 

Informacija apie atlygį pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams yra pateikta 37 pastaboje. 

Mokėjimai akcijomis 

SEB įgyvendina ilgalaikes skatinimo programas, kurios yra atlygio paketo dalis siekiant ilgalaikės programų dalyvių 

atsakomybės SEB. Ilgalaikė su akcijomis susijusi kompensacija yra apskaičiuojama remiantis ilgalaikė skatinimo programos 

principais, kurios nustatė SEB grupė ir turi būti atskirai suderinama su darbuotoju, kuriam taikoma. Tokia programa yra Share 
Deferral Program (SDP). 

Šios programos tikslas – atlyginti aukščiausio lygio vadovams ir SEB veiklai labai svarbios kompetencijos darbuotojams 

bei skatinti darbuotojus tapti akcininkais, tokiu būdu derinant jų ir akcininkų interesus bei perspektyvas. 

Grupė neturi įsipareigojimo apmokėti akcijas, suteiktas Taupomosios akcijų programos dalyviams, todėl pirmiau 
paminėtos sąnaudos yra įtraukiamos į nuosavą kapitalą. 

Lentelėje toliau nurodytas akcijų pasirinkimo sandorių kiekis ir svertinė vidutinė įvykdymo kaina, ir pasikeitimas per 

metus: 

 

 

2020 m. gruodžio 31 d. galiojusių akcijų pasirinkimo sandorių likęs sutartinio galiojimo laiko svertinis vidurkis buvo 4,8 

metai (2019 m. gruodžio 31 d. – 4,99 metai). 

Laikotarpio pabaigoje galiojusių akcijų pasirinkimo sandorių kainų spektras buvo nuo 6,48 iki 9,49 eurų (2019 m. pabaigai 

– nuo 7,93 iki 9,16 eurų). 

 

 

9. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA IR VERTĖS 

SUMAŽĖJIMAS 

 
  

Kiekis
Svertinė vidutinė 

įvykdymo kaina
Kiekis

Svertinė vidutinė 

įvykdymo kaina

Galiojantys sausio 1 d. 389 492 343 824

Suteikti per metus 165 810 217 993

Atimti per metus -56 801 -125 825

Įvykdyti per metus -50 130 7,54 -46 500 8,61

Pasibaigę per metus -                                 -                                 

Galiojantys gruodžio 31 d. 448 371 389 492

Įvykdomi gruodžio 31 d. 56 381 30 265

2020 2019

2020 2019 2020 2019

Nematerialiojo turto amortizacija (20 pastaba) -1 423 -564 -1 423 -564

Materialiojo turto nusidėvėjimas (21 pastaba) -2 802 -2 661 -2 796 -2 651

Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas (22 pastaba) -4 967 -4 126 -4 949 -4 100

Investicinio turto nusidėvėjimas (23 pastaba) -29 -27 -29 -27

Iš viso -9 221 -7 378 -9 197 -7 342

Grupė Bankas



AB SEB bankas  

 
2020 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS   

(visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

      Puslapis  72 iš 113 
 

 

10. KITOS SĄNAUDOS 

 

 
 

2020 m. ir 2019 m. grupė ir bankas įsigijo toliau nurodytas paslaugas iš audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“: 

 

 
 

11. GRYNIEJI TIKĖTINI KREDITO NUOSTOLIAI  

Grynasis tikėtinų kredito nuostolių lygis yra apskaičiuojamas kaip grynieji kredito nuostoliai, išreikšti kaip procentinė dalis 

nuo paskolų klientams ir kredito įstaigoms, įvertintų amortizuota savikaina, finansinių garantijų ir kreditavimo įsipareigojimų 
pradinio likučio, atėmus atidėjinius tikėtiniems kredito nuostoliams. 

 
  

2020 2019 2020 2019

Informacinių technologijų sąnaudos -7 903 -9 028 -7 788 -8 989

Patalpų nuomos ir eksploatacijos sąnaudos -4 104 -3 393 -4 091 -3 358

Priežiūros ir reguliacinės sąnaudos -1 817 -1 847 -1 817 -1 847

Įranga ir raštinės reikmenys -1 585 -1 476 -1 571 -1 466

Marketingo sąnaudos -1 301 -1 169 -1 286 -1 085

Komunikacijos sąnaudos -694 -626 -634 -577

Konsultacinės sąnaudos -504 -368 -504 -368

Komandiruočių ir renginių sąnaudos -198 -1 480 -196 -1 468

Kitos veiklos sąnaudos -3 559 -4 257 -3 221 -3 871

iš jų

transporto sąnaudos -573 -738 -571 -739

operacinės rizikos įvykių sąnaudos -518 -290 -518 -290

audito sąnaudos -175 -137 -139 -115

Iš viso -21 665 -23 644 -21 108 -23 029

Grupė Bankas

2020 2019 2020 2019

Audito paslaugos -175 -105 -139 -83

Ne audito užtikrinimo paslaugos ir kitos ne audito paslaugos -17 -5 -17 -5

Iš viso paslaugų pirkimų -192 -110 -156 -88

Grupė Bankas

2020 2019 2020 2019

Vertės sumažėjimo pelnas ar nuostoliai–1 etapas -9 198 62 -9 198 62

Vertės sumažėjimo pelnas ar nuostoliai–2 etapas -2 591 357 -2 591 357

Vertės sumažėjimo pelnas ar nuostoliai–3 etapas -3 267 -6 347 -3 267 -6 347

Vertės sumažėjimo pelnas ar nuostoliai (9 TFAS) -15 056 -5 928 -15 056 -5 928

Nurašymai ir atstatymai

Iš viso nurašymų -5 958 -21 674 -5 958 -21 674

Atidėjinių nurašymams atstatymas 5 958 21 657 5 958 21 657

Nurašymai, kuriems atidėjiniai nebuvo suformuoti -                                 -17 -                                 -17

Anksčiau nurašytų sumų atstatymas 1 394 2 056 1 394 2 056

Nurašymai grynąja verte 1 394 2 039 1 394 2 039

Grynieji tikėtini kredito nuostoliai -13 662 -3 889 -13 662 -3 889

Grynasis tikėtinų kredito nuostolių lygis, proc. -0,18% -0,05% -0,18% -0,05%

Grupė Bankas
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12. PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS  
 

 

Grupės ir banko apskaičiuotas pelno mokestis skiriasi nuo teorinio skaičiaus, kuris būtų apskaičiuotas taikant bazinį pelno 

mokesčio tarifą. Šie skirtumai pateikiami lentelėje: 

 

Standartinis pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. finansų institucijoms, 

veikiančioms Lietuvoje, yra taikomas papildomas 5 proc. pelno mokestis. Papildomas pelno mokesčio tarifas bus taikomas 

ateinantiems trims metams – iki 2023 m. pabaigos. 2020 ir 2019 metais efektyvus pelno mokesčio tarifas nesiskiria reikšmingai 
nuo nominalaus pelno mokesčio tarifo. 

Atidėtasis mokesčių turtas: 

 

Atidėtasis mokesčių įsipareigojimas: 

 

 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. atidėtas pelno mokestis buvo apskaičiuotas taikant 20 proc. pelno mokesčio tarifą, 

jeigu realizavimas yra tikėtinas iki 2023 m. pabaigos, ir taikant 15 proc. tarifą, jeigu realizavimas numatytas vėliau. 
  

2020 2019 2020 2019

Ataskaitinių metų pelno mokestis 23 364 20 224 23 019 19 858

Ankstesnių metų pelno mokestis -266 640 -265 642

Atidėtasis pelno mokestis -279 2 353 -280 2 355

Iš viso pelno mokesčio 22 819 23 217 22 474 22 855

Grupė Bankas

2020 2019 2020 2019

Pelnas prieš pelno mokestį 115 950 140 670 115 728 140 548

Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant 20 proc. tarifą 23 190 21 101 23 146 21 082

Neapmokestinamosios pajamos -357 -287 -768 -631

Sąnaudos, nemažinančios apmokestinamojo pelno 96 948 91 947

Panaudoto atidėtojo pelno mokesčio koregavimas 156 805 270 805

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) dėl pelno mokesčio 

tarifo pasikeitimo (2019 - 15 proc., 2020 - 20 proc.) -                                 10 -                                 10

Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas -266 640 -265 642

Iš viso pelno mokesčio 22 819 23 217 22 474 22 855

Grupė Bankas

2020 2019 2020 2019

Turto likutis sausio 1 d. 12 2 045 -                                 2 035

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis pelno (nuostolių) 

  ataskaitoje -2 -2 033 -                                 -2 035

Turto likutis gruodžio 31 d. 10 12 -                                                                         -   

Grupė Bankas

2020 2019 2020 2019

Įsipareigojimo likutis sausio 1 d. 320 -                                 320 -                                 

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis pelno (nuostolių) 

  ataskaitoje -280 320 -280 320

Įsipareigojimo likutis gruodžio 31 d. 40 320 40 320

Grupė Bankas
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12. PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS (TĘSINYS) 

 

 
 

13. GRYNIEJI PINIGAI IR LIKUČIAI CENTRINIUOSE BANKUOSE 

 
 

Eurosistemos privalomųjų atsargų reikalavimai sudaro 1 procentą (1 procentas ir 2019 metais) vienos nakties, sutarto 

termino ar iki 2 metų trukmės indėlių, išleistų iki 2 metų trukmės skolos vertybinių popierių likučio, skaičiuojamos pagal banko 

balanso duomenis prieš kiekvieną naują laikymo periodą. ECB atlyginimas už šešis kartus didesnę privalomųjų atsargų sumą sudaro 

0,0 metinių palūkanų, o už likusią Target2 sistemoje laikomą sumą mokamos neigiamos indėlių palūkanos sudaro 0,5 proc. 

14. KREDITAI KREDITO ĮSTAIGOMS 

 

 

Lėšos bankuose 2020 m. gruodžio 31 d. yra gautinos iš sandorio šalių, kurių reitingai yra ne žemesni kaip BBB- pagal 

reitingų agentūrą „Standard & Poor‘s“ , išskyrus 1,1 mln. eurų, kurie yra gautini iš sandorio šalių, kurių reitingai nenustatomi, ir 0,3 
mln. eurų iš sandorio šalių, kurių reitingas būtų žemesnis negu investicinis vertinimas 

Lėšos bankuose 2019 m. gruodžio 31 d. yra gautinos iš sandorio šalių, kurių reitingai yra ne žemesni kaip BBB+ pagal 

reitingų agentūrą „Standard & Poor‘s“ , išskyrus 8,3 mln. eurų, kurie yra gautini iš sandorio šalių, kurių reitingai nenustatomi (iš jų 

8,0 mln. eurų yra gautini iš kitų SEB grupės įmonių). Nebuvo gautinų sumų iš sandorio šalių, kurių reitingas būtų žemesnis negu 
investicinis vertinimas. 

Pirmiau pateiktos sumos nėra uždelstos ar nuvertėjusios.  

  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Sukauptos sąnaudos 2 974 3 113 2 961 3 101

Atidėjiniai 213 12 213 12

Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas 776 408 776 408

Atidėtojo pelno mokesčio turto grynoji vertė 3 963 3 533 3 950 3 521

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai

Amortizacija ir nusidėvėjimas 2 317 1 828 2 314 1 828

Kiti sukaupimai 367 274 367 274

Vertybinių popierių, kurie į apskaitą traukiami tikrąja verte, 

perkainojimas 1 309 1 739 1 309 1 739

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimų 

  grynoji vertė
3 993 3 841 3 990 3 841

Grynasis atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai) -30 -308 -40 -320

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Grynieji pinigai 139 408                  156 115                  139 408                  156 115                  

Einamosios sąskaitos 1 795 419              1 454 810              1 795 419              1 454 810              

iš kurių

privalomosios atsargos 82 580                    68 398                    82 580                    68 398                    

Iš viso                 1 934 827                 1 610 925                 1 934 827                 1 610 925 

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Paskolos (15 pastaba) 782 347                         4 676                         782 347                    4 676                         

Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose 1 104 056                     60 908                     1 104 056                60 908                     

Iš viso                        1 886 403                        65 584                   1 886 403                        65 584 

Grupė Bankas



AB SEB bankas  

 
2020 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS   

(visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

      Puslapis  75 iš 113 
 

 

15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS 

 

 

 

 

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Valstybinės institucijos 78 893                        59 400                        78 893                        59 400                        

Kredito įstaigos (14 pastaba) 782 347                    4 676                           782 347                    4 676                           

Kitos finansų įstaigos 2 466                           2 876                           2 466                           2 876                           

Ne finansų įstaigos 2 697 066                3 335 263                2 697 066                3 335 263                

Privatūs asmenys 3 032 063                2 869 112                3 032 063                2 869 112                

Iš viso                   6 592 835                   6 271 327                   6 592 835                   6 271 327 

Grupė Bankas
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

Toliau lentelėje parodoma grupės ir banko paskolų, kurios traukiamos į apskaitą amortizuota savikaina, bendroji balansinė vertė, ir nebalansinių įsipareigojimų nominali vertė bei atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams, suskirstyti pagal etapus 2020 m. gruodžio 31 d.: 

 
  

Grupė ir bankas

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.

1 etapas (12 

mėn. tikėtini 

kredito 

nuostoliai)

2 etapas 

(tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai) Iš viso

1 etapas (12 

mėn. tikėtini 

kredito 

nuostoliai)

2 etapas 

(tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai) Iš viso

1 etapas (12 

mėn. tikėtini 

kredito 

nuostoliai)

2 etapas 

(tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai) Iš viso

Kreditai klientams ir kredito institucijoms

Valstybinės institucijos 78 896 2 -                           78 898 -5 -                           -                           -5 78 891 2 -                           78 893

Kredito įstaigos 782 365 1 -                           782 366 -19 -                           -                           -19 782 346 1 -                           782 347

Kitos finansų įstaigos 2 416 53 -                           2 469 -3 -                           -                           -3 2 413 53 -                           2 466

Ne finansų įstaigos 2 595 722 77 307 61 756 2 734 785 -5 034 -3 316 -29 369 -37 719 2 590 688 73 991 32 387 2 697 066

Privatūs asmenys 2 905 736 108 010 41 824 3 055 570 -4 156 -2 916 -16 435 -23 507 2 901 580 105 094 25 389 3 032 063

Iš viso 6 365 135 185 373 103 580 6 654 088 -9 217 -6 232 -45 804 -61 253 6 355 918 179 141 57 776 6 592 835

Finansinės garantijos ir įsipareigojimai suteikti 

paskolą

Valstybinės institucijos 6 337 58 -                           6 395 -1 -                           -                           -1 6 336 58 -                           6 394

Kredito įstaigos 84 962 -                           -                           84 962 -1 -                           -                           -1 84 961 -                           -                           84 961

Kitos finansų įstaigos 718 3 -                           721 -1 -                           -                           -1 717 3 -                           720

Ne finansų įstaigos 1 624 488 17 844 3 561 1 645 893 -2 481 -315 -637 -3 433 1 622 007 17 529 2 924 1 642 460

Privatūs asmenys 125 806 3 096 42 128 944 -215 -29 -13 -257 125 591 3 067 29 128 687

Iš viso 1 842 311 21 001 3 603 1 866 915 -2 699 -344 -650 -3 693 1 839 612 20 657 2 953 1 863 222

Iš viso kreditų klientams ir kredito institucijoms, 

finansinių garantijų ir įsipareigojimų suteikti 

paskolą

Valstybinės institucijos 85 233 60 -                           85 293 -6 -                           -                           -6 85 227 60 -                           85 287

Kredito įstaigos 867 327 1 -                           867 328 -20 -                           -                           -20 867 307 1 -                           867 308

Kitos finansų įstaigos 3 134 56 -                           3 190 -4 -                           -                           -4 3 130 56 -                           3 186

Ne finansų įstaigos 4 220 210 95 151 65 317 4 380 678 -7 515 -3 631 -30 006 -41 152 4 212 695 91 520 35 311 4 339 526

Privatūs asmenys 3 031 542 111 106 41 866 3 184 514 -4 371 -2 945 -16 448 -23 764 3 027 171 108 161 25 418 3 160 750

Iš viso 8 207 446 206 374 107 183 8 521 003 -11 916 -6 576 -46 454 -64 946 8 195 530 199 798 60 729 8 456 057

Tikėtinų kredito nuostolių padengimo koeficientas, 

proc. 0,15% 3,19% 43,34% 0,76%

Dalis tikėtinuose kredito nuostoliuose 18,35% 10,13% 71,53%

Benrdoji balansinė vertė/Nominali vertė Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams Grynoji balansinė vertė/Grynoji vertė
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

Toliau lentelėje parodoma grupės ir banko paskolų, kurios traukiamos į apskaitą amortizuota savikaina, bendroji balansinė vertė, ir nebalansinių įsipareigojimų nominali vertė bei atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams, suskirstyti pagal etapus 2019 m. gruodžio 31 d.: 

Grupė ir Bankas

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.

1 etapas (12 

mėn. tikėtini 

kredito 

nuostoliai)

2 etapas 

(tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai) Iš viso

1 etapas (12 

mėn. tikėtini 

kredito 

nuostoliai)

2 etapas 

(tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai) Iš viso

1 etapas (12 

mėn. tikėtini 

kredito 

nuostoliai)

2 etapas 

(tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio 

kredito 

nuostoliai) Iš viso

Kreditai klientams ir kredito institucijoms

Valstybinės institucijos 59 373 33 -                           59 406 -6 -                           -                           -6 59 367 33 -                           59 400

Kredito įstaigos 4 676 -                           -                           4 676 -                           -                           -                           -                           4 676 -                           -                           4 676

Kitos finansų įstaigos 2 832 45 -                           2 877 -1 -                           -                           -1 2 831 45 -                           2 876

Ne finansų įstaigos 3 237 486 67 357 61 743 3 366 586 -1 279 -403 -29 641 -31 323 3 236 207 66 954 32 102 3 335 263

Privatūs asmenys 2 593 593 245 238 52 258 2 891 089 -1 046 -1 952 -18 979 -21 977 2 592 547 243 286 33 279 2 869 112

Iš viso 5 897 960 312 673 114 001 6 324 634 -2 332 -2 355 -48 620 -53 307 5 895 628 310 318 65 381 6 271 327

Finansinės garantijos ir įsipareigojimai suteikti 

paskolą

Valstybinės institucijos 12 278 -                           -                           12 278 -                           -                           -                           -                           12 278 -                           -                           12 278

Kredito įstaigos 28 738 -                           -                           28 738 -                           -                           -                           -                           28 738 -                           -                           28 738

Kitos finansų įstaigos 3 103 7 -                           3 110 -                           -                           -                           -                           3 103 7 -                           3 110

Ne finansų įstaigos 1 083 389 17 649 4 134 1 105 172 -349 -1 518 -605 -2 472 1 083 040 16 131 3 529 1 102 700

Privatūs asmenys 83 024 40 932 90 124 046 -40 -122 -6 -168 82 984 40 810 84 123 878

Iš viso 1 210 532 58 588 4 224 1 273 344 -389 -1 640 -611 -2 640 1 210 143 56 948 3 613 1 270 704

Iš viso kreditų klientams ir kredito institucijoms, 

finansinių garantijų ir įsipareigojimų suteikti 

paskolą

Valstybinės institucijos 71 651 33 -                           71 684 -6 -                           -                           -6 71 645 33 -                           71 678

Kredito įstaigos 33 414 -                           -                           33 414 -                           -                           -                           -                           33 414 -                           -                           33 414

Kitos finansų įstaigos 5 935 52 -                           5 987 -1 -                           -                           -1 5 934 52 -                           5 986

Ne finansų įstaigos 4 320 875 85 006 65 877 4 471 758 -1 628 -1 921 -30 246 -33 795 4 319 247 83 085 35 631 4 437 963

Privatūs asmenys 2 676 617 286 170 52 348 3 015 135 -1 086 -2 074 -18 985 -22 145 2 675 531 284 096 33 363 2 992 990

Iš viso 7 108 492 371 261 118 225 7 597 978 -2 721 -3 995 -49 231 -55 947 7 105 771 367 266 68 994 7 542 031

Tikėtinų kredito nuostolių padengimo koeficientas, 

proc. 0,04% 1,08% 41,64% 0,74%

Dalis tikėtinuose kredito nuostoliuose 4,86% 7,14% 88,00%

Benrdoji balansinė vertė/Nominali vertė Grynoji balansinė vertė/Grynoji vertėAtidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

Toliau lentelėje parodytas grupės ir banko atidėjinių judėjimas balanso ir nebalanso pozicijoms.  

Per 2020 metus nebuvo reikšmingų paskolų bendrosios balansinės vertės pokyčių, kurie reikšmingai įtakotų grynųjų 

kredito nuostolių pokyčius. Grynųjų kredito nuostolių pokyčiams didžiausią įtaką turėjo galimo neigiamo COVID–19 pandemijos 

poveikio, kas nulėmė atidėjinių padidėjimą. 

  

(tęsinys kitame puslapyje) 

Grupė ir bankas

1 etapas (12 mėn. 

tikėtini kredito 

nuostoliai)

2 etapas (tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai) Iš viso

Valstybinės institucijos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -6 -                                 -                                 -6

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas 1 -                                 -                                 1

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo -                                 -                                 -                                 -                                 

Valiutos kurso pokytis -                                 -                                 -                                 -                                 

Iš viso -5 -                                 -                                 -5

Kredito įstaigos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -                                 -                                 -                                 -                                 

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -19 -                                 -                                 -19

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo -                                 -                                 -                                 -                                 

Valiutos kurso pokytis -                                 -                                 -                                 -                                 

Iš viso -19 -                                 -                                 -19

Kitos finansų įstaigos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -1 -                                 -                                 -1

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -2 -                                 -                                 -2

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo -                                 -                                 -                                 -                                 

Valiutos kurso pokytis -                                 -                                 -                                 -                                 

Iš viso -3 -                                 -                                 -3

Ne finansų įstaigos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -1 279 -403 -29 641 -31 323

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas 285 542 2 185 3 012

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -4 061 -3 340 -1 908 -9 309

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -115 -                                 -115

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 21 -                                 -8 13

Valiutos kurso pokytis -                                 -                                 3 3

Iš viso -5 034 -3 316 -29 369 -37 719

Privatūs asmenys

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -1 046 -1 952 -18 979 -21 977

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -317 64 2 484 2 231

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -2 794 -1 028 62 -3 760

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -                                 -                                 -                                 

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 1 2 -2 1

Valiutos kurso pokytis -                                 -2 -                                 -2

Iš viso -4 156 -2 916 -16 435 -23 507

Iš viso paskolų

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -2 332 -2 355 -48 620 -53 307

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -50 606 4 669 5 225

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -6 857 -4 368 -1 846 -13 071

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -115 -                                 -115

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 22 2 -10 14

Valiutos kurso pokytis -                                 -2 3 1

Iš viso -9 217 -6 232 -45 804 -61 253
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

 

 
(pabaiga) 

  

Grupė ir bankas

1 etapas (12 mėn. 

tikėtini kredito 

nuostoliai)

2 etapas (tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai) Iš viso

Finansinės garantijos ir įsipareigojimai suteikti paskolą

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -389 -1 640 -611 -2 640

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -18 47 4 566 4 595

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -2 296 1 414 -4 687 -5 569

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 2 -176 -                                 -174

Valiutos kurso pokytis 2 11 82 95

Iš viso -2 699 -344 -650 -3 693

Iš viso kreditų klientams ir kredito institucijoms, finansinių 

garantijų ir įsipareigojimų suteikti paskolą 

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2020 m. sausio 1 d. -2 721 -3 995 -49 231 -55 947

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -68 653 9 235 9 820

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio -9 153 -2 954 -6 533 -18 640

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -115 -                                 -115

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 24 -174 -10 -160

Valiutos kurso pokytis 2 9 85 96

Iš viso -11 916 -6 576 -46 454 -64 946
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

Per 2019 metus nebuvo reikšmingų paskolų bendrosios balansinės vertės pokyčių, kurie reikšmingai įtakotų grynųjų 
kredito nuostolių pokyčius. Grynųjų kredito nuostolių pokyčiams didžiausią įtaką turėjo nurašymai, kurie sudarė 21 657 tūkst. eurų. 

 

  
 

(tęsinys kitame puslapyje) 

  

Grupė ir bankas

1 etapas (12 mėn. 

tikėtini kredito 

nuostoliai)

2 etapas (tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai) Iš viso

Valstybinės institucijos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -6 -                                 -                                 -6

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -1 -                                 -                                 -1

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 1 -                                 -                                 1

Iš viso -6 -                                 -                                 -6

Kredito įstaigos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -1 -                                 -                                 -1

Valiutos kurso pokytis 1 -                                 -                                 1

Iš viso -                                 -                                 -                                 -                                 

Kitos finansų įstaigos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -                                 -                                 -1 -1

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -6 -                                 1 -5

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 5 -                                 -                                 5

Iš viso -1 -                                 -                                 -1

Ne finansų įstaigos

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -1 335 -743 -38 781 -40 859

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -376 211 19 222 19 057

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 377 302 -10 255 -9 576

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -174 -                                 -174

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 57 -                                 239 296

Valiutos kurso pokytis -2 1 -66 -67

Iš viso -1 279 -403 -29 641 -31 323

Privatūs asmenys

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -1 101 -1 939 -20 617 -23 657

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -356 -60 4 080 3 664

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 407 46 -2 447 -1 994

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -                                 -3 -3

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 2 1 -                                 3

Valiutos kurso pokytis 2 -                                 8 10

Iš viso -1 046 -1 952 -18 979 -21 977

Iš viso paskolų

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -2 443 -2 682 -59 399 -64 524

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -739 151 23 303 22 715

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 790 348 -12 702 -11 564

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -174 -3 -177

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 59 1 239 299

Valiutos kurso pokytis 1 1 -58 -56

Iš viso -2 332 -2 355 -48 620 -53 307
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

 

(pabaiga) 

Toliau lentelėje parodytos 3 etapo nuvertėjusių paskolų bendrosios balansinės vertės ir atidėjiniai tikėtiniems kredito 

nuostoliams, taip pat šių paskolų užstatų tikrosios vertės 2020 m. gruodžio 31 d. 

 

Toliau lentelėje parodytos 3 etapo nuvertėjusių paskolų bendrosios balansinės vertės ir atidėjiniai tikėtiniems kredito 

nuostoliams, taip pat šių paskolų užstatų tikrosios vertės 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

 
  

Grupė ir bankas

1 etapas (12 mėn. 

tikėtini kredito 

nuostoliai)

2 etapas (tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai) Iš viso

Finansinės garantijos ir įsipareigojimai suteikti paskolą

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -341 -1 656 -4 965 -6 962

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -215 50 6 147 5 982

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 154 -19 -1 673 -1 538

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 12 -                                 -                                 12

Valiutos kurso pokytis 1 -15 -120 -134

Iš viso -389 -1 640 -611 -2 640

Iš viso kreditų klientams ir kredito institucijoms, finansinių 

garantijų ir įsipareigojimų suteikti paskolą 

Atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams  2019 m. sausio 1 d. -2 784 -4 338 -64 364 -71 486

Naujai pripažintas finansinis turtas ir finansinis turtas, kurio 

pripažinimas nutrauktas -954 201 29 450 28 697

Pokytis dėl kredito rizikos pokyčio 944 329 -14 375 -13 102

Pokytis dėl pertvarkymo -                                 -174 -3 -177

Pokytis dėl metodikos pasikeitimo 71 1 239 311

Valiutos kurso pokytis 2 -14 -178 -190

Iš viso -2 721 -3 995 -49 231 -55 947

3 etapas (nuvertėjęs turtas/tikėtini galiojimo laikotarpio kredito 

nuostoliai)

Bendroji balansinė 

vertė

Atidėjiniai 

tikėtiniems kredito 

nuostoliams

Grynoji balansinė 

vertė

Užstato tikroji 

vertė

Valstybinės institucijos -                                 -                                 -                                 -                                 

Kredito įstaigos -                                 -                                 -                                 -                                 

Kitos finansų įstaigos -                                 -                                 -                                 -                                 

Ne finansų įstaigos 61 756 -29 369 32 387 30 723

Privatūs asmenys 41 824 -16 435 25 389 33 511

Iš viso 103 580 -45 804 57 776 64 234

3 etapas (nuvertėjęs turtas/tikėtini galiojimo laikotarpio kredito 

nuostoliai)

Bendroji balansinė 

vertė

Atidėjiniai 

tikėtiniems kredito 

nuostoliams

Grynoji balansinė 

vertė

Užstato tikroji 

vertė

Valstybinės institucijos -                                 -                                 -                                 -                                 

Kredito įstaigos -                                 -                                 -                                 -                                 

Kitos finansų įstaigos -                                 -                                 -                                 -                                 

Ne finansų įstaigos 61 743 -29 641 32 102 26 324

Privatūs asmenys 52 258 -18 979 33 279 41 944

Iš viso 114 001 -48 620 65 381 68 269
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

Toliau lentelėje parodoma grynoji paskolų balansinė vertė ir nebalansinių įsipareigojimų nominalioji vertė pagal etapus ir 
rizikos klasifikavimo grupes. Grupė ir bankas neturi nusipirkto ar suteikto nuvertėjusio finansinio turto pozicijų. 

  

2020 m. gruodžio 31 d.

1 etapas (12 mėn. 

tikėtini kredito 

nuostoliai)

2 etapas (tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai) Iš viso

Rizikos klasifikavimo kategorija

Centrinis bankas

Investicinis reitingas -                                 -                                 -                                 -                                 

Įprastinė priežiūra -                                 -                                 -                                 -                                 

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -                                 -                                 

Valstybinės institucijos

Investicinis reitingas 78 896                        2                                      -                                 78 898                        

Įprastinė priežiūra -                                 -                                 -                                 -                                 

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

78 896                        2                                      -                                 78 898                        

Kredito įstaigos

Investicinis reitingas 781 723                    1                                      -                                 781 724                    

Įprastinė priežiūra 642                               -                                 -                                 642                               

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

782 365                    1                                      -                                 782 366                    

Kitos finansų įstaigos

Investicinis reitingas 1 598                           53                                   -                                 1 651                           

Įprastinė priežiūra 818                               -                                 -                                 818                               

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

2 416                           53                                   -                                 2 469                           

Ne finansų įstaigos

Investicinis reitingas 1 181 349                29 455                        2 348                           1 213 152                

Įprastinė priežiūra 1 410 217                1 379                           -                                 1 411 596                

Stebimi klientai 4 156                           46 473                        -                                 50 629                        

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 59 408                        59 408                        

2 595 722                77 307                        61 756                        2 734 785                

Privatūs asmenys

Investicinis reitingas 2 903 629                102 261                    39 991                        3 045 881                

Įprastinė priežiūra 2 107                           4 731                           -                                 6 838                           

Stebimi klientai -                                 1 018                           -                                 1 018                           

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 1 833                           1 833                           

2 905 736                108 010                    41 824                        3 055 570                

Iš viso kreditų klientams ir kredito įstaigoms pagal rizikos 

klasifikavimo kategoriją 

Investicinis reitingas 4 947 195                131 772                    42 339                        5 121 306                

Įprastinė priežiūra 1 413 784                6 110                           -                                 1 419 894                

Stebimi klientai 4 156                           47 491                        -                                 51 647                        

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 61 241                        61 241                        

Iš viso 6 365 135                185 373                    103 580                    6 654 088                

Finansinės garantijos ir įsipareigojimai suteikti paskolą

Investicinis reitingas 1 115 994                8 311                           190                               1 124 495                

Įprastinė priežiūra 726 315                    3 994                           -                                 730 309                    

Stebimi klientai 2                                      8 696                           -                                 8 698                           

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 3 413                           3 413                           

1 842 311                21 001                        3 603                           1 866 915                

Iš viso pagal rizikos klasifikavimo kategoriją 

Iš viso investicinio reitingo 6 063 189                140 083                    42 529                        6 245 801                

Iš viso įprastinės priežiūros 2 140 099                10 104                        -                                 2 150 203                

Iš viso stebimų klientų 4 158                           56 187                        -                                 60 345                        

Iš viso įsipareigojimų nevykdymo -                                 -                                 64 654                        64 654                        

Iš viso 8 207 446                206 374                    107 183                    8 521 003                

Grupė ir bankas
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15. KREDITAI KLIENTAMS IR KREDITO INSTITUCIJOMS (TĘSINYS) 

  

2019 m. gruodžio 31 d.

1 etapas (12 mėn. 

tikėtini kredito 

nuostoliai)

2 etapas (tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai)

3 etapas 

(nuvertėjęs 

turtas/tikėtini 

galiojimo 

laikotarpio kredito 

nuostoliai) Iš viso

Rizikos klasifikavimo kategorija

Centrinis bankas

Investicinis reitingas -                                 -                                 -                                 -                                 

Įprastinė priežiūra -                                 -                                 -                                 -                                 

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -                                 -                                 

Valstybinės institucijos

Investicinis reitingas 58 142                        29                                   -                                 58 171                        

Įprastinė priežiūra 1 231                           4                                      -                                 1 235                           

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

59 373                        33                                   -                                 59 406                        

Kredito įstaigos

Investicinis reitingas 4 517                           -                                 -                                 4 517                           

Įprastinė priežiūra 159                               -                                 -                                 159                               

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

4 676                           -                                 -                                 4 676                           

Kitos finansų įstaigos

Investicinis reitingas 100                               2                                      -                                 102                               

Įprastinė priežiūra 2 732                           43                                   -                                 2 775                           

Stebimi klientai -                                 -                                 -                                 -                                 

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 -                                 -                                 

2 832                           45                                   -                                 2 877                           

Ne finansų įstaigos

Investicinis reitingas 522 732                    17 420                        48                                   540 200                    

Įprastinė priežiūra 2 714 125                15 274                        10                                   2 729 409                

Stebimi klientai 629                               34 664                        -                                 35 293                        

Įsipareigojimų nevykdymas -                                 -                                 61 684                        61 684                        

3 237 486                67 358                        61 742                        3 366 586                

Privatūs asmenys

Investicinis reitingas 261                               110                               176                               547                               

Įprastinė priežiūra 2 593 257                243 962                    2 207                           2 839 426                

Stebimi klientai -                                 551                               -                                 551                               

Įsipareigojimų nevykdymas 75                                   614                               49 876                        50 565                        

2 593 593                245 237                    52 259                        2 891 089                

Iš viso kreditų klientams ir kredito įstaigoms pagal rizikos 

klasifikavimo kategoriją 

Investicinis reitingas 585 752                    17 561                        224                               603 537                    

Įprastinė priežiūra 5 311 504                259 283                    2 217                           5 573 004                

Stebimi klientai 629                               35 215                        -                                 35 844                        

Įsipareigojimų nevykdymas 75                                   614                               111 560                    112 249                    

Iš viso 5 897 960                312 673                    114 001                    6 324 634                

Finansinės garantijos ir įsipareigojimai suteikti paskolą

Investicinis reitingas 453 238                    42 777                        20                                   496 035                    

Įprastinė priežiūra 755 920                    7 126                           -                                 763 046                    

Stebimi klientai 1 366                           8 662                           -                                 10 028                        

Įsipareigojimų nevykdymas 8                                      23                                   4 204                           4 235                           

1 210 532                58 588                        4 224                           1 273 344                

Iš viso pagal rizikos klasifikavimo kategoriją 

Iš viso investicinio reitingo 1 038 990                60 338                        244                               1 099 572                

Iš viso įprastinės priežiūros 6 067 424                266 409                    2 217                           6 336 050                

Iš viso stebimų klientų 1 995                           43 877                        -                                 45 872                        

Iš viso įsipareigojimų nevykdymo 83                                   637                               115 764                    116 484                    

Iš viso 7 108 492                371 261                    118 225                    7 597 978                

Grupė ir bankas
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16. SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI 

 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. didžiąją dalį finansinio turto, į apskaitą traukiamo tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais, sudarė Lietuvos ir Latvijos vyriausybių vertybiniai popieriai. 

Finansinio turto, kuris į apskaitą traukiamas tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais, perkainojimo 

rezultatas parodytas pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Grynosios pajamos iš finansinės veiklos“. 

Toliau pateikiami 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. laikomų prekybai ir skolos vertybinių popierių, kurie į apskaitą 

traukiami tikrąja verte, jos pokytį pripažįstant pelnu arba nuostoliais, reitingai pagal „Standard & Poor’s“ ar atitinkamos agentūros 
duomenis.  

 

17. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS  

 

Bankas ir grupė naudoja toliau pateikiamas išvestines finansines priemones norėdamas sumažinti riziką ir kitais tikslais.  

Grupės ir banko išvestinės finansinės priemonės: 

 

 
 

 

 
 

  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

 Laikomi prekybai 11 010                        43 947                        11 010                        43 947                        

 Privalomai traukiami į apskaitą tikrąja verte 475 875                    385 358                    475 875                    385 358                    

 Iš viso 486 885                    429 305                    486 885                    429 305                    

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31

A+ 461 067                    429 305                    

AAA 25 308                        -                                 

BBB- 510                               -                                 

 Iš viso                       486 885                       429 305 

2020 m. gruodžio 31 d. Pirkimas Pardavimas Turtas Įsipareigojimai

Palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės 1 310 967                1 310 967                11 657                        15 917                        

Užsienio valiutos keitimo išvestinės 

  finansinės priemonės 254 339                    253 942                    4 469                           4 085                           

Iš viso
                  1 565 306                   1 564 909                           16 126                           20 002 

Sutarties suma Tikroji vertė

2019 m. gruodžio 31 d. Pirkimas Pardavimas Turtas Įsipareigojimai

Palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės 1 064 036                1 066 036                10 753                        13 846                        

Užsienio valiutos keitimo išvestinės 

  finansinės priemonės 975 885                    975 324                    72 954                        72 025                        

Iš viso 2 039 921 2 041 360 83 707 85 871

Sutarties suma Tikroji vertė
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18. NUOSAVYBĖS PRIEMONĖS 

Toliau lentelėje parodytas nuosavybės priemonių detalizavimas 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.: 

 

 

VISA Inc. nuosavybės priemonių balansinė vertė yra 5 146 tūkst. eurų. Visa Inc. reitingas atitinka AA- pagal Standard & 
Poor‘s reitingų skalę. Daugiau informacijos apie VISA Inc. akcijas yra pateikta 3 pastaboje „Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė“. 

19. INVESTICIJOS Į PATRONUOJAMĄSIAS ĮMONES  

 

 

UAB „SEB investicijų valdymas“ yra 100 proc. banko valdoma patronuojamoji įmonė, teikianti investicijų valdymo 
paslaugas.  

  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Privalomai traukiamos į apskaitą tikrąja verte 5 204                           10 153                        5 204                           10 153                        

Iš viso                              5 204                           10 153                              5 204                           10 153 

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Vertybiniai popieriai, įtraukti į apskaitą pagal savikainos metodą:

UAB „SEB investicijų valdymas“ -                                 -                                 2 871                           2 871                           

Iš viso -                                 -                                                              2 871                              2 871 

Grupė Bankas
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20. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

2020 m. ir 2019 m. grupės ir banko nematerialiojo turto sudėtis: 

 

 

 

2020 metais bankas pabaigė diegti ir paleido naują IT platformą, kuria valdoma dauguma banko teikiamų paslaugų ir 

verslo procesų. Įdiegusi naują IT platformą Lietuvoje, SEB grupė užbaigė IT sistemos vienodinimo procesą visose trijose Baltijos 
šalyse. Likutinė IT platformos vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 12 800 tūkst. eurų, įvertintas naudingo tarnavimo laikas 8 metai. 

2020 metais kapitalizuotos vidinės sąnaudos buvo 1 162 tūkst. eurų (2019 m. –  2 099 tūkst. eurų). 

 

  

Grupė Bankas

Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas

2020

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 53 857 53 805

Įsigytas turtas 3 886 3 886

Nurašytas ir perleistas turtas -32 159 -32 155

Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 25 584 25 536

Likutis 2020 m. sausio 1 d. -41 532 -41 480

Apskaičiuota metų amortizacija (9 pastaba) -1 423 -1 423

Nurašytas ir perleistas turtas 32 159 32 155

Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimas 2020 m. gruodžio 

31 d.
-10 796 -10 748

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 14 788 14 788

2019

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 47 937 47 885

Įsigytas turtas 6 332 6 332

Nurašytas ir perleistas turtas -412 -412

Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 53 857 53 805

Likutis 2019 m. sausio 1 d. -41 380 -41 328

Apskaičiuota metų amortizacija (9 pastaba) -564 -564

Nurašytas ir perleistas turtas 412 412

Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimas 2019 m. gruodžio 

31 d.
-41 532 -41 480

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 12 325 12 325



AB SEB bankas  

 
2020 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS   

(visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
 

      Puslapis  87 iš 113 
 

21. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. grupės ilgalaikio materialiojo turto sudėtis.  
 

 
  

Žemė Biuro įranga ir kita Iš viso

2020

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 46 22 966 23 012

Įsigytas turtas -                                 8 377 8 377

Perklasifikavimai -                                 -234 -234

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 -9 121 -9 121

Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 46 21 988 22 034

Likutis 2020 m. sausio 1 d. -                                 -13 908 -13 908

Nusidėvėjimas (9 pastaba) -                                 -2 802 -2 802

Perklasifikavimai -                                 101 101

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 8 596 8 596

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2020 m. gruodžio 31 d.                                         -   -8 013 -8 013

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 46 13 975 14 021

2019

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 46 27 719 27 765

Įsigytas turtas -                                 2 538 2 538

Perklasifikavimai -                                 -40 -40

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 -7 251 -7 251

Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 46 22 966 23 012

Likutis 2019 m. sausio 1 d. -                                 -18 032 -18 032

Nusidėvėjimas (9 pastaba) -                                 -2 661 -2 661

Perklasifikavimai -                                 23 23

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 6 762 6 762

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2019 m. gruodžio 31 d.                                         -   -13 908 -13 908

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 46 9 058 9 104

Grupė
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21. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (TĘSINYS) 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Banko ilgalaikio materialiojo turto sudėtis: 
 

 
  

Žemė Biuro įranga ir kita Iš viso

2020

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 46 22 893 22 939

Įsigytas turtas -                                 8 344 8 344

Perklasifikavimai -                                 -234 -234

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 -9 076 -9 076

Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 46 21 927 21 973

Likutis 2020 m. sausio 1 d. -                                 -13 844 -13 844

Nusidėvėjimas (9 pastaba) -                                 -2 796 -2 796

Perklasifikavimai -                                 102 102

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 8 551 8 551

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2020 m. gruodžio 31 d.                                         -   -7 987 -7 987

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 46 13 940 13 986

2019

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 46 27 580 27 626

Įsigytas turtas -                                 2 536 2 536

Perklasifikavimai -                                 -40 -40

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 -7 183 -7 183

Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 46 22 893 22 939

Likutis 2019 m. sausio 1 d. -                                 -17 940 -17 940

Nusidėvėjimas (9 pastaba) -                                 -2 651 -2 651

Perklasifikavimai -                                 23 23

Nurašytas ir perleistas turtas -                                 6 724 6 724

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2019 m. gruodžio 31 d.                                         -   -13 844 -13 844

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 46 9 049 9 095

Bankas
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22. NUOMA 

 

 
 
2020 m. birželį grupė ir bankas pradėjo nuomotis verslo centrą, kuris buvo pastatytas pagal iš anksto sutartas specifikacijas. 

Sutartas nuomos laikotarpis yra 10 metų. 

 

 
 

Lizingo portfelis apima daugiausia transporto priemones, mašinas ir įrenginius. Likvidacinės vertės rizika nėra didelė, kadangi yra 
antrinė rinka. 

  

Nuomininkas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Pelno (nuostolių) ataskaita

Lizingo įsipareigojimų palūkanų 

sąnaudos Grynosios palūkanų pajamos -126 -61 -126 -61

Trumpalaikės nuomos sąnaudos Kitos sąnaudos -425 -501 -425 -501

Mažos vertės turto nuomos 

sąnaudos Kitos sąnaudos -196 -128 -196 -128

Naudojimo teise valdomo turto 

nusidėvėjimo sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

nusidėvėjimas, amortizacija ir 

vertės sumažėjimas (9 pastaba) -4 967 -4 126 -4 949 -4 100

Finansinės būklės ataskaita

Padidėjimai Naudojimo teise valdomas turtas                          25 583                                 269 25 583                       269                              

Likutinė vertė Naudojimo teise valdomas turtas                          32 248                          11 502 32 067                                                11 480 

Lizingo įsipareigojimai Kiti įsipareigojimai (29 pastaba)                          33 168                          11 456 33 168                                                11 456 

Grupė Bankas

Lizingo davėjas

Finansinis lizingas 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Nediskontuoti nuomos mokėjimai, gautini po balanso datos ir iki:

1 metų 295 043 283 178 295 043 283 178

2 metų 227 668 237 006 227 668 237 006

3 metų 135 009 174 393 135 009 174 393

4 metų 65 659 40 536 65 659 40 536

5 metų 29 295 59 871 29 295 59 871

po 5 metų 10 483 8 544 10 483 8 544

Iš viso nediskontuotų gautinų lizingo mokėjimų 763 157 803 528 763 157 803 528

Neuždirbtos finansinės pajamos -23 794 -24 357 -23 794 -24 357

Grynoji investicija į lizingą 739 363 779 171 739 363 779 171

Finansinės pajamos (palūkanų pajamos) iš grynosios investicijos į 

lizingą 16 812                        14 839                        16 812                        14 839                        

Grupė Bankas
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23. INVESTICINIS TURTAS  

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. grupės ir banko investicinio turto sudėtis: 

 

 

Investicinio turto tikroji rinkos vertė buvo nustatyta vadovaujantis SEB grupės patvirtintais tvarkos nuostatais. 

Investicinio turto tikroji rinkos vertė iš esmės nesiskiria nuo jo 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitinės vertės. 

Didžiausią dalį grupės investicinio turto sudarė lizingu išnuomotas ir perimtas turtas (žemė ir pastatai). Bankas tikisi 

realizuoti perimtą turtą. 

 

  

Grupė Bankas

Investicinis turtas Investicinis turtas

2020

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 1 150 1 150

Įsigytas (perimtas) turtas 606 606

Nurašytas ir perleistas turtas -305 -305

Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 1 451 1 451

Likutis 2020 m. sausio 1 d. -369 -369

Nusidėvėjimas (9 pastaba) -29 -29

Nurašytas ir perleistas turtas 11 11

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2020 m. gruodžio 31 d. -387 -387

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. 1 064                           1 064                             

2019

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 1 611 1 611

Įsigytas (perimtas) turtas 523 523

Nurašytas ir perleistas turtas -984 -984

Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 1 150 1 150

Likutis 2019 m. sausio 1 d. -540 -540

Nusidėvėjimas (9 pastaba) -27 -27

Nurašytas ir perleistas turtas 198 198

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas 2019 m. gruodžio 31 d. -369 -369

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 781                               781                                  
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24. KITAS TURTAS 

 

 

Reikšmingų uždelstų ir nuvertėjusių sumų nėra. 

Kito finansinio turto tikroji vertė apytiksliai lygi jo apskaitinei vertei. 

25. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS  

 

 

 

26. ĮSISKOLINIMAS CENTRINIAM BANKUI IR KREDITO ĮSTAIGOMS  

 

 
 

 

27. KLIENTŲ INDĖLIAI  
 

Klientų indėlių pasiskirstymas pagal kliento kategoriją: 

 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu bankas privalo mokėti 
metinius įnašus į Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo fondus. Nuo 2015 m. yra draudžiami visi indėliai, kurie yra 

indėlių draudimo objektas pagal teisės aktų reikalavimus ir kurių ekvivalentas eurais neviršija 100 tūkst. eurų. 

  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Gautinos subnuomos sumos 667                               81                                   848                               102                               

Prekybos gautinos sumos 1 062                           1 261                           302                               496                               

Gautinos sumos iš klientų 19 969                        2 272                           19 969                        2 272                           

Sumos iki atsiskaitymo 5                                      25 266                        5                                      25 266                        

Kitas turtas 4 048                           3 688                           3 985                           3 661                           

Iš viso 25 751                        32 568                        25 109                        31 797                        

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3 044                           4 023                           3 024                           4 012                           

Sukauptos pajamos 1 955                           1 600                           2 878                           2 588                           

Iš viso 4 999                           5 623                           5 902                           6 600                           

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Banko sąskaitos ir indėliai iki pareikalavimo 47 601                        110 099                    47 601                        110 099                    

Terminuotieji indėliai 598 894                    448 971                    598 894                    448 971                    

Iš viso                       646 495                       559 070                       646 495                       559 070 

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Valstybinės institucijos 284 092                    406 810                    284 092                    406 810                    

Kitos finansų įstaigos 217 107                    169 412                    224 404                    176 936                    

Ne finansų įstaigos 2 829 980                2 061 221                2 829 980                2 061 221                

Privatūs asmenys 5 245 693                4 372 157                5 245 693                4 372 157                

Iš viso                   8 576 872                   7 009 600                   8 584 169                   7 017 124 

Grupė Bankas
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28. ATIDĖJINIAI 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. atidėjinius sudarė: 

 

 

Atidėjiniai nebalansiniams įsipareigojimams buvo suformuoti atsižvelgiant į galimus tikėtinus kredito nuostolius dėl 

nebalansinių įsipareigojimų, taip pat garantijų ir kreditų įsipareigojimų. 

Atidėjinių nebalansiniams įsipareigojimams pasikeitimas 2019 m. ir 2018 m. yra pateiktas 15 pastaboje. 

Kiti atidėjiniai yra rezervas pensijų išmokoms, sudarytas 2020 metais pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą – 

darbuotojui išeinant į pensiją darbdavys turi įsipareigojimą sumokėti jam 2 atlyginimų dydžio išmoką. Išmokos suma yra 

sukaupiama per darbuotojo darbo laikotarpį. 

Atidėjinių ilgalaikėms išmokoms darbuotojams ir kitų atidėjinių pokytis yra parodytas toliau lentelėje. Apskaitos politika, 

taikoma mokant ilgalaikes išmokas darbuotojams, yra aprašyta 1.19.3 pastaboje „Apibrėžtųjų išmokų planai“. 

 

 
 

 

29. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

  
 

Kitų finansinių įsipareigojimų tikroji vertė apytiksliai lygi j apskaitinei vertei. 

 

30. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  

 

 
 

 

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

 Atidėjiniai nebalansiniams įsipareigojimams 3 693                           2 640                           3 693                           2 640                           

 Atidėjiniai ilgalaikėms išmokoms darbuotojams 3 679                           3 280                           3 640                           3 280                           

 Kiti atidėjiniai 598                               -                                 598                               -                                 

Iš viso 7 970                           5 920                           7 931                           5 920                           

Grupė Bankas

Grupė Bankas

 Likutis 2020 m. sausio 1 d. 3 280 3 280

 Papildomai suformuoti atidėjiniai 2 391 2 342

 Panaudoti atidėjiniai -1 394 -1 384

 Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 4 277 4 238

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Prekybos mokėtinos sumos 8 116                           11 280                        8 116                           11 280                        

Mokėtinos sumos klientams 41 801                        30 383                        41 781                        30 383                        

Nuomos įsipareigojimai (22 pastaba) 33 168                        11 456                        33 168                        11 456                        

Sumos iki atsiskaitymo 1 913                           7 967                           1 913                           7 967                           

Kiti įsipareigojimai 10 203                        11 568                        10 133                        11 485                        

Iš viso 95 201                        72 654                        95 111                        72 571                        

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Sukauptos sąnaudos 6 197                           8 312                           6 035                           8 128                           

Ateinančių laikotarpių pajamos 1 033                           978                               1 033                           978                               

Iš viso 7 230                           9 290                           7 068                           9 106                           

Grupė Bankas
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31. IŠLEISTAS KAPITALAS IR REZERVAI  

Pasirašytos akcijos 
 

 
 

100 proc. pasirašytų banko akcijų priklauso „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, registruotai Švedijoje. 

Rezervai 

 

 

 

 

 

 

  

Akcijų skaičius

Procentas nuo 

viso skaičiaus

Apmokėtas 

kapitalas Akcijų skaičius

Procentas nuo 

viso skaičiaus

Apmokėtas 

kapitalas

Paprastosios akcijos, kurių 

kiekvienos nominali vertė 

19,4 eurų, pilnai apmokėtos 15 441 423 100% 299 564 15 441 423 100% 299 564

2020 12 31 2019 12 31

Grupė

Atsargos 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas

Bendrieji ir kiti 

rezervai Iš viso

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 637 171 908 3 485 176 030

Mokėjimas akcijomis -                                -                                261 261

Mokėjimo akcijomis realizavimas -                                -                                -780 -780

Pervedimai į rezervus -                                14 638 -                                14 638

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 637 186 546 2 966 190 149

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 637 186 546 2 966 190 149

Mokėjimas akcijomis -                                -                                484 484

Mokėjimo akcijomis realizavimas                                        -                                          -   -261 -261

Pervedimai į rezervus                                        -   14 500 -                                14 500

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 637 201 046 3 189 204 872

Bankas

Atsargos 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas

Bendrieji ir kiti 

rezervai Iš viso

Likutis 2019 m. sausio 1 d. 637 171 622 3 484 175 743

Mokėjimas akcijomis -                                -                                261 261

Mokėjimo akcijomis realizavimas -                                -                                -780 -780

Pervedimai į rezervus -                                14 638 -                                14 638

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 637 186 260 2 965 189 862

Likutis 2020 m. sausio 1 d. 637 186 260 2 965 189 862

Mokėjimas akcijomis -                                -                                484 484

Mokėjimo akcijomis realizavimas -                                -                                -261 -261

Pervedimai į rezervus -                                14 500 -                                14 500

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 637 200 760 3 188 204 585
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32. VALDOMAS TURTAS  

 

 

2020 m. grupės turto valdymo mokestis buvo 7 270 tūkst. eurų (2019 m. – 7 890 tūkst. eurų), o banko 542 tūkst. eurų 

(2019 m. – 193 tūkst. Eurų), ir jis yra įtrauktas į pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnį „Pajamos už paslaugų mokesčius“.  

 

33. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VERTINIMO KATEGORIJAS  

 
Toliau lentelėse yra parodytas grupės ir banko turto, įsipareigojimų  ir nuosavo kapitalo pasiskirstymas pagal vertinimo 

kategorijas. 

 

 
 

 

  

2020 12 31    

(neaudituota)
2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Pensijų fondai 1 216 068                1 038 528                -                                 -                                 

Klientų portfeliai valdomi savarankiškai 335 581                    318 257                    32 123                        17 114                        

Kitos investavimo priemonės 63 493                        58 971                        63 493                        58 971                        

Iš viso 1 615 142                1 415 756                95 616                        76 085                        

Grupė Bankas

Grupė

Turtas Laikomas prekybai

Privalomai traukiamas į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiamas 

amortizuota savikaina Iš viso

Grynieji pinigai ir likučiai centriniuose bankuose -                                                -                                                1 934 827                               1 934 827                               

Kreditai kredito įstaigoms -                                                -                                                1 886 403                               1 886 403                               

Kreditai klientams -                                                -                                                5 810 488                               5 810 488                               

Skolos vertybiniai popieriai 11 010                                      475 875                                   -                                                486 885                                   

Išvestinės finansinės priemonės 16 126                                      -                                                -                                                16 126                                      

Nuosavybės priemonės -                                                5 204                                          -                                                5 204                                          

Kitas finansinis turtas -                                                -                                                21 036                                      21 036                                      

Iš viso finansinio turto 27 136                                      481 079                                   9 652 754                               10 160 969                           

Kitas nefinansinis turtas -                                                -                                                -                                                71 845                                      

Iš viso 27 136                                      481 079                                   9 652 754                               10 232 814                           

Įsipareigojimai Laikomi prekybai

Privalomai traukiami į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiami 

amortizuota savikaina Iš viso

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms -                                                -                                                646 495                                   646 495                                   

Klientų indėliai -                                                -                                                8 576 872                               8 576 872                               

Išvestinės finansinės priemonės 20 002                                      -                                                -                                                20 002                                      

Kiti finansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                91 195                                      91 195                                      

Iš viso finansinių Įsipareigojimų 20 002                                      -                                                9 314 562                               9 334 564                               

Kiti nefinansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                -                                                21 004                                      

Nuosavas kapitalas -                                                -                                                -                                                877 246                                   

Iš viso 20 002                                      -                                                9 314 562                               10 232 814                           

2020 12 31
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33. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VERTINIMO KATEGORIJAS (TĘSINYS)  

 

 
 

 

 

 
 

  

Grupė

Turtas Laikomas prekybai

Privalomai traukiamas į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiamas 

amortizuota savikaina Iš viso

Grynieji pinigai ir likučiai centriniuose bankuose -                                                -                                                1 610 925                               1 610 925                               

Kreditai kredito įstaigoms -                                                -                                                65 584                                      65 584                                      

Kreditai klientams -                                                -                                                6 266 651                               6 266 651                               

Skolos vertybiniai popieriai 43 947                                      385 358                                   -                                                429 305                                   

Išvestinės finansinės priemonės 83 707                                      -                                                -                                                83 707                                      

Nuosavybės priemonės -                                                10 153                                      -                                                10 153                                      

Kitas finansinis turtas -                                                -                                                28 799                                      28 799                                      

Iš viso finansinio turto 127 654                                   395 511                                   7 971 959                               8 495 124                               

Kitas nefinansinis turtas -                                                -                                                -                                                43 116                                      

Iš viso 127 654                                   395 511                                   7 971 959                               8 538 240                               

Įsipareigojimai Laikomi prekybai

Privalomai traukiami į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiami 

amortizuota savikaina Iš viso

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms -                                                -                                                559 070                                   559 070                                   

Klientų indėliai -                                                -                                                7 009 600                               7 009 600                               

Išvestinės finansinės priemonės 85 871                                      -                                                -                                                85 871                                      

Kiti finansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                69 398                                      69 398                                      

Iš viso finansinių Įsipareigojimų 85 871                                      -                                                7 638 068                               7 723 939                               

Kiti nefinansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                -                                                30 670                                      

Nuosavas kapitalas -                                                -                                                -                                                783 631                                   

Iš viso 85 871                                      -                                                7 638 068                               8 538 240                               

2019 12 31

Bankas

Turtas Laikomas prekybai

Privalomai traukiamas į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiamas 

amortizuota savikaina Iš viso

Grynieji pinigai ir likučiai centriniuose bankuose -                                                -                                                1 934 827                               1 934 827                               

Kreditai kredito įstaigoms -                                                -                                                1 886 403                               1 886 403                               

Kreditai klientams -                                                -                                                5 810 488                               5 810 488                               

Skolos vertybiniai popieriai 11 010                                      475 875                                   -                                                486 885                                   

Išvestinės finansinės priemonės 16 126                                      -                                                -                                                16 126                                      

Nuosavybės priemonės -                                                5 204                                          -                                                5 204                                          

Kitas finansinis turtas -                                                -                                                20 276                                      20 276                                      

Iš viso finansinio turto 27 136                                      481 079                                   9 651 994                               10 160 209                           

Kitas nefinansinis turtas -                                                -                                                -                                                75 511                                      

Iš viso 27 136                                      481 079                                   9 651 994                               10 235 720                           

Įsipareigojimai Laikomi prekybai

Privalomai traukiami į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiami 

amortizuota savikaina Iš viso

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms -                                                -                                                646 495                                   646 495                                   

Klientų indėliai -                                                -                                                8 584 169                               8 584 169                               

Išvestinės finansinės priemonės 20 002                                      -                                                -                                                20 002                                      

Kiti finansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                84 978                                      84 978                                      

Iš viso finansinių įsipareigojimų 20 002                                      -                                                9 315 642                               9 335 644                               

Kiti nefinansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                -                                                26 930                                      

Nuosavas kapitalas -                                                -                                                -                                                873 146                                   

Iš viso 20 002                                      -                                                9 315 642                               10 235 720                           

2020 12 31
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33. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VERTINIMO KATEGORIJAS (TĘSINYS)  

 

 
  

Bankas

Turtas Laikomas prekybai

Privalomai traukiamas į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiamas 

amortizuota savikaina Iš viso

Grynieji pinigai ir likučiai centriniuose bankuose -                                                -                                                1 610 925                               1 610 925                               

Kreditai kredito įstaigoms -                                                -                                                65 584                                      65 584                                      

Kreditai klientams -                                                -                                                6 266 651                               6 266 651                               

Skolos vertybiniai popieriai 43 947                                      385 358                                   -                                                429 305                                   

Išvestinės finansinės priemonės 83 707                                      -                                                -                                                83 707                                      

Nuosavybės priemonės -                                                10 153                                      -                                                10 153                                      

Kitas finansinis turtas -                                                -                                                28 034                                      28 034                                      

Iš viso finansinio turto 127 654                                   395 511                                   7 971 194                               8 494 359                               

Kitas nefinansinis turtas -                                                -                                                -                                                46 915                                      

Iš viso 127 654                                   395 511                                   7 971 194                               8 541 274                               

Įsipareigojimai Laikomi prekybai

Privalomai traukiami į 

apskaitą tikrąja verte, 

jos pokytį pripažįstant 

pelnu arba nuostoliais

Į apskaitą traukiami 

amortizuota savikaina Iš viso

Įsiskolinimas centriniam bankui ir kredito įstaigoms -                                                -                                                559 070                                   559 070                                   

Klientų indėliai -                                                -                                                7 017 124                               7 017 124                               

Išvestinės finansinės priemonės 85 871                                      -                                                -                                                85 871                                      

Kiti finansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                69 214                                      69 214                                      

Finansinių Įsipareigojimų iš viso 85 871                                      -                                                7 645 408                               7 731 279                               

Kiti nefinansiniai įsipareigojimai -                                                -                                                -                                                30 587                                      

Nuosavas kapitalas -                                                -                                                -                                                779 408                                   

Iš viso 85 871                                      -                                                7 645 408                               8 541 274                               

2019 12 31
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34. TRUMPALAIKIS IR ILGALAIKIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  

 

 
  

Grupė
Trumpalaikis 

turtas Ilgalaikis turtas Iš viso

Trumpalaikis 

turtas Ilgalaikis turtas Iš viso

Turtas

Grynieji pinigai ir likučiai 

centriniuose bankuose 1 934 827 -                                1 934 827 1 610 925 -                                1 610 925

Kreditai kredito įstaigoms 1 886 403 -                                1 886 403 65 584                       -                                65 584

Kreditai klientams 1 386 003 4 424 485 5 810 488 1 536 092               4 730 559               6 266 651

Skolos vertybiniai popieriai 61 136 425 749 486 885 155 354 273 951 429 305

Išvestinės finansinės 

priemonės 4 367 11 759 16 126 77 781 5 926 83 707

Nuosavybės priemonės -                                5 204 5 204 -                                10 153 10 153

Ilgalaikis nematerialusis 

turtas -                                14 788 14 788 -                                12 325 12 325

Ilgalaikis materialusis turtas -                                14 021 14 021 -                                9 104 9 104

Naudojimo teise valdomas 

turtas 143 32 105 32 248 -                                11 502 11 502

Investicinis turtas -                                1 064 1 064 -                                781 781

Atidėtojo pelno mokesčio 

turtas -                                10 10 -                                12 12

Kitas turtas 23 701 2 050 25 751 30 864                       1 704 32 568

Iš anksto apmokėtos 

sąnaudos ir sukauptos 

pajamos 4 980 19 4 999 1 041                          4 582 5 623

Iš viso turto 5 301 560 4 931 254 10 232 814 3 477 641 5 060 599 8 538 240

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai

Ilgalaikiai 

įsipareigojimai Iš viso

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai

Ilgalaikiai 

įsipareigojimai Iš viso

Įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam 

bankui ir kredito įstaigoms 76 495 570 000 646 495 154 711 404 359 559 070

Klientų indėliai 8 560 414 16 458 8 576 872 6 990 895 18 705 7 009 600

Išvestinės finansinės 

priemonės 4 158 15 844 20 002 77 431 8 440 85 871

Mokėtinas pelno mokestis 1 758 -                                1 758 11 884 -                                11 884

Atidėtojo pelno mokesčio 

įsipareigojimas -                                40 40 -                                320 320

Atidėjiniai 3 221 4 749 7 970 2 294 3 626 5 920

Kiti įsipareigojimai 64 833 30 368 95 201 54 552 18 102 72 654

Sukauptos sąnaudos ir 

ateinančių laikotarpių 

pajamos 7 121 109 7 230 6 479 2 811 9 290

Iš viso įsipareigojimų 8 718 000 637 568 9 355 568 7 298 246 456 363 7 754 609

Grynoji vertė -3 416 440 4 293 686 877 246 -3 820 605 4 604 236 783 631

2020 12 31 2019 12 31
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34. TRUMPALAIKIS IR ILGALAIKIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS)  
 
 

 

 

Turtas ir įsipareigojimai yra laikomi trumpalaikiais, jeigu tai yra pinigai arba jų ekvivalentai, jeigu jie yra laikomi prekybos tikslais, 

juos tikimasi parduoti, padengti ar sunaudoti per įprastą veiklos ciklą ir jie bus realizuoti per 12 mėnesių. Visas kitas turtas ir 
įsipareigojimai yra laikomi ilgalaikiais.

Bankas
Trumpalaikis 

turtas Ilgalaikis turtas Iš viso

Trumpalaikis 

turtas Ilgalaikis turtas Iš viso

Turtas

Grynieji pinigai ir likučiai 

centriniuose bankuose 1 934 827               -                                1 934 827               1 610 925               -                                1 610 925               

Kreditai kredito įstaigoms 1 886 403               -                                1 886 403               65 584                       65 584                       

Kreditai klientams 1 386 003               4 424 485               5 810 488               1 536 092               4 730 559               6 266 651               

Skolos vertybiniai popieriai 61 136                       425 749                   486 885                   155 354                   273 951                   429 305                   

Išvestinės finansinės 

priemonės 4 367                          11 759                       16 126                       77 781                       5 926                          83 707                       

Nuosavybės priemonės -                                5 204                          5 204                          -                                10 153                       10 153                       

Investicijos į 

patronuojamąsias įmones -                                2 871                          2 871                          -                                2 871 2 871                          

Ilgalaikis nematerialusis -                                14 788                       14 788                       -                                12 325 12 325                       

Ilgalaikis materialusis turtas -                                13 986                       13 986                       -                                9 095 9 095                          

Naudojimo teise valdomas 

turtas 143                              31 924                       32 067                       -                                11 480 11 480                       

Investicinis turtas -                                1 064                          1 064                          -                                781                              781                              

Atidėtojo pelno mokesčio 

turtas -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Kitas turtas 22 897                       2 212                          25 109                       30 093                       1 704                          31 797                       

Iš anksto apmokėtos 

sąnaudos ir sukauptos 

pajamos 5 883                          19                                  5 902                          1 030                          5 570                          6 600                          

Iš viso turto 5 301 659 4 934 061 10 235 720 3 476 859 5 064 415 8 541 274

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai

Ilgalaikiai 

įsipareigojimai Iš viso

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai

Ilgalaikiai 

įsipareigojimai Iš viso

Įsipareigojimai

Įsiskolinimas centriniam 

bankui ir kredito įstaigoms 76 495                       570 000                   646 495                   154 711                   404 359                   559 070                   

Klientų indėliai 8 567 711               16 458                       8 584 169               6 998 419               18 705                       7 017 124               

Išvestinės finansinės 

priemonės 4 158                          15 844                       20 002                       77 431                       8 440                          85 871                       

Mokėtinas pelno mokestis 1 758                          -                                1 758                          11 884                       -                                11 884                       

Atidėtojo pelno mokesčio 

įsipareigojimas -                                40                                  40                                  -                                320                              320                              

Atidėjiniai 3 204                          4 727                          7 931                          2 294                          3 626                          5 920                          

Kiti įsipareigojimai 64 743                       30 368                       95 111                       54 537                       18 034                       72 571                       

Sukauptos sąnaudos ir 

ateinančių laikotarpių 

pajamos 6 959                          109                              7 068                          6 322                          2 784                          9 106                          

Iš viso įsipareigojimų 8 725 028 637 546 9 362 574 7 305 598 456 268 7 761 866

Grynoji vertė -3 423 369 4 296 515 873 146 -3 828 739 4 608 147 779 408

2020 12 31 2019 12 31
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35. FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUDENGIMAS  

2020 m. gruodžio 31 d. finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai.  

 

  

2019 m. gruodžio 31 d. finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai. 

 
 

Turtas

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma, įskaityta balanse

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo grynoji 

suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

įskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma

Kiti finansiniai 

įsipareigojimai, pripažinti 

balanse Iš viso

Išvestinės finansinės 

priemonės 265 931 249 407 16 524 6 -                                                   16 518 404 16 126

Iš viso turto 265 931 249 407 16 524 6 -                                                   16 518 404 16 126

Įsipareigojimai

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma, įskaityta balanse

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo grynoji 

suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

įskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma

Kiti finansiniai 

įsipareigojimai, pripažinti 

balanse Iš viso

Išvestinės finansinės 

priemonės 269 442 249 407 20 035 10                                                     31                                                     20 025 12 20 002

Iš viso įsipareigojimų 269 442 249 407 20 035 10                                                     31                                                     20 025 12 20 002

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Turtas

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma, įskaityta balanse

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo grynoji 

suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

įskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma

Kiti finansiniai 

įsipareigojimai, pripažinti 

balanse Iš viso

Išvestinės finansinės 

priemonės 1 022 657 938 683 83 974 9 16                                                     83 981 283 83 707

Iš viso turto 1 022 657 938 683 83 974 9 16                                                     83 981 283 83 707

Įsipareigojimai

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo bendroji 

suma, įskaityta balanse

Pripažinto finansinio 

įsipareigojimo grynoji 

suma

Sumos, kurios nėra 

tarpuskaitos būdu 

įskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma

Kiti finansiniai 

įsipareigojimai, pripažinti 

balanse Iš viso

Išvestinės finansinės 

priemonės 1 024 587 938 683 85 904 -                                                   -                                                   85 904 33 85 871

Iš viso įsipareigojimų 1 024 587 938 683 85 904 -                                                   -                                                   85 904 33 85 871

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai

Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai
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35. FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUDENGIMAS (TĘSINYS)  

Pirmiau pateiktose lentelėse parodytas finansinis turtas ir įsipareigojimai, kurie finansinės būklės ataskaitoje yra 
parodom kaip grynoji vertė arba kuriems gali būti taikoma tarpusavio užskaita dėl vykdytinų bendros tarpusavio užskaitos 

sutarčių ar panašių susitarimų kartu su atitinkama užtikrinimo priemone. Finansinis turtas ir įsipareigojimai finansinės būklės 

ataskaitoje yra parodomi kaip grynoji vertė, kai bankas turi juridiškai pagrįstą teisę vykdyti tarpusavio užskaitą ir vykdydamas 

įprastinę veiklą, ir bankroto atveju ir ketina atsiskaityti grynosios vertės pagrindu arba parduoti turtą ir įvykdyti įsipareigojimus 
tuo pačiu metu.  

Finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomos vykdytinų bendros tarpusavio užskaitos sutartys ar panašūs 

susitarimai ir kurie nėra parodyti finansinės būklės ataskaitoje kaip grynoji vertė, yra sandoriai, kurie paprastai yra privalomi 

vykdyti bankroto ar įsipareigojimų nevykdymo atveju, o ne vykdant įprastinę veiklą, arba sandoriai, kai bankas arba grupė 
neketina įskaityti atitinkamų finansinių priemonių tuo pačiu metu. 

 

36. IŠ FINANSINĖS VEIKLOS ATSIRANDANČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYČIŲ SUDERINIMAS  

Lentelėje žemiau pateikiamas banko ir grupės iš finansinės veiklos atsirandančių įsipareigojimų pokyčių suderinimas, 
kuriame atvaizduojami tiek piniginiai, tiek nepiniginiai pokyčiai: 

 

  
 

 

  
 

Kiti pokyčiai yra sukauptų palūkanų pokyčiai. 

 

37. SUSIJĘ ASMENYS  

Su grupe ir banku yra susiję šie asmenys ir įmonės: 

- pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai; 

- patronuojanti įmonė; 

- patronuojančios įmonės grupės įmonės; 

- patronuojamosios įmonės; 

- patronuojančios įmonės asocijuotos įmonės. 

Pagrindiniais vadovaujančiais darbuotojais laikomi banko valdybos nariai. 

Sandoriai su susijusiomis šalimis 

Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis yra sudaryti banko sandoriai. Lentelėje pateikti sandoriai sus 

susijusiomis šalimis už ataskaitinius metus ir likučiai ataskaitinei datai.  
  

2020 m. sausio 

1 d.

Pinigų srautai 

iš finansinės 

veiklos Kiti pokyčiai

2020 m. gruodžio 

31 d.

Nuomos įsipareigojimai 11 456 -4 829 26 541 33 168

2019 m. sausio 

1 d.

16 - ojo TFAS 

taikymas 

pirmąjį kartą

Pinigų srautai 

iš finansinės 

veiklos Kiti pokyčiai

2019 m. gruodžio 

31 d.

Nuomos įsipareigojimai -                          15 726 -4 209 -61 11 456
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37. SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) 

 

 
  

Grupė, 2020

Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai

Paskolos 0,54–11 1 800 247 0,54-11 64 506 1,54–17 139 24

Išvestinės finansinės priemonės 125 -                                -                                -                                

Kitos gautinos sumos 221 1 105 -                                -                                

Indėliai -                                602 084 -                                18 081 737 212

Išvestinės finansinės priemonės 19 768 -                                -                                -                                

Kitos mokėtinos sumos 45 475 -                                -                                

Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai

Įsipareigojimai suteikti paskolą 1,17–11 11 505 3,5–11 5 11–17 63 17

Gautos garantijos 2 498 10 482                       -                                -                                

Suteiktos garantijos 3 072 10 904                       -                                -                                

Patronuojanti 

įmonė

Patronuojančios 

įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai 

vadovaujantys 

darbuotojai

Kitos susijusios 

šalys

Palūkanų pajamos 668 124 2 1

Palūkanų sąnaudos -10 355 -55 -                                -                                

Pajamos už paslaugų mokesčius 1 763 2 561 10 1

Išlaidos paslaugų mokesčiams -991 -467 -                                -                                

Kitos pajamos 407 3 344 -                                -                                

Kitos sąnaudos -2 485 -5 036 -                                -                                

Patronuojanti įmonė

Patronuojančios įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai vadovaujantys 

darbuotojai Kitos susijusios šalys
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37. SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) 

 

 
 

 

 
  

Grupė, 2019

Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/     

įsipareigojimai

Paskolos 0,00–3,50 18 127 0,50–3,50 23 318                        - 146                              

Išvestinės finansinės priemonės  - 72 258  - 9  - -                                

Kitos gautinos sumos  - 109  - 320  - -                                

Indėliai 0,00–5,49 508 099                   0,05–5,49 15 233  - 667                              

Kitos mokėtinos sumos  - -                                 - 187  - -                                

Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai

Įsipareigojimai suteikti paskolą 11 5 11 10 11–17 60

Gautos garantijos  - 535 578                    - -                                 - -                                

Patronuojanti įmonė

Patronuojančios įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai vadovaujantys 

darbuotojai

Patronuojanti 

įmonė

Patronuojančios 

įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai 

vadovaujantys 

darbuotojai

Palūkanų pajamos 3 070 324 4

Palūkanų sąnaudos -3 464 -84 -                                

Pajamos už paslaugų mokesčius 3 076 2 530 3

Išlaidos paslaugų mokesčiams -1 339 -1 773 -                                

Kitos pajamos 499 2 859 -                                

Kitos sąnaudos -2 385 -4 245 -                                
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37. SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) 

 

 
  

Bankas, 2020

Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai

Paskolos 0,54–11 1 800 247 0,54–11 64 506 1,54–17 139 24 -                                

Išvestinės finansinės 

priemonės 125 -                                -                                -                                -                                

Kitos gautinos sumos 221 1 105 -                                -                                1 976

Indėliai -                                602 084 -                                18 081 737 212 -                                7 297

Išvestinės finansinės 

priemonės 19 768 -                                -                                -                                -                                

Kitos mokėtinos sumos 45 427 -                                -                                -                                

Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai

Įsipareigojimai suteikti 

paskolą

1,17–11

11 505 3,5–11 5 11–17 63 17 -                                

Gautos garantijos 2 498 10 482 -                                -                                -                                

Suteiktos garantijos 3 072 10 904 -                                -                                -                                

Patronuojanti 

įmonė

Patronuojančios 

įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai 

vadovaujantys 

darbuotojai

Kitos susijusios 

šalys

Patronuojamoji 

įmonė

Palūkanų pajamos 668 124 2 1 -                                

Palūkanų sąnaudos -10 355 -55 -                                -                                50

Pajamos už paslaugų 

mokesčius 1 763 2 492 10 1 3 423Išlaidos paslaugų 

mokesčiams -991 -293 -                                -                                -                                

Kitos pajamos 407 3 330 -                                -                                2 312

Kitos sąnaudos -2 479 -5 016 -                                -                                -                                

Patronuojamoji įmonėPatronuojanti įmonė

Patronuojančios įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai vadovaujantys 

darbuotojai Kitos susijusios šalys
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37. SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) 

 

 

 

Bankas, 2019

Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai Palūkanų norma

Turtas/    

įsipareigojimai

Paskolos 0,00–3,50 24 379 0,50–3,50 17 066  - 146                               - -                                 - -                                

Išvestinės finansinės 

priemonės  - 72 258  - 9  - -                                 - -                                 - -                                

Kitos gautinos sumos  - 111  - 309  - -                                 - -                                 - 1 009

Indėliai 0,00–5,49 508 139 0,05–5,49 15 193  - 667                               - -                                 - 7 524

Išvestinės finansinės 

priemonės  - -                                 - -                                 - -                                 - -                                 - -                                

Kitos mokėtinos sumos  - -                                 - 134  - -                                 - -                                 - -                                

Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai Palūkanų norma

Nebalansiniai 

straipsniai

Įsipareigojimai suteikti 

paskolą

11

5

11

5 11,00–17,00 60  - -                                 - -                                

Gautos garantijos  - 535 578  - -                                 - -                                 - -                                 - -                                

Suteiktos garantijos  - 18 626  - -                                 - -                                 - -                                 - -                                

Patronuojanti 

įmonė

Patronuojančios 

įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai 

vadovaujantys 

darbuotojai

Kitos susijusios 

šalys

Patronuojamoji 

įmonė

Palūkanų pajamos 3 070 324 4 -                                151

Palūkanų sąnaudos -3 464 -84 -                                -                                -                                

Pajamos už paslaugų 

mokesčius 3 076 2 450 3 -                                3 644
Išlaidos paslaugų -1 339 -1 587 -                                -                                -                                

Kitos pajamos 499 2 845 -                                -                                2 511

Kitos sąnaudos -2 385 -4 156 -                                -                                -                                

Patronuojamoji įmonėPatronuojanti įmonė

Patronuojančios įmonės grupės 

įmonės

Pagrindiniai vadovaujantys 

darbuotojai Kitos susijusios šalys
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37. SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) 

Informacija apie kompensaciją pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams 

 

 

 

38. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI 

 

 

Teisminės pretenzijos 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. grupei ir bankui buvo iškelta keletas bylų. Grupė ir bankas suformavo atidėjinį, kurio 
suma 2020 m. gruodžio 31 d. yra 193 tūkst. eurų galimiems nuostoliams dėl teisminių bylų (2019 m. gruodžio 31 d. – 404 tūkst. 

eurų). 

 

39. KAPITALO PAKANKAMUMAS  

Grupės iždo valdomą grupės kapitalą sudaro I ir II lygio kapitalų suma:  

• I lygio kapitalas – akcinis kapitalas, atsargos kapitalas, nepaskirstytas pelnas, bendrieji ir kiti rezervai, einamųjų metų 

pelnas; 

• II lygio kapitalas  – vertės koregavimų perviršis lyginant su tikėtinais nuostoliais; 

• išskaičiuojamos sumos – nematerialiojo turto apskaitinė vertė; tikėtino nuostolio perviršis. 

Rizikingi aktyvai apskaič iuojami taikant standartizuotą ir vidaus reitingais pagrįstą (IRB) rizikos vertinimo metodus.  

  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Trumpalaikės išmokos darbuotojams 996 855                               996                              855                              

Išmokos, mokamos pasibaigus tarnybos laikui (įmokos į 

apibrėžtųjų įmokų planus) 8                                      9                                      8                                     9                                     

Išeitinės išmokos 10                                   19                                   10                                  19                                  

Kitos ilgalaikės išmokos darbuotojams 52                                   55                                   52                                  55                                  

Iš viso 1 066                           938                               1 066                          938                              

Grupė Bankas

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Nebalansiniai įsipareigojimai 106 929                    60 334                        106 929                    60 334                        

Suteiktos finansinės garantijos 1 748                           6 316                          1 748                           6 316                          

Išleisti akredityvai 105 181                    54 018                       105 181                    54 018                       

Įsipareigojimai suteikti paskolą 1 441 291                963 238                    1 441 291                963 238                    

Kiti įsipareigojimai 327 784                    254 593                    327 784                    254 593                    

Iš viso 1 876 004                1 278 165                1 876 004                1 278 165                

Grupė Bankas
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39. KAPITALO PAKANKAMUMAS (TĘSINYS) 

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. banko ir finansinės grupės kapitalo pakankamumo apskaičiavimo sudėtinės dalys ir 
rodikliai pateikti lentelėse. 

 

 
 

Nuosavos lėšos ir bendras kapitalo rodiklis lyginant su informacija, paskelbta 2019 m. finansinėse ataskaitose, buvo 

pakoreguoti, nes dėl reguliacinių apribojimų nebuvo išmokėti dividendai, taiga audituotas pelnas buvo įskaičiuotas į nuosavų lėšų 

sumą ir bendro kapitalo rodiklio reikšmė padidėjo. 

2020 m. ir 2019 m. gruodio 31 d. ir per visus 2020 ir 2019 metus grupė ir bankas vykdė kapitalo pakankamumo 

reikalavimus. 

  

2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31

Kapitalo bazė

1. Nuosavos lėšos 821 205 767 606 817 104 763 383

1.1. I lygio kapitalas 810 821 756 338 806 720 752 115

1.1.2. Bendras I lygio nuosavas kapitalas 810 821 756 338 806 720 752 115

2. II lygio kapitalas 10 384 11 268 10 384 11 268

Turto ir nebalansiniai straipsniai, įvertinti pagal riziką 

Bendra pagal riziką įvertintų pozicijų suma

1. Pagal kredito riziką, sandorio šalies kredito riziką, gautinų sumų 

sumažėjimo riziką ir su nebaigtais sandoriais susijusią riziką įvertintų 

pozicijų suma
3 629 895 3 153 372 3 629 588 3 153 547

1.1. Įvertinta standartizuotu metodu 650 879 268 177 650 572 268 352

1.2. Įvertinta vidaus reitingais pagrįstu metodu 2 979 016 2 885 195 2 979 016 2 885 195

1.2.1. Vidaus reitingais pagrįsti metodai, kai nenaudojami nei pačios 

įstaigos apskaičiuoti nuostolių dėl įsipareigojimų nevykdymo įverčiai, 2 497 691 2 415 486 2 497 691 2 415 486

1.2.2. Vidaus reitingais pagrįsti metodai, kai naudojami pačios 

įstaigos apskaičiuoti nuostolių dėl įsipareigojimų nevykdymo įverčiai 481 325 469 709 481 325 469 709

2. Bendra pagal riziką įvertinų pozicijų suma pozicijos rizikai, 

užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai 20 313 51 689 20 313 51 688

3. Bendra pagal riziką įvertintų pozicijų suma operacinei rizikai 181 375 161 625 175 888 156 175

4. Bendra pagal riziką įvertintų pozicijų suma kredito vertinimo 

koregavimo rizikai -                                -                                -                                -                                

5. Kitos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos -                                -                                -                                -                                

Kapitalo rodikliai

Nuosavos lėšos 821 205 767 606 817 104 763 383

Bendra pagal riziką įvertintų pozicijų suma pagal Basel III* 3 831 583 3 366 686 3 825 789 3 361 410

Nuosavų lėšų reikalavimas (8 procentai) 306 527 269 335 306 063 268 913

Bendro kapitalo rodiklis 21,43% 22,80% 21,36% 22,71%

I lygio kapitalo rodiklis 21,16% 22,47% 21,09% 22,37%

Bendro I lygio nuosavo kapitalo rodiklis 21,16% 22,47% 21,09% 22,37%

II lygio kapitalo rodiklis 0,27% 0,33% 0,27% 0,34%

*(be papildomos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos dėl Basel I 

žemiausios ribos taikymo)

Priežiūros taikomas bendro 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis, 

įskaitant atsargas (tik 1 ramsčio kapitalo reikalavimas) 9,0% 10,0% 9,0% 10,0%

iš kurių kapitalo apsaugos atsargos reikalavimas 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

iš kurių sisteminės rizikos atsargos reikalavimas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

iš kurių anticiklinės atsargos reikalavimas 0,0% 1,0% 0,0% 1,0%

iš kurių kitų sisteminės svarbos įstaigų atsargos reikalavimas 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Grupė Bankas
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40. LYGINAMOSIOS INFORMACIJOS PERTVARKYMAS 

2020 metais grupė ir bankas tęsė pirminių finansinių ataskaitų ir pastabų pateikimo derinimą tarp SEB grupės bankų 

Baltijos šalyse. Po derinimo grupė ir bankas turėjo atlikti tam tikrus perklasifikavimus finansinės būklės ataskaitoje ir pelno 

(nuostolių) ataskaitoje. Vadovybės nuomone, atlikti perklasifikavimai padeda pateikti patikimą ir aktualią informaciją. Atitinkami 

finansinių ataskaitų lyginamieji skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų naujo pateikimo reikalavimus. Finansinės būklės ataskaita 
2019 m. sausio 1 d. nėra pateikiama dėl pernelyg didelių pastangų, būtinų informacijai parengti ir dėl palyginti nedidelės 

informacijos naudos. 

Išsami informacija apie atliktus pokyčius pateikiama toliau lentelėse. 

Finansinės būklės ataskaita 

 

Kito turto ir kitų įsipareigojimų perklasifikavimas 

Derinant pateikimą su SEB grupės bankais Baltijos šalyse buvo sutarta pakeisti eilučių „Kitas finansinis turtas“ ir „Kitas 

nefinansinis turtas“ pateikimą ir finansinės būklės ataskaitoje nurodyti eilutes „Kitas turtas“ ir „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos“. Dėl to buvo atlikti perklasifikavimai tarp eilučių, tačiau bendra suma nepasikeitė. 

Finansinės būklės ataskaitos eilutės „Kiti finansiniai įsipareigojimai“ ir „Kiti nefinansiniai įsipareigojimai“ buvo 

perklasifikuotos į eilutes „Kiti įsipareigojimai“ ir „Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos“. Dėl to buvo atlikti 

perklasifikavimai tarp eilučių, tačiau bendra suma nepasikeitė. 
  

2019 12 31

Pateikta

Pakeistas 

pateikimas

2019 12 31

Perklasifikuota

2019 12 31

Pateikta

Pakeistas 

pateikimas

2019 12 31

Perklasifikuota

Turtas

Kitas finansinis turtas 30 874 -30 874 -                                 31 862 -31 862 -                                 

Kitas nefinansinis turtas 7 317 -7 317 -                                 6 535 -6 535 -                                 

Kitas turtas -                                 32 568 32 568 -                                 31 797 31 797

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 

sukauptos pajamos -                                 5 623 5 623 -                                 6 600 6 600

Iš viso turto 38 191 -                                 38 191 38 397 -                                 38 397

Įsipareigojimai

Kiti finansiniai įsipareigojimai 63 083 -63 083 -                                 63 083 -63 083 -                                 

Kiti nefinansiniai įsipareigojimai 18 861 -18 861 -                                 18 594 -18 594 -                                 

Kiti įsipareigojimai -                                 72 654 72 654 -                                 72 571 72 571

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 

laikotarpių pajamos -                                 9 290 9 290 -                                 9 106 9 106

Iš viso įsipareigojimų 81 944 -                                 81 944 81 677 -                                 81 677

Grupė Bankas
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40. PALYGINAMOSIOS INFORMACIJOS PERTVARKYMAS (TĘSINYS) 

Pelno (nuostolių) ataskaita 

 

 

Dėl pastabų pateikimo derinimo pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo atlikti šie perklasifikavimai: 

1) personalo mokymų, mokėjimų akcijomis ir kai kurios kitos su personalu susijusios sąnaudos buvo perklasifikuotos iš 

eilutės „Kitos sąnaudos“ į eilutę „Išlaidos personalui“; 

2) banko rizikos draudimo sąnaudos buvo perklasifikuotos iš eilutės „Išlaidos paslaugų mokesčiams“ į eilutę „Kitos 

sąnaudos“; 

3) dividendų pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių buvo perklasifikuotos iš eilutės „Kitos veiklos pajamos“ į 

„Grynosios pajamos iš finansinės veiklos“; 

4) buvo atlikti kiti nedideli perklasifikavimai. 

Dėl pokyčių pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo atlikti pinigų srautų, gautų iš veiklos prieš trumpalaikio turto ir 

įsipareigojimų pokyčius, perklasifikavimai pinigų srautų ataskaitoje: 

  
  

2019 m.        

Pateikta

Pakeistas 

pateikimas

2019 

Perklasifikuota

2019 m.        

Pateikta

Pakeistas 

pateikimas

2019 

Perklasifikuota

Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios 

palūkanų normos metodą 121 172 107                              121 279 121 323 106                              121 429

Kitos palūkanų pajamos 18 915 -                                18 915 18 915 -                                18 915

Palūkanų sąnaudos -13 442 -107 -13 549 -13 453 -106 -13 559

Grynosios palūkanų pajamos 126 645                                        -   126 645 126 785                                        -   126 785

Pajamos už paslaugų mokesčius 105 428 -                                105 428 101 273 -                                101 273

Išlaidos paslaugų mokesčiams -30 296 165                              -30 131 -29 849 165                              -29 684

Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos 75 132 165                              75 297 71 424 165                              71 589

Grynosios pajamos iš finansinės veiklos 19 835 70 19 905 19 835 70 19 905

Dividendai -                                 -                                                                        -   2 294 -                                                     2 294,00 

Kitos veiklos pajamos 252 -93 159 252 -93 159

Grynosios kitos veiklos pajamos 252 -93 159 2 546 -93 2 453

Iš viso veiklos pajamų 221 864 142 222 006 220 590 142 220 732

Išlaidos personalui -45 340 -1 085 -46 425 -44 885 -1 039 -45 924

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

nusidėvėjimas ir amortizacija -7 378 -                                -7 378 -7 342 -                                -7 342

Kitos sąnaudos -24 587 943 -23 644 -23 926 897 -23 029

Iš viso administracinių sąnaudų -77 305 -142 -77 447 -76 153 -142 -76 295

Pelnas prieš kredito nuostolius 144 559 -                                144 559 144 437 -                                144 437

Grynieji tikėtini kredito nuostoliai -3 889 -                                -3 889 -3 889 -                                -3 889

Pelnas prieš pelno mokestį 140 670 -                                140 670 140 548 -                                140 548

Pelno mokesčio sąnaudos -23 217 -                                -23 217 -22 855 -                                -22 855

Grynasis pelnas už metus 117 453                                        -   117 453 117 693                                        -   117 693

Grupė Bankas

Grupė Bankas Grupė Bankas Grupė Bankas

2019 2019 2019 2019 2019 2019

Pinigai iš pagrindinės veiklos

Gautos palūkanos 147 639 147 790 107 106 147 746 147 896

Sumokėtos palūkanos -14 393 -14 404 -107 -106 -14 500 -14 510

Gauti paslaugų mokesčiai 104 944 100 789 -                                 -                                 104 944 100 789

Sumokėti paslaugų mokesčiai -30 211 -29 764 165 165 -30 046 -29 599

Grynosios pinigų įplaukos iš operacijų užsienio valiuta 13 564 13 564 285 285 13 849 13 849

Grynosios pinigų įplaukos (išmokos) iš vertybinių popierių 

  ir kitų finansinių priemonių operacijų 965 965 70 70 1 035 1 035

Grynosios pinigų įplaukos (išmokos) iš operacijų su   

  išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 4 284 4 284 -285 -285 3 999 3 999

Išlaidos personalui -45 497 -45 042 -1 085 -1 039 -46 582 -46 081

Kitos išmokos -3 281 -2 776 850 804 -2 431 -1 972

Sumokėtas pelno mokestis -14 130 -13 673 -                                 -                                 -14 130 -13 673

Pinigų srautai gauti iš pagrindinės veiklos prieš 

trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčius 163 884                    161 733 -                                 -                                 163 884                    161 733

PerklasifikuotaPateikta Perklasifikavimas
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41. ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 

 

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir iki finansinių ataskaitų tvirtinimo dienos nebuvo svarbių įvykių, kurie turėtų būti 

atskleisti. 
 

 

 

 
***** 

 

 

 
 

 

Finansines ataskaitas patvirtino banko valdyba 2021 m. kovo 10 d. ir pasirašė: 

 
 

 

 

AB SEB banko prezidentas            Raimondas Kvedaras 
 

 

AB SEB banko Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius    Aivaras Čičelis 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

AB SEB bankas akcininkui  
 

Išvada dėl Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome AB SEB bankas (toliau – Bendrovės) atskirųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų AB SEB bankas ir jos 
dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės 
ataskaitos ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitos, bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavybės pokyčių 
ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  
 
Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Bendrovės ir Grupės 
2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jų tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.  
 
Pagrindas nuomonei pareikšti 

Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus (toliau - TAS) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų 
(Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo 
Bendrovės ir Grupės pagal Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo 
reikalavimus) (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius 
su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių 
ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų 
nuomonei pagrįsti. 
 

Pagrindiniai audito dalykai 

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio 
finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų 
nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame.  
  
Mes įvykdėme atsakomybes apibūdintas šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“, 
įskaitant susijusias su pagrindiniais audito dalykais. Atitinkamai, mūsų auditas apėmė procedūrų atlikimą, kurios buvo 
suplanuotos kaip atsakas į finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką. Atliktų procedūrų rezultatai, įsikaitant 
procedūras atliktas kaip atsaką į dalykus pateiktus toliau, suteikia pagrindą mūsų nuomonei, pareikštai apie toliau pateiktas 
finansines ataskaitas. 
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Pagrindinis audito dalykas Kaip audito metu nagrinėjome pagrindinį audito dalyką 
 

Grupės ataskaitose paskolų klientams balansinė vertė 
2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 810 milijonus eurų, 
per 2020 m. buvo pripažinta 15 milijonų eurų vertės 
sumažėjimo sąnaudų ir  2020 m. gruodžio 31 d 
apskaityta vertės sumažėjimo suma iš viso buvo 61,2 
milijonai eurų.  

Pagrindiniai Banko ir Grupės vertės sumažėjimo 
apskaitos politikos principai yra pateikti šių finansinių 
ataskaitų apskaitos politikos dalyje, 1.8 ir 1.24.1 
pastabose. Svarbiausi apskaitiniai sprendimai ir 
įvertinimai, paskolų ir garantijų bei kredito rizikos 
valdymo atskleidimai yra pateikti 2.1, 11 ir 15 šių 
finansinių ataskaitų pastabose.  

Suteiktos paskolos yra reikšmingos lyginanti su visu 
turtu, apskaitytu Bendrovės ir konsoliduotose 
finansinėse ataskaitose.  

Mes nustatėme, kad ši sritis yra reikšminga auditui, 
nes paskolų vertės sumažėjimo pripažinimas ir 
įvertinimas, atspindėti Grupės ir Bendrovės tikėtinų 
kredito nuostolių modelyje, yra susiję su reikšmingais 
vertinimais, kadangi jie reikalauja vadovybės atlikti 
sprendimus ir naudoti sudėtingas ir subjektyvias 
prielaidas tiek apie vertės sumažėjimo laikotarpį, tiek 
apie jo sumas. Svarbiausios vadovybės sprendimų 
sritys apima skolų su reikšmingu kredito rizikos 
padidėjimu identifikavimą, prielaidų naudotų tikėtinų 
kredito nuostolių modelyje, tokių kaip skolininko 
finansinės būklės, prognozuojamų būsimų pinigų 
srautų bei makroekonominių prognozių, nustatymą. 

Dėl aukščiau minimų aplinkybių mes laikome paskolų 
vertės sumažėjimą pagrindiniu audito dalyku. 

 

 
 
Mūsų audito procedūros be kitų dalykų apėmė toliau 
pateikiamus dalykus. 
 
Mes įgijome supratimą ir testavome tam tikras 
pagrindines kontroles, susijusias su paskolų išdavimo, 
apskaitymo, stebėsenos bei vertės sumažėjimo 
įvertinimo sritimis. 

Mes gavome ir susipažinome su Grupės ir Bendrovės 
vertės sumažėjimo politika, kuri remiasi 9 TFAS. Su 9 
TFAS specialistų pagalba mes įvertinome šios 
politikos ir modelio atitikimą 9 TFAS reikalavimams 
pagal kiekvieną esminį modelio komponentą: 
tikėtinos prarasti pozicijos suma dėl galimo 
įsipareigojimo nevykdymo, įsipareigojimų nevykdymo 
tikimybė, nuostoliai dėl įsipareigojimų nevykdymo, 
įsipareigojimų nevykdymo bei reikšmingo kredito 
rizikos padidėjimo apibrėžimai, makroekonominiai 
scenarijai. 

Papildomai prie pagrindinių kontrolių testavimo mes 
atrankos būdu pasirinktoms paskoloms sutikrinome 
paskolų portfelio duomenis su vidine ir išorine 
informacija, tame tarpe sutarčių datas, rizikos klases 
ne privačių asmenų bei rizikos balus privačių asmenų 
sumoms, užstatų vertes ir tipus, įsipareigojimų 
vykdymo (nevykdymo) stovį, ir kai kuriuos kitus 
duomenis, naudotus tikėtinų kredito nuostolių (TKN) 
modelyje 2020 m. gruodžio 31 d. 

Atrankos būdu pasirinktoms paskoloms ir modelio 
rezultatams su specialistų pagalba mes atlikome TKN 
perskaičiavimą. TKN pataisymai, susiję su ekspertine 
kredito nuostolių korekcija, taip pat buvo analizuoti. 
Mūsų analizė apėmė vadovybės prielaidas, susijusias 
su TKN pataisymais. 

Mes atlikome analitines procedūras, tokias kaip 
paskolų vertės sumažėjimo lygio palyginimas su kitais 
rinkos dalyviais, su praėjusių metų likučiais, judėjimu 
tarp etapų ir t.t. 

Mes įvertinome Grupės atliktą bendrąjį modelio 
pataisymą, kuris skirtas įvertinti COVID-19 
pandemijos įtaką TKN.  

Mes taip pat įvertinome finansinių ataskaitų 
pastabose 1.8, 1.24.1, 2.1, 11 ir 15 pateiktų 
atskleidimų pakankamumą. 

 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija pateikta Bendrovės ir Grupės 2020 m. metiniame pranešime, įskaitant Grupės Socialinės 
atskaitomybės ataskaitą, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga 
už kitos informacijos pateikimą. 
 
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados 
apie ją, išskyrus kaip nurodyta žemiau. 
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Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti ar yra reikšmingų 
neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose ar mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip 
reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes 
turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 
 
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Bendrovės ir Grupės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar Bendrovės ir Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų 
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 
 

• Bendrovės ir Grupės metiniame pranešime, pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 
• Bendrovės ir Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir LR 
įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

 
Be to, mes privalome patikrinti, ar buvo pateikta Socialinės atsakomybės ataskaita. Jeigu nustatome, kad Socialinės 
atsakomybės ataskaita nebuvo pateikta, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 
 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 
 
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės ir Grupės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė 
ketina likviduoti Bendrovę ir/arba Grupę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 
 
Už valdymą atsakingi asmenys yra atsakingi už Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą. 
 
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą  

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl 
apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto 
lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas, jeigu jis yra, visuomet bus nustatytas atliekant auditą 
pagal TAS. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos ir yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis 
ataskaitomis.  
 
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. 
Mes taip pat:  
 
• Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos riziką, suplanuojame ir 
atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. 
Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, 
nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidinantis aiškinimas arba vidaus kontrolės 
nepaisymas. 
 
• Įgyjame su auditu susijusios vidaus kontrolės supratimą, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas 
audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės ir Grupės vidaus kontrolės veiksmingumą.  
 
• Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų 
pagrįstumą.  
 
• Nusprendžiame dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, 
egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės 
ir/arba Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus 
išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų 
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų sprendimai pagrįsti audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus 
išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė ir/arba Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos. 
 
• Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse 
ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 
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• Surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie bendrovių finansinę informaciją ar verslo veiklą Grupėje, kad 
galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, 
jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų audito nuomonę. 
 
Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei 
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.  
 
Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos reikalavimų dėl 
nepriklausomumo ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip 
turintys įtakos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie veiksmus, kurių imtasi siekiant pašalinti grėsmes ar pritaikytas 
apsaugos priemones. 
 
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie buvo svarbiausi atliekant 
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname 
auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu labai 
retomis aplinkybėmis nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai tikėtis, jog 
neigiamos tokio pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą. 
 
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų 

Kiti auditoriaus išvados reikalavimai pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014. 
 

Auditoriaus paskyrimas ir patvirtinimas 
Akcininko sprendimu 2019 m.  buvome pirmą kartą paskirti atlikti Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų auditą. Mūsų 
paskyrimas atlikti Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų auditą akcininko sprendimu atnaujinamas kiekvienais metais ir 
bendras nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 2 metai. 
 
Suderinimas su audito ataskaita, teikiama audito komitetui 
Patvirtiname, kad skyriuje „Nuomonė“ pareikšta mūsų nuomonė atitinka finansinių ataskaitų audito ataskaitą, kurią kartu 
su šia auditoriaus išvada pateikėme Bendrovei, Grupei ir jos Audito komitetui. 
 
Ne audito paslaugos 
Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir įsitikinimu, Bendrovei ir Grupei suteiktos paslaugos atitinka taikomų įstatymų ir teisės 
aktų reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ne audito paslaugų.  
 
Mes suteikėme paslaugas, kurios yra atskleistos šių finansinių ataskaitų 10 pastaboje. 
 
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Jonas Akelis. 
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