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1. Ataskaitinis laikotarpis 

 

Ataskaita parengta už 2014 metų šešis mėnesius. 
  

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 
 

Emitento pavadinimas AB SEB bankas 
Įstatinis kapitalas 1 034 575 341 Lt 
Būstinės adresas Gedimino pr.12, LT-01103 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2682 800 
Faksas (8 5) 2682 333 
El. paštas info@seb.lt 
Teisinė organizacinė forma Akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas 
Įmonės kodas 112021238 
Įmonės registravimo numeris AB90-4 
Interneto tinklapis www.seb.lt 
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1 PASTABA    BENDRA INFORMACIJA 
 

 AB SEB bankas (toliau – bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi 
Lietuvos banko išduotą licenciją atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir banko įstatuose.  
 Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 46 klientų aptarnavimo padalinius 
Lietuvoje.  
 Ataskaitinių metų pirmojo pusmečio pabaigoje bankas turėjo dvi patronuojamąsias įmones (toliau bankas ir patronuojamosios įmonės kartu – 
grupė). Banko patronuojamosios įmonės: UAB „SEB Venture Capital“, besiverčianti nuosavo turto investavimu į kitų įmonių kapitalą bei patikėto turto valdymu, 
kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui, UAB „SEB investicijų valdymas“, teikianti investicijų valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui. 
 2013 metų lapkričio 23 dieną viena iš banko patronuojamųjų įmonių – AB „SEB lizingas“ –  buvo prijungta prie AB SEB banko. Prijungus AB „SEB 
lizingas“ prie AB SEB banko, visi lyginamieji banko duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis. 
 Bankas priima indėlius, teikia kreditus, atlieka pinigų pervedimo operacijas, teikia dokumentinių atsiskaitymų paslaugą, keičia valiutą, išduoda 
debeto ir kredito korteles bei apdoroja jų duomenis, finansuoja prekybos operacijas, teikia finansinio lizingo paslaugas, investuoja į vertybinius popierius ir jais 
prekiauja bei atlieka kitas operacijas (išskyrus prekybą tauriaisiais metalais), nustatytas Bankų įstatyme. 
 Banko akcininkas yra „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 100 proc. banko akcijų. 
 

2 PASTABA    RENGIMO PAGRINDAS 

 
Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. litais (Lt). Banko ir kitų grupės bendrovių apskaita yra tvarkoma pagal 

Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie patvirtinti ir taikomi Europos Sąjungoje (ES). Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija 
parengta vadovaujantis 34 Tarptautiniu apskaitos standartu.  
 Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose taikytus ir apibūdintus 
principus.  
 Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą galimam pardavimui, finansinį turtą ir įsipareigojimus, kurių 
tikrosios vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą, bei visas išvestines finansines priemones.  
 Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS taikomos prielaidos ir vertinimai, kurie daro įtaką turto ir įsipareigojimų sumoms bei galimų 
įsipareigojimų įtraukimui į apskaitą laikotarpio pabaigoje, taip pat pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir 
vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie paskutinius įvykius ir veiksmus, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų vertinimų. 
 

3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

2014 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:  
 

Baltijos šalių 
tarnyba

Verslo 
bankininkystė

Investicijų 
valdymas Iždas Operacijos Pagalba verslui

Informacinės 
technologijos Eliminavimas Iš viso

Palūkanų pajamos                 220 850                          295                            25                  105 909 -                         -                         -                                           (92 107) 234 972               

  - vidinės                    7 296                           -                             11 84 800                -                       -                       -                       (92 107)                -                         

  - išorinės                213 554                        295                          14                   21 109 -                       -                       -                       -                       234 972               

Palūkanų išlaidos (89 677)                 (289)                      (1)                            (82 688)                -                         -                         -                         92 107                   (80 548)                

  - vidinės (84 512)               (289)                     (1)                          (7 305)                  -                         -                         -                         92 107                 -                         

  - išorinės (5 165)                  -                       -                       (75 383)                -                         -                         -                         -                       (80 548)                

Grynosios paslaugų  ir 
  mokesčių pajamos 90 187                  120                        2 794                     902                        -                         -                         -                         -                         94 003                  

  - vidinės 3 071                   -                       (6 154)                  902                      -                         -                         -                         -                       (2 181)                    

  - išorinės 87 116                 120                      8 948                  -                       -                         -                         -                         -                       96 184                  

Grynosios finansinės veiklos 
  pajamos 32 418                         5 005                          (1)                                  3 228                           -                               -                               -                               -                               40 650                  
Grynosios kitos pajamos (išlaidos) (773)                             -                               2 181                           190                              -                               (3)                                 -                               -                               1 595                     

Veiklos pelnas (nuostoliai) 253 004               5 131                     4 998                    27 541                  -                         (3)                           -                         -                         290 671                

Išlaidos personalui, kitos 
  administracinės išlaidos (110 634)               (407)                       (1 593)                    (442)                      133                         2 375                     2 129                     -                               (108 439)              
Nusidėvėjimas/amortizacija/nurašymai (8 507)                   (9)                           (10)                         (2)                           (102)                       (522)                       (876)                       -                               (10 028)                 

Iš viso nuostolių dėl 
  sumažėjusios vertės (3 647)                         -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (3 647)                   
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį 130 211                4 715                     3 395                    27 097                  31                           1 846                     1 253                     -                         168 548                
Pelno mokesčio sąnaudos (19 481)                       (4)                                 (544)                            -                               -                               -                               -                               -                               (20 029)                
Grynasis metų pelnas (nuostolis) 110 730                4 711                     2 851                     27 097                  31                           1 846                     1 253                     -                         148 519                

Iš viso turto 17 851 278                 56 887                        18 738                         7 931 163                    31                                 1 846                           1 469                           (2 122 606)                 23 738 806          

Iš viso įsipareigojimų 15 240 427                52 176                         14 897                        7 905 543                  -                               -                               216                              (2 122 606)                 21 090 653          

Nematerialiojo ir materialiojo 

  turto įsigijimas 5 039                          -                              4                                  -                       -                       -                       -                       -                       5 043
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

Toliau lentelėje pateikiamas 2014 metų šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas: 
 

Segmentų 
atskleidimas

 Palūkanų pajamos 
iš gautinų sumų 

(finansinės 
priemonės) 

apsidraudimo 
sandorio 

Kiti koreguojantys 
įrašai

Finansinės 
ataskaitos

Palūkanų pajamos 234 972                -                         (1 056)                   233 916                

Palūkanų išlaidos (80 548)                4 034                    1                             (76 513)                 

Grynosios paslaugų mokesčių 
  pajamos 94 003                  -                         2 917                     96 920                  

Grynosios finansinės veiklos 
  pajamos 40 650                  (4 034)                   -                         36 616                  

Grynosios kitos pajamos 1 595                     -                         1 171                      2 766                     

Veiklos pelnas 290 671                -                         3 033                     293 704               

Išlaidos personalui, kitos 
  administracinės išlaidos (108 439)              -                         (2 359)                   (110 798)               
Nusidėvėjimas/amortizacija/nurašymai (10 028)                 -                         -                         (10 028)                 

Iš viso nuostolių dėl 
  sumažėjusios vertės (3 647)                   -                         (674)                       (4 321)                    
Pelnas prieš pelno mokestį 168 548                -                         -                         168 548                
Pelno mokesčio (sąnaudos) (20 029)                -                         -                         (20 029)                
Grynasis metų pelnas 148 519                -                         -                         148 519                

Eliminavimas
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

2013 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau: 
 

 

Baltijos šalių 
tarnyba

Verslo 
bankininkystė

Investicijų 
valdymas Iždas Operacijos Pagalba verslui

Informacinės 
technologijos Eliminavimas Iš viso

Palūkanų pajamos 234 502                506                        20                          98 684                  -                         -                         -                         (96 768)                236 944               

  - vidinės                           8 285                                 -                                    5 88 478                                                       -                                   -                                   -   (96 768)                      -                         

  - išorinės                       226 217                              506                                15                         10 206                                 -                                   -                                   -   -                             236 944               

Palūkanų išlaidos (101 975)               (279)                       (2)                           (98 804)                -                         -                         -                         96 768                  (104 292)              

  - vidinės (88 201)                     (279)                          (2)                              (8 286)                       -                            -                            -                            96 768                      -                         

  - išorinės (13 774)                     -                            -                            (90 518)                     -                            -                            -                            -                            (104 292)              

Grynosios paslaugų  ir 
  mokesčių pajamos 90 669                  120                        5 711                      (469)                      -                         -                         -                         -                         96 031                  

  - vidinės 4 622                        -                            (4 153)                       (469)                          -                            -                            -                            -                            -                         

  - išorinės 86 047                      120                            9 864                        -                            -                            -                            -                            -                            96 031                  

Grynosios finansinės veiklos 
  pajamos 47 232                       218                            (19)                             (400)                           -                             -                             -                             -                             47 031                  
Grynosios kitos pajamos (išlaidos) (1 575)                        -                             -                             10                              (6)                               (5)                               -                             -                             (1 576)                   

Veiklos pelnas (nuostoliai) 268 853               565                        5 710                     (979)                      (6)                           (5)                           -                         -                         274 138                

Išlaidos personalui, kitos 
  administracinės išlaidos (127 535)                    (864)                           (1 626)                        (219)                           927                            1 883                         1 823                         -                             (125 611)               
Nusidėvėjimas/amortizacija/nurašymai (8 421)                        (30)                             (20)                             (1)                               (139)                           (474)                           (1 237)                        (10 322)                 

Finansinių priemonių 
  operacijų rezultatas 3                                -                             -                             -                             -                             7                                -                             -                             10                           

Iš viso nuostolių dėl 
  sumažėjusios vertės (22 364)                      -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (22 364)                
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį 110 536                (329)                      4 064                    (1 199)                    782                        1 411                     586                        -                         115 851                
Pelno mokesčio (sąnaudos) (17 677)                      (5)                               (658)                           -                             -                             -                             -                             -                             (18 340)                 
Grynasis metų pelnas (nuostolis) 92 859                  (334)                       3 406                    (1 199)                    782                        1 411                     586                        -                         97 511                   

Iš viso turto 18 295 808                56 220                       19 618                       7 943 566                  782                            1 411                         586                            (3 529 421)                 22 788 570         

Iš viso įsipareigojimų 15 801 986                56 554                       15 222                       7 949 070                  -                             -                             (3 529 421)                 20 293 411          

Nematerialiojo ir materialiojo 

  turto įsigijimas 1 619                        92                              -                            -                            -                            -                            -                            -                       1 711
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3 PASTABA    ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 
 

Toliau lentelėje pateikiamas 2013 metų šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas: 
 

 

Segmentų 
atskleidimas

 Palūkanų pajamos 
iš gautinų sumų 

(finansinės 
priemonės) 

apsidraudimo 
sandorio 

Kiti koreguojantys 
įrašai

Finansinės 
ataskaitos

Palūkanų pajamos 236 944               -                         (734)                       236 210                

Palūkanų išlaidos (104 292)              5 064                    25                          (99 203)                

Grynosios paslaugų mokesčių 
  pajamos 96 031                  -                         531                         96 562                  

Grynosios finansinės veiklos 
  pajamos 47 031                   (5 064)                   (236)                       41 731                   

Grynosios kitos pajamos (1 576)                    -                         4 483                    2 907                     

Veiklos pelnas 274 138                -                         4 069                    278 207                

Išlaidos personalui, kitos 
  administracinės išlaidos (125 611)               -                         (4 069)                   (129 680)              
Nusidėvėjimas/amortizacija/nurašymai (10 322)                 -                         (10 322)                 

Finansinių priemonių 
  operacijų rezultatas 10                           -                         -                         10                           

Iš viso nuostolių dėl 
  sumažėjusios vertės (22 364)                 -                         -                         (22 364)                 
Pelnas prieš pelno mokestį 115 851                -                         -                         115 851                
Pelno mokesčio (sąnaudos) (18 340)                 -                         -                         (18 340)                 
Grynasis metų pelnas 97 511                   -                         -                         97 511                   

Eliminavimas
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4 PASTABA    FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

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

Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė

Likučiai centriniame banke 1 347 649                     1 347 055                        935 323                  935 319                  
Lėšos/kreditai bankuose 3 637 974                     3 635 849                       3 777 123                3 774 546               
Kreditai klientams 15 189 828                   14 892 990                     15 164 544             14 630 340            
Vyriausybės vertybiniai popieriai – gautinos sumos 186 940                        191 990                           191 126                   194 854                  
Gautinos lizingo įmokos 1 374 896                     1 374 623                        1 428 253               1 423 330               
Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo 13 423                           13 439                              13 302                     13 240                     

Iš viso finansinio turto                     21 750 710                      21 455 945              21 509 671              20 971 629 

Įsiskolinimas centriniam bankui 47                                   47                                      33                             33                             
Įsiskolinimai kredito įstaigoms 7 286 220                    7 302 910                        7 177 824               7 285 084              
Klientų indėliai 13 257 404                   13 333 632                      13 224 857             13 217 123              

Išleisti skolos vertybiniai popieriai 75 555                           78 005                             110 247                   111 426                   

Iš viso finansinių įsipareigojimų                    20 619 226                       20 714 594              20 512 961              20 613 666 

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d.

 
 

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

 

Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė

Likučiai centriniame banke 1 347 649                     1 347 055                        935 323                  935 319                  
Lėšos bankuose 3 637 974                     3 635 849                       3 777 123                3 774 545               
Kreditai klientams 15 220 334                   14 923 468                     15 191 785             14 657 553             
Vyriausybės vertybiniai popieriai – gautinos sumos 186 940                        191 990                           191 126                   194 854                  
Gautinos lizingo įmokos 1 374 956                     1 374 682                        1 428 394               1 423 474               
Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo 13 423                           13 439                              13 302                     13 240                     

Iš viso finansinio turto                     21 781 276                       21 486 483              21 537 053             20 998 985 

Įsiskolinimas centriniam bankui 47                                   47                                      33                             33                             
Įsiskolinimai kredito įstaigoms 7 286 220                    7 302 910                        7 177 824               7 285 084              
Klientų indėliai 13 274 649                  13 350 871                      13 245 685            13 237 952             
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 75 555                           78 005                             110 247                   111 426                   

Iš viso finansinių įsipareigojimų                    20 636 471                       20 731 833              20 533 789             20 634 495 

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d.
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4 PASTABA    FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) 

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

2014 m. birželio 30 d. rinkos kainą
vertinimo metodus, paremtus 
stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, neparemtus 
stebimais rinkos duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 
  vertybiniai popieriai 59 967                                               -                                                       -                                                     

Finansinis turtas, kurio tikrosios 
  vertės pokytis traukiamas į 
  pelno (nuostolių) ataskaitą 857 426                                             -                                                       49 810                                               

Išvestinės finansinės priemonės 
  (turtas) 74                                                        259 681                                               -                                                     

Finansinės priemonės - laikomos 
  parduoti -                                                      -                                                       200                                                    

Išvestinės finansinės priemonės 
  (įsipareigojimai) (81)                                                       (268 816)                                             -                                                     

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                      (7 209)                                                  -                                                     

Iš viso 917 386                                             (16 344)                                               50 010                                               

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 

2013 m. gruodžio 31 d. rinkos kainą
vertinimo metodus, paremtus 
stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, neparemtus 
stebimais rinkos duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 
  vertybiniai popieriai 59 895                                               -                                                       -                                                     

Finansinis turtas, kurio tikrosios 
  vertės pokytis traukiamas į 
  pelno (nuostolių) ataskaitą 910 923                                             -                                                       43 059                                              

Išvestinės finansinės priemonės 
  (turtas) 132                                                      259 141                                               15                                                       

Finansinės priemonės - laikomos 
  parduoti -                                                      -                                                       200                                                    

Išvestinės finansinės priemonės 
  (įsipareigojimai) (33)                                                       (270 895)                                             (15)                                                      
Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                      (7 309)                                                  -                                                     

Iš viso 970 917                                             (19 063)                                               43 259                                              

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

2014 m. birželio 30 d. rinkos kainą
vertinimo metodus, paremtus 
stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, neparemtus 
stebimais rinkos duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 
  vertybiniai popieriai 59 337                                                -                                                       -                                                     

Finansinis turtas, kurio tikrosios 
  vertės pokytis traukiamas į 
  pelno (nuostolių) ataskaitą 857 426                                             -                                                       -                                                     

Išvestinės finansinės priemonės 
  (turtas) 74                                                        259 681                                               -                                                     

Finansinės priemonės - laikomos 
  parduoti -                                                      -                                                       200                                                    

Išvestinės finansinės priemonės 
  (įsipareigojimai) (81)                                                       (268 816)                                             -                                                     
Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                      (7 209)                                                  -                                                     

Iš viso 916 756                                             (16 344)                                               200                                                    

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 
 
 

2013 m. gruodžio 31 d. rinkos kainą
vertinimo metodus, paremtus 
stebimais rinkos duomenimis

vertinimo metodus, neparemtus 
stebimais rinkos duomenimis

Parduoti laikomi Vyriausybės 
  vertybiniai popieriai 59 228                                               -                                                       -                                                     

Finansinis turtas, kurio tikrosios 
  vertės pokytis traukiamas į 
  pelno (nuostolių) ataskaitą 909 613                                             -                                                       -                                                     

Išvestinės finansinės priemonės 
  (turtas) 132                                                      259 141                                               15                                                       

Finansinės priemonės - laikomos 
  parduoti -                                                      -                                                       200                                                    

Išvestinės finansinės priemonės 
  (įsipareigojimai) (33)                                                       (270 895)                                             (15)                                                      

Išleisti skolos vertybiniai popieriai -                                                      (7 309)                                                  -                                                     

Iš viso 968 940                                             (19 063)                                               200                                                    

Tikroji vertė nustatyta taikant:

 
 
 
5 PASTABA    VALDOMAS TURTAS 
 

2014 birželio 30 d. 2013 gruodžio 31 d. 2014 birželio 30 d. 2013 gruodžio 31 d.

51 642                     86 181                     Klientų pinigai -                           -                           

804 767                  757 743                  Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai -                           -                           

1 981 936               1 842 752               Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas -                           -                           

               2 838 345                2 686 676 Iš viso valdomo turto -                           -                           

Grupė Bankas
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6 PASTABA    NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI 
  

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 
d.

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 
d.

2 727 573               2 915 536               Sutartys suteikti kreditą 2 735 180               2 920 735               
465 508                  610 245                  Suteiktos garantijos 465 508                  610 245                  
141 251                   132 090                  Išleisti akredityvai 141 251                   132 090                  

49 540                    39 798                    Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai 49 540                    39 798                    
38                             38                             Išleistos garantijos deponavus lėšas 38                             38                             

Grupė Bankas

 

 

 

7 PASTABA   SUSIJĘ ASMENYS 
 

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

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d 2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d

3 520 345                       3 644 324                           Kreditų likutis metų pabaigoje 0,02-3,50 3 520 345                   3 644 324                           

82 326                             72 919                                  

Prekybinių išvestinių finansinių 
  priemonių likutis (vertė) 
  metų pabaigoje - 82 326                        72 919                                 

1 752                                3 269                                    Kitas turtas metų pabaigoje - 1 631                          2 729                                   

6 732 031                       6 756 676                            Indėlių likutis metų pabaigoje 0,01-5,49 6 732 031                   6 756 676                           
201 576                           216 974                               Kiti įsipareigojimai metų pabaigoje - 201 566                      216 616                               

7 632                               59 369                                 Nepanaudotas kredito likutis - 7 632                          59 369                                
470 139                           396 172                                Gautos garantijos metų pabaigoje - 470 139                      396 172                               

Šešių mėnesių laikotarpis, 2014 m. ir 2013 m. birželio 
30 d.

10 127                              1 942                                    Palūkanų pajamos - 10 127                           1 942                                   
(45 965)                           (65 806)                                Palūkanų išlaidos - (45 965)                        (65 806)                               

(4 333)                              (1 792)                                   

Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 
  SEB grupe grynoji vertė - (4 306)                           (5 226)                                 

Grupė Bankas
Palūkanų 

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

Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku: 
 

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d 2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d

3 473 126                       3 521 798                            Kreditų likutis metų pabaigoje 0,02-3,50 3 473 126                     3 521 798                           

82 326                             72 919                                  

Prekybinių išvestinių finansinių 
  priemonių likutis (vertė) 
  metų pabaigoje

-

82 326                          72 919                                 

1                                        62                                          Kitas turtas metų pabaigoje - 1                                     62                                         

6 691 721                        6 679 239                           Indėlių likutis metų pabaigoje 0,07-5,49 6 691 721                     6 679 239                           

190 404                          204 251                               Kiti įsipareigojimai metų pabaigoje - 190 404                        204 251                              

6 615                               59 352                                  Nepanaudotas kredito likutis - 6 615                             59 352                                 
464 772                          390 446                               Gautos garantijos metų pabaigoje - 464 772                        390 446                              

Šešių mėnesių laikotarpis, 2014 m. ir 2013 m. kovo 
31 d.

10 006                             1 657                                    Palūkanų pajamos - 10 006                          1 657                                    
(45 928)                           (65 785)                                Palūkanų išlaidos - (45 928)                        (65 785)                               

(1 666)                              (165)                                      

Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 
  SEB grupe grynoji vertė - (1 786)                           (3 180)                                  

Grupė Bankas

Palūkanų 

norma (proc.)

 

 

Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai: 
 

2014 m. birželio 30 d. 2013 m. gruodžio 31 d.

Nebalansiniai įsipareigojimai 
Sutartys suteikti kreditus 1,39 7 607                                5 199                                     

Kreditų likučiai metų pabaigoje
UAB  „SEB Venture Capital“ 1,39-3,50 37 522                             39 970                                  

UAB  „SEB investicijų valdymas“ -
-                                    74                                           

Indėlių likučiai metų pabaigoje
UAB  „SEB Venture Capital“ - 2 609                               271                                         
UAB  „SEB investicijų valdymas“ 0,84-1,04 14 635                              20 557                                  

Kitas turtas metų pabaigoje - 1 912                                2 241                                     

Šsšių mėnesių laikotarpis, 2014 m. ir 2013 m. birželio 30 d. -

Palūkanų pajamos - 290                                   277                                         
Palūkanų išlaidos - (11)                                     (5)                                            

Dividendų pajamos - 7 477                                7 351                                      
Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji vertė - 4 356                                4 406                                    

BankasPalūkanų norma 

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

 

Per 2014 metų 6 mėnesius bankas išleido 14 su finansine priemone susietų obligacijų emisijų, kaip parodyta lentelėje žemiau:  
 

Emisijos dydis

(litais)

2014.02.04 2018.02.09 1 466 dienos LTL 228 800              Vidurio ir Rytų Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksas CECE Composite Index in EUR

2014.02.04 2018.02.09 1 466 dienos LTL 235 400              Vidurio ir Rytų Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksas CECE Composite Index in EUR

2014.02.04 2018.02.09 1 466 dienos EUR 181 617                Vidurio ir Rytų Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksas CECE Composite Index in EUR

2014.02.04 2017.02.10 1 102 dienos EUR 877 011               Europos įmonių akcijų krepšelis – Vinci SA , Bayerische Motoren Werke (BMW) AG , Deutsche Telekom AG,

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) , Siemens AG , TeliaSonera AB , Air Liquide SA , GDF 

Suez , Eni S.p.A . ir Unilever NV

2014.03.18 2017.04.04 1 113 dienų LTL 589 000              Pasaulio įmonių akcijų krepšelis – CLP Holdings Ltd, HSBC Holdings PLC , E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter

& Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, ConocoPhillips, Siemens AG , AT&T Inc  ir Vodafone Group PLC

2014.03.18 2017.04.04 1 113 dienų LTL 417 100               Pasaulio įmonių akcijų krepšelis – CLP Holdings Ltd, HSBC Holdings PLC , E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter

& Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, ConocoPhillips, Siemens AG , AT&T Inc  ir Vodafone Group PLC

2014.03.18 2017.04.04 1 113 dienų EUR 621 159               Pasaulio įmonių akcijų krepšelis – CLP Holdings Ltd, HSBC Holdings PLC , E.ON SE, Johnson & Johnson, Procter

& Gamble Co, Royal Dutch Shell PLC, ConocoPhillips, Siemens AG , AT&T Inc  ir Vodafone Group PLC

2014.05.06 2017.05.08 1 098 dienos LTL 606 000              Švedijos įmonių akcijų krepšelis – ABB Ltd , Autoliv Inc. , Telefonaktiebolaget LM Ericsson , Hennes & Mauritz AB , 

Investor AB , Nordea Bank AB , Sandvik AB , Swedbank AB , TeliaSonera AB  ir Volvo AB

2014.05.06 2017.05.08 1 098 dienos EUR 422 277               Švedijos įmonių akcijų krepšelis – ABB Ltd , Autoliv Inc. , Telefonaktiebolaget LM Ericsson , Hennes & Mauritz AB , 

Investor AB , Nordea Bank AB , Sandvik AB , Swedbank AB , TeliaSonera AB  ir Volvo AB

2014.05.06 2017.05.08 1 098 dienos EUR 935 364              Švedijos įmonių akcijų krepšelis – ABB Ltd , Autoliv Inc. , Telefonaktiebolaget LM Ericsson , Hennes & Mauritz AB , 

Investor AB , Nordea Bank AB , Sandvik AB , Swedbank AB , TeliaSonera AB  ir Volvo AB

2014.05.12 2017.05.30 1 114 dienų EUR 3 069 884           Indeksų MSCI Singapore Free Index ir MSCI Taiwan Index krepšelis

2014.06.26 2018.07.13 1 478 dienos LTL 902 200              Pietų Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southern Europe Low Volatility Index

2014.06.26 2018.07.13 1 478 dienos LTL 122 500               Pietų Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southern Europe Low Volatility Index

2014.06.26 2018.07.13 1 478 dienos EUR 187 832               Pietų Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southern Europe Low Volatility Index

Išleidimo data Išpirkimo data Trukmė Valiuta Palūkanų norma arba indeksas
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8  PASTABA  IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI (TĘSINYS) 
 

Per 2014 metų 6 mėnesius bankas sėkmingai išpirko 25 su finansine priemone susietų obligacijų emisijas ir 1 investicinių lakštų emisiją,  kaip parodyta 
lentelėje žemiau: 
 

Emisijos dydis

(litais)

2010.12.21 2014.01.23 1 129 dienos LTL 3 185 000                Varis, aliuminis, cinkas, nikelis, sidabras ir paladis

2010.12.21 2014.01.23 1 129 dienos LTL 1 491 000                 Varis, aliuminis, cinkas, nikelis, sidabras ir paladis

2010.12.21 2014.01.23 1 129 dienos EUR 1 498 860                Varis, aliuminis, cinkas, nikelis, sidabras ir paladis

2010.12.21 2014.01.23 1 129 dienos LTL 3 725 700                Skandinavijos šalių įmonių akcijų krepšelis – Volvo AB , ABB Ltd , Atlas Copco AB , Boliden AB , Autoliv 

Inc , Sandvik AB , Outokompu OY , Outotec OYJ , Metso OYJ  ir AP Moller – Maersk A/S

2010.12.21 2014.01.23 1 129 dienos LTL 1 221 100                 Skandinavijos šalių įmonių akcijų krepšelis – Volvo AB , ABB Ltd , Atlas Copco AB , Boliden AB , Autoliv 

Inc , Sandvik AB , Outokompu OY , Outotec OYJ , Metso OYJ  ir AP Moller – Maersk A/S

2010.12.21 2014.01.23 1 129 dienos EUR 741 661                    Skandinavijos šalių įmonių akcijų krepšelis – Volvo AB , ABB Ltd , Atlas Copco AB , Boliden AB , Autoliv 

Inc , Sandvik AB , Outokompu OY , Outotec OYJ , Metso OYJ  ir AP Moller – Maersk A/S

2012.01.30 2014.02.03 735 dienos LTL 1 001 800                 USD/CNY valiutų kursas

2012.01.30 2014.02.03 735 dienos LTL 524 300                   USD/CNY valiutų kursas

2011.01.26 2014.02.12 1 113 dienų LTL 2 340 500                Indeksas Commerzbank East Asia Index

2011.01.26 2014.02.12 1 113 dienų LTL 1 999 700                Indeksas Commerzbank East Asia Index

2011.01.26 2014.02.12 1 113 dienų EUR 1 086 596                Indeksas Commerzbank East Asia Index

2013.02.05 2014.02.20 380 dienų EUR 2 172 847                 „Brent“ nafta

2011.03.01 2014.03.19 1 114 dienų LTL 3 095 300                Rusijos įmonių akcijų krepšelis – Gazprom OAO , Rosneft Oil Co , Lukoil OAO , NovaTek OAO , MMC 

Norilsk Nickel OJSC , Severstal OAO , Evraz Group SA , Mechel , X5 Retail Group NV ir Magnit 

OJSC

2011.03.01 2014.03.19 1 114 dienų LTL 848 500                   Rusijos įmonių akcijų krepšelis – Gazprom OAO , Rosneft Oil Co , Lukoil OAO , NovaTek OAO , MMC 

Norilsk Nickel OJSC , Severstal OAO , Evraz Group SA , Mechel , X5 Retail Group NV ir Magnit 

OJSC

2011.03.01 2014.03.19 1 114 dienų EUR 646 019                    Rusijos įmonių akcijų krepšelis – Gazprom OAO , Rosneft Oil Co , Lukoil OAO , NovaTek OAO , MMC 

Norilsk Nickel OJSC , Severstal OAO , Evraz Group SA , Mechel , X5 Retail Group NV ir Magnit 

OJSC

2011.04.20 2014.05.12 1 118 dienų LTL 4 475 400                Vokietijos įmonių akcijų krepšelis – Bayer AG , Daimler AG , Fresenius Medical Care AG & Co KGaA , 

Infineon Technologies AG , MAN SE , SAP AG , K+S AG  ir Siemens AG

2011.04.20 2014.05.12 1 118 dienų LTL 1 732 900                 Vokietijos įmonių akcijų krepšelis – Bayer AG , Daimler AG , Fresenius Medical Care AG & Co KGaA , 

Infineon Technologies AG , MAN SE , SAP AG , K+S AG  ir Siemens AG

2011.04.20 2014.05.12 1 118 dienų EUR 1 338 305                 Vokietijos įmonių akcijų krepšelis – Bayer AG , Daimler AG , Fresenius Medical Care AG & Co KGaA , 

Infineon Technologies AG , MAN SE , SAP AG , K+S AG  ir Siemens AG

2010.10.26 2014.05.15 1 297 dienos LTL 2 849 200                Indeksas BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return

2010.10.26 2014.05.15 1 297 dienos LTL 1 347 300                 Indeksas BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return

2010.10.26 2014.05.15 1 297 dienos EUR 2 948 691                Indeksas BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return

2012.05.03 2014.05.23 750 dienų LTL 238 900                   Valiutų kursų krepšelis – EUR/TRY, EUR/BRL ir EUR/KRW

2012.05.03 2014.05.23 750 dienų LTL 145 200                    Valiutų kursų krepšelis – EUR/TRY, EUR/BRL ir EUR/KRW

2011.05.31 2014.06.05 1 101 diena LTL 1 108 400                 Rusijos ir Vidurio Rytų Europos šalių įmonių akcijų krepšelis – Mobile Telesystems OJSC, Mechel, Sberbank of 

Russia, Federal Hydrogenerating Co JSC, Lukoil OAO, Surgutneftegas OJSC, Severstal OAO, KGHM 

Polska Miedz SA, Telekomunikacja Polska SA ir Komercni Banka AS

2011.05.31 2014.06.05 1 101 diena LTL 637 400                    Rusijos ir Vidurio Rytų Europos šalių įmonių akcijų krepšelis – Mobile Telesystems OJSC, Mechel, Sberbank of 

Russia, Federal Hydrogenerating Co JSC, Lukoil OAO, Surgutneftegas OJSC, Severstal OAO, KGHM 

Polska Miedz SA, Telekomunikacja Polska SA ir Komercni Banka AS

2011.05.31 2014.06.05 1 101 diena EUR 482 011                    Rusijos ir Vidurio Rytų Europos šalių įmonių akcijų krepšelis – Mobile Telesystems OJSC, Mechel, Sberbank of 

Russia, Federal Hydrogenerating Co JSC, Lukoil OAO, Surgutneftegas OJSC, Severstal OAO, KGHM 

Polska Miedz SA, Telekomunikacja Polska SA ir Komercni Banka AS

Išleidimo data Išpirkimo data Trukmė Valiuta Palūkanų norma arba indeksas

 

 
9 PASTABA     REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS 
 

Po 2014 m. birželio 30 d. bankas išpirko 3 su finansine priemone susietas ir 2 investicinių lakštų  emisijas , kurių nominalioji vertė – 8 767,8 tūkst. litų. 
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10 PASTABA    ESMINIAI  ĮVYKIAI 
 

2014 m.vasario 5 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 2013 metais AB SEB bankas uždirbo 212,3 mln. litų (61,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė 
– 212,3 mln. litų (61,5 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2012 metais AB SEB bankas uždirbo 87,6 mln. litų (25,4 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 84,9 mln. litų (24,6 mln. eurų) 
audituoto grynojo pelno. 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2012 metų banko duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB 
lizingas“ duomenimis.2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2012 metų banko duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB 
lizingas“ duomenimis. 

 

2014 m. kovo 21 d. bankas pranešė, kad 2013 m. kovo 31 d. šaukiamas  AB SEB banko (toliau – bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų 
susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso bankui „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:  

1. dėl banko metinio pranešimo; 
2. dėl banko auditoriaus išvadų; 
3. dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų; 
4. dėl banko 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; 
5. dėl banko 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo; 

 

Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams. 
 

2014 m. kovo 31 d. bankas pranešė, kad 2014 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau – bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo 
priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais: 

1. susipažinta su banko grupės 2013 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo 
kodekso laikymosi atskleidimo forma“; 

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

pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat banko valdybos ir prezidento veiklos; 
4. patvirtintas banko ir banko grupės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 

standartus; 
5. patvirtintas banko 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymas . 

 
2014 m. balandžio 9 d. bankas pranešė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 8 d. priėmė nutartį, kuria pakeitė 2013 m. birželio 
18 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, panaikindamas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimu AB 
SEB bankui paskirtą baudą už susitarimus, nepagrįstai ribojusius konkurenciją grynųjų pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų rinkose, ir grąžindamas bylą 
Konkurencijos tarnybai papildomam tyrimui atlikti. 
 

2014 m. balandžio 25 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2014 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 56,7 mln. litų (16,4 mln. eurų), o 
AB SEB banko grupė – 55,1 mln. litų (16,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2013 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 44,3 mln. litų (12,8 mln. eurų), o AB SEB banko 
grupė – 38,7 mln. litų (11,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. . 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 metų 
pirmojo ketvirčio banko duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.  

 
2014 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 148,4 mln. litų (43,0 mln. eurų), o 
AB SEB banko grupė – 148,5 mln. litų (43,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2013 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 101,8 mln. litų (29,5 mln. eurų), o AB SEB 
banko grupė – 97,5 mln. litų (28,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 
metų pirmojo pusmečio duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.  
 

 

***** 
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AB SEB bankas 
 

2014 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 
 

1.  Ataskaitinio laikotarpio  konsoliduotas tarpinis pranešimas.  
 

Šis konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2014 metų sausio 1 dienos iki 2014 m. birželio 30 dienos. 
 

2. Emitento grupę sudarančios bendrovės, jų duomenys ryšiams ir pagrindinės veiklos pobūdis.  
  
Emitento pavadinimas AB SEB bankas 
Įstatinis kapitalas 1 034 575 341 Lt 
Buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Telefonas  (8 5) 2682 800 
Faksas (8 5) 2682 333 
El. paštas info@seb.lt 
Teisinė forma Akcinė bendrovė  
Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas 
Įmonės kodas 112021238 
Įmonės registracijos numeris AB90-4 
Interneto svetainės adresas www.seb.lt 

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

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

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

2013 m. lapkričio 23 d. AB „SEB lizingas“, kurios vienintelis akcininkas buvo AB SEB bankas, buvo prijungta prie AB SEB banko 
prijungimo būdu, nustatytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
70 straipsnio 1 dalyje. AB „SEB lizingas“, kaip juridinis asmuo, buvo išregistruota iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2013 m. 
lapkričio 28 dieną (paskutinė AB „SEB lizingas“ atskaitomybė buvo pateikta kartu su AB SEB banko 2013 metų konsoliduota finansine 
atskaitomybe).   

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

 
Pavadinimas UAB „SEB investicijų valdymas“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis Teikia įvairias investicijų valdymo paslaugas, konsultacijas 
Teisinė organizacinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 2000 m. gegužės 3 d., Vilnius 
Įmonės kodas 125277981 
Registruotos buveinės adresas  Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Faktinės buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2681 594 
Faksas  (8 5) 2681 575 
Elektroninio pašto adresas  info.invest@seb.lt  
Interneto svetainės adresas www.seb.lt  
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3. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais  
 

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

2014 m. birželio 30 d. AB SEB bankas buvo sudaręs 47 sutartis su AB banku „Finasta“ (juridinio asmens kodas 301502699, adresas 
Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius).  

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

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

2014 m. birželio 30 d. trys banko ne nuosavybės VP emisijos buvo įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos 
Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą: 

 
 

 

Parametrai Emisija 

ISIN kodas  LT0000405060 
Emisijos dydis (vnt.)  46 575 
Vieneto nominalioji vertė  100,00  litų 
Emisijos dydis  4 657 500,00 litų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2011 05 17  
Išpirkimo data  2016 06 13 

 

Parametrai Emisija 

ISIN kodas  LT0000405078 
Emisijos dydis (vnt.)  38 857 
Vieneto nominalioji vertė  100,00  litų 
Emisijos dydis  3 885 700,00 litų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2011 12 21  
Išpirkimo data  2017 01 09 

 

Parametrai Emisija 

ISIN kodas  LT0000405086 
Emisijos dydis (vnt.)  47 032 
Vieneto nominalioji vertė  100,00  litų 
Emisijos dydis  4 703 200,00 litų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2012 05 30  
Išpirkimo data  2017 06 13 

 
Banko patronuojamųjų įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.  

 
5. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes  

 
Bankas 2014 m. birželio 30 d. turėjo 3 filialus: AB SEB banko Rytų regiono filialą (kodas 112053613, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 

Vilnius), AB SEB banko Vidurio regiono filialą (kodas 112052511, adresas Laisvės al. 82/ Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas), ir AB SEB banko 
Vakarų regiono filialą (kodas 112052479, adresas Taikos pr.32, LT-91246 Klaipėda).  

Filialus sudarė 46 klientų aptarnavimo padalinių tinklas (7 finansinių paslaugų centrai ir 39 klientų aptarnavimo skyriai visoje 
Lietuvoje. 

 
 

6. Objektyvi emitento grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su 
kuriais įmonė susiduria, apibudinimas  
 

2014 metų pirmąjį pusmetį Lietuvos ekonomikos plėtros tempas šiek tiek sulėtėjo, daugiausia dėl mažėjusio eksporto. Vis dėlto 
bankų sistemai teigiamos įtakos turėtų turėti vidaus rinkos stiprėjimas ir pagyvėjęs investicijų procesas, kuris lemia didesnę paskolų ir kitų 
finansinių paslaugų paklausą. Gyventojų ir įmonių lūkesčiai dėl ateities išliko geri ir dėl pamažu atsigaunančios euro zonos ekonomikos, ir euro 
įvedimo Lietuvoje 2015 metais. Kita vertus, šalies ekonomikos augimo perspektyvos priklausys ir nuo to, kaip klostysis padėtis Rytų rinkose, 
kuriose veikiančios įmonės susiduria su didesne rizika dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto.  

2014 metais AB SEB banko grupė Lietuvoje teikė visas bankininkystės paslaugas privatiems, verslo klientams ir finansų įstaigoms. 
2014 m. birželio 30 d. grupę Lietuvoje sudarė AB SEB bankas ir dvi bendrovės: UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB Venture Capital“.  
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Pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB banko grupė veikė sėkmingai, gerėjo finansiniai rodikliai – augo turtas, indėlių portfelis, augo 

pajamos ir grynasis pelnas, gerėjo išlaidų ir pajamų santykis, taip pat gerėjo banko klientų pasitenkinimas banko teikiamomis paslaugomis, 
išaugo darbuotojų pasitenkinimas darbu.  

Įmonių  investicijos į plėtrą ir gyventojų aktyvumas būsto rinkoje, kuriam iš dalies įtaką darė planuojamas euro įvedimas, lėmė 
didesnę naujų paskolų paklausą pirmąjį pusmetį – AB SEB bankas suteikė 2,66 mlrd. litų naujų paskolų, t. y. 3 proc. daugiau negu per tą patį 
laikotarpį 2013 metais.  

Per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 148,4 mln. litų, o AB SEB banko grupė – 148,5 mln. litų neaudituoto grynojo 
pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 
Per pirmąjį 2013 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 101,8 mln. litų, o AB SEB banko grupė – 97,5 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. 2013 
metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 metų pirmojo pusmečio duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB 
lizingas“ duomenimis. 

Pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB banko grupė didelį dėmesį skyrė kasdienės bankininkystės paslaugų tobulinimui, kuriomis 
gyventojai gali naudotis savarankiškai ir pigiau negu banko skyriuose. Vienas svarbiausių AB SEB banko grupės prioritetų 2014 metų pirmąjį 
pusmetį buvo tinkamai ruoštis ir padėti savo klientams pasiruošti euro įvedimui 2015 metais. 

AB SEB banko grupės nuosavas kapitalas 2014 m. birželio 30 d. buvo 2,6 mlrd. litų (2013 m. birželio 30 d. – 2,5 mlrd. litų), t. y. 
padidėjo 6 procentais. 

AB SEB banko grupės turtas 2014 m. birželio 30 d. buvo 23,7 mlrd. litų (2013 m. birželio 30 d. – 22,8 mlrd. litų), t. y. padidėjo 4 
procentais. 

AB SEB banko indėlių portfelis nuo 2013 metų birželio 30 d. padidėjo 8 procentais – t. y. nuo 12,2 mlrd. litų iki 13,3 mlrd. litų 2014 m. 
birželio 30 d. 

AB SEB banko grupės paskolų ir lizingo portfelis grynąja verte 2014 m. birželio 30 d. buvo 16,6 mlrd. litų (2013 m. buvo 16,9 mlrd. 
litų), t. y. sumažėjo 2 procentais. 

Per pirmąjį 2014 m. pusmetį AB SEB bankas suteikė 2,66 mlrd. litų naujų paskolų, t. y. 3 proc. daugiau palyginti su naujai suteiktų 
paskolų suma per 2013 m. pirmąjį pusmetį. 

AB SEB banko grupės pajamos 2014 m. pirmąjį pusmetį buvo 294 mln. litų (2013 m. birželio 30 d. pajamos buvo 278 mln. litų), t. y. 
padidėjo 6 procentais. 

AB SEB banko grupės likvidumo koeficientas 2014 metų birželio pabaigoje buvo 38,9 proc. (normatyvas – 30 procentų).  
SEB interneto banko registruotų vartotojų Lietuvoje skaičius padidėjo 43 tūkst. ir 2014 m. pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 1,135 

mln., t. y. išaugo 4 proc. palyginti su 2013 m. birželio 30 d. duomenimis. 
Grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius grynuosius pinigus priimančiuose bankomatuose, palyginti su 2013 m. birželio 30 d. 

duomenimis, išaugo 20 proc., o grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius banko skyriuose per tą patį laikotarpį sumažėjo 42 procentais. 
Mokėjimo kortelių atitinkamu laikotarpiu apyvarta padidėjo 5 proc., mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius padidėjo 7 proc. 

2014 m. pirmojo pusmečio pabaigoje AB SEB bankas turėjo 46 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. SEB banko klientai 
gali naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu, jungiančiu SEB ir DNB bankų bankomatus, t. y. 550 bankomatų. 

AB SEB banko grupėje 2014 m. birželio 30 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių 
darbuotojų) buvo 1 529, t. y. 0,5 proc. mažiau negu 2013 m. birželio 30 d., kai grupėje faktiškai dirbo 1 537 darbuotojai.  

2014 metų pirmąjį pusmetį  AB SEB banko grupė toliau įgyvendino SEB tvarios veiklos strategiją, kurioje nustatyti aštuoni tvaraus 
verslo prioritetai pagal pagrindines atsakomybės sritis (valdymo atsakomybės, aplinkos apsaugos atsakomybės ir socialinės atsakomybės): 
atsakingas pardavimas ir rinkodara, finansinių nusikaltimų prevencija, atsakinga nuosavybė, poveikio aplinkai mažinimas, tvarus finansavimas 
ir investicijos, savo darbuotojų branginimas, finansinių paslaugų prieinamumas, investavimas į bendruomenes. 

2014 metų pirmąjį pusmetį AB SEB bankas toliau siekė įgyvendinti strategiją būti pagrindiniu savo klientų banku. AB SEB bankas, 
kaip ilgalaikių ryšių su klientais bankas,  siūlė šiuolaikiškas universalias banko paslaugas, teikė jas profesionaliai ir patogiai, atsižvelgdamas į 
kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius.  

2014 metų pirmąjį pusmetį AB SEB banko grupė pristatė naujas ir tobulino dabartines paslaugas. AB SEB bankas atnaujino interneto 
banką privatiems ir verslo klientams, kuris dar labiau pritaikytas išmaniesiems įrenginiams (išmaniesiems telefonams ir planšetiniams 
kompiuteriams), gyventojai ir įmonės išmaniuosiuose įrenginiuose gali naudotis dar didesniu skaičiumi banko paslaugų. AB SEB bankas išplėtė 
visą parą veikiančių klientų savitarnos zonų, kuriose įrengti grynuosius pinigus išmokantys ir priimantys bankomatai, tinklą visoje Lietuvoje – 
be penkiolikos jau veikusių savitarnos zonų, įrengtos dar keturios savitarnos zonos SEB banko skyriuose (Rokiškyje, Šilutėje, Kauno Šilainių ir 
Vilniaus Naugarduko skyriuose)  

2014 metais AB SEB banko grupė stengėsi suteikti klientams naudingos informacijos, galinčios padėti jiems kurti pridėtinę vertę: 
bankas organizavo leidinių „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“ pristatymą klientams, pristatė apžvalgas „Baltijos šalių verslo barometras“, 
„Namų ūkių finansinio turto barometras“, nuolat informavo klientus apie finansų rinkas, makroekonominę padėtį. Siekdamas paskatinti 
inovacijas versle, mažoms ir vidutinėms įmonėms bankas organizavo renginį „Inovacijų laboratorija“. Dalyvaudamas Vaikų finansinio švietimo 
savaitės renginiuose SEB bankas moksleiviams siūlė atlikti testą internete „Koks esi Piniginčius?“ ir kvietė juos į finansinio raštingumo pamokas 
„Pažintis su finansų pasauliu“ įvairiuose šalies miestuose. AB SEB bankas toliau dalyvavo asociacijos „Mentor Lietuva“ veikloje. 

AB SEB banko grupė 2014 metų pirmąjį pusmetį pelnė svarbius tarptautinius ir vietinius apdovanojimus: SEB bankas išrinktas 
geriausiu banku Lietuvoje („Global Finance“), geriausiu vertybinių popierių saugotoju („Global Finance“), geriausias privačiosios bankininkystės 
paslaugas Lietuvoje teikiančiu banku („Euromoney“). 
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7. Emitento grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

 
Grupės veiklos mastą ir dinamiką iš dalies apibūdina šie balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenys. 
AB SEB banko grupės pajamos ir veiklos pelnas 2014 metų pirmąjį pusmetį, palyginus su 2013 metų pirmuoju pusmečiu, didėjo: 

mln. Lt 2014 06 30 2013 06 30 Pokytis 

Pajamos 294 278 +6% 

Išlaidos (121) (140) -14% 

Pelnas prieš paskolų nuostolius 173 138 +25% 

Paskolų nuostoliai (4) (22) -81% 

Pelnas prieš pelno mokestį  169 116 +45% 

Pelno mokestis (20) (18) +9% 

Grynasis pelnas 149 98 +52% 
 
2014 metų pirmąjį pusmetį pajamų augimą lėmė keletas priežasčių: a) 2013 metais balandžio mėnesį AB SEB bankas grąžino 

patronuojančiam bankui 100 mln. EUR subordinuotą paskolą, dėl ko sumažėjo palūkanų išlaidos, b) nuo 2013 metų birželio banko iždo 
padalinys pradėjo laikyti likvidumo portfelį patronuojančiame banke Švedijoje, todėl padidėjo palūkanų pajamos. 

Išlaidų sumažėjimą lėmė 2014 metų pirmąjį pusmetį Valstybinės mokesčių inspekcijos grąžinta banko anksčiau sumokėta bauda 
pagal G4S bylą (24,8 mln. Lt). Mažesnius paskolų nuostolius lėmė pagerėjusi kreditų portfelio kokybė. 

 
Pagrindiniai finansiniai rodikliai:  

 Rezultatas Pokytis 

Grynasis pelnas (mln. Lt) 149 52% 

C/I (pajamų ir išlaidų santykis) 0,41 -9 b.p. 

Naujos paskolos (mlrd. Lt) 2,7 +3% 

Paskolos ir lizingas (mlrd. Lt)  16,6 -2% 

Indėliai (mlrd. Lt) 13,2 +8% 

 
Paskolų portfelio sumažėjimą lėmė nepakankama paklausa dėl gana konservatyvių šalies ūkio augimo lūkesčių. To pasekmė – 

naujos suteiktos paskolos nepadengė paskolų portfelio amortizacijos. Indėlių portfelio augimas susijęs su Euro įvedimu nuo 2015 metų 
pradžios.  

 
Kai kurie grupės ir banko veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje: 

Grupė Rodiklis Bankas 

2013 12 31 2014 06 30  2013 12 31 2014 06 30 

0,91  proc. 1,27  proc. Vidutinė turto grąža  0,92 proc. 1,27 proc. 

8,50 proc. 11,42 proc. Vidutinė akcininkų nuosavybės grąža  8,93 proc. 11,42 proc. 

13,75 9,62 Pelnas (nuostolis), tenkantis akcijai, litais 13,75 9,61 

168,48 171,50 Akcijos buhalterinė vertė litais 168,39 171,40 

 
8. Svarbūs įvykiai, buvę nuo ataskaitinio periodo pabaigos  

 
2014 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2014 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 148,4 

mln. Litų (43,0 mln. eurų) , o AB SEB banko grupė – 148,5 mln. litų (43,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas 
laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2013 metų pusmetį AB SEB 
bankas uždirbo 101,8 mln. litų (29,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 97,5 mln. litų (28,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. 2013 metų 
lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 metų pirmojo pusmečio duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB 
lizingas“ duomenimis. 

 
9. Emitento grupės veiklos planai ir prognozės  

 
AB SEB banko grupė Lietuvoje siekia ilgalaikių ir abipusiai naudingų ryšių su grupės klientais. To siekdamas, bankas įgyvendina 

strategiją būti savo klientams pagrindiniu ir svarbiausiu banku, kai jie savo finansinius reikalus tvarko kasdien. AB SEB bankas, siekdamas 
ilgalaikių ryšių su klientais, siūlo šiuolaikiškas ir universalias banko paslaugas, teikia jas profesionaliai ir patogiais būdais, įsigilindamas į 
kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius.  
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AB SEB banko grupė, įgyvendindama šią strategiją ir siekdama ilgalaikių ryšių su klientais bei atsižvelgdama į SEB grupės tikslus, 
numato šias pagrindines veiklos kryptis: 

• ryšių su klientais stiprinimas. Siekdamas šio tikslo, bankas ir toliau savo veikloje vadovausis pagrindinio banko savo klientams 
(angl. Home bank) strategija. Jos esmė – atsižvelgiant į tam tikrų klientų segmentų poreikius, kurti naujas, patrauklias koncepcijas, paslaugas 
dabartiniams ir būsimiems klientams. Bankas reguliariai atlieka privačių ir verslo klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimo tyrimą, naudodamas 
NPS rodiklį; 

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

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

o pajamų didinimui, a) ieškodamas naujų pajamų šaltinių, b) didindamas dėmesį klientų konsultavimui; 
o pelningumo užtikrinimui. Bankas įgyvendina verslo kapitalo koncepcija paremtą kainodarą; verslo kapitalas – tai 

sandoriui įgyvendinti reikalingi finansiniai ištekliai, kurie nustatyti atsižvelgiant į sandorio rizikingumą. Verslo kapitalas 
priskiriamas kiekvienam klientui (o tuo pačiu ir banko padaliniui);  

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

• rizikos valdymo tobulinimas. Prisiimti riziką nėra savaiminis tikslas – tuo siekiama kurti vertę klientams ir užtikrinti akcininkams jų 
nuosavybės grąžą: 

o naudojant tikslesnes rizikos vertinimo priemones; 
o sukuriant tikslesnę nekilnojamojo turto indeksavimo metodiką; 
o užtikrinant priežiūros institucijų reikalavimų atitikimą (pvz., Bazelio III nuostatos). 

 
 

10. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 
 

AB SEB banko grupė tyrimo bei plėtros veiklos nevykdė. 

 
11. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos pagrindinės investicijos  

 
Per 2014 metų pirmąjį pusmetį grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė ne daugiau kaip 10 proc. įstatinio 

kapitalo. 
AB SEB bankas grupės ilgalaikio turto įsigijimai per 2014 metų pirmąjį pusmetį pateikti lentelėje: 

mln. Lt 2014 06 30 

Nematerialusis turtas 0,3 

Transporto priemonės 0,9 

Kompiuterinė technika 3,2 

Kitas materialusis turtas 0,6 

Iš viso 5,0 

 
 

12. 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 2013 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 3 pastabos skyriuje Finansinės 

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

 
13. Informacija apie tai, kaip laikomasi Bendrovių valdymo kodekso 

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

įtrauktų bendrovių valdymo kodeksą, kurio AB SEB bankas iš esmės laikosi. Nuostatų, kurių nesilaikoma, priežastys nurodytos Bendrovių 
valdymo kodekse (žr. 2013 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 1 priedą). Bendrovių valdymo kodeksas ir kita informacija apie AB 
SEB banko valdymo praktiką skelbiama banko interneto svetainėje www.seb.lt ir reguliuojamos rinkos operatoriaus („NASDAQ OMX Vilnius“ 
biržos) centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje.  
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14. Informacija apie rizikos mastą ir jos valdymas  
 
SEB grupė stengiasi įgyvendinti tokią rizikos valdymo, planavimo ir paskesnio stebėjimo sistemą, pagal kurią veiklos, likvidumo ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AB SEB bankas prisiima kredito, rinkos, likvidumo, operacinę ir kitokią riziką. Daugiau informacijos apie konkrečias rizikos rūšis, jų 
vertinimo ir valdymo priemones žr. 2013 metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 3 pastaboje „Finansinės rizikos valdymo politika“. 
Per ataskaitinį laikotarpį esminių pasikeitimų rizikos valdyme nebuvo. 

 
2014 metų pirmą pusmetį AB SEB banko grupė vykdė visus priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus (žr. lentelę toliau). 

Grupė 
Rodiklis  

Bankas 

2013 12 31 2014 06 30 2013 12 31 2014 06 30 

38,85 proc. 38,92 proc. Likvidumo rodiklis (normatyvas - ne mažiau kaip 30 proc.) 38,81 proc. 38,87 proc. 

15,59 proc.* 18,67 proc.** Kapitalo pakankamumo koeficientas 15,51 proc.* 18,57 proc.** 

75,57 proc.  71,73 proc.  Didžiausia atviroji pozicija viena valiuta 75,51 proc. 69,55 proc. 

0,33 proc. 0,08 proc. Didžiausia bendra atviroji pozicija 0,31 proc. 0,08 proc. 

18,24 21,51 
Didžiausios paskolos vienam 

skolininkui 
<= 25 proc kapitalo 19,07 21,58 

 
*- Rodiklis apskaičiuotas pagal Lietuvos banko valdybos nutarimą Nr. 138 „Dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų“ 
**- Rodiklis apskaičiuotas laikantis Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamento reikalavimų (ES) Nr. 575/2013  
(galioja nuo 2014 m. sausio 1 d.) 
 
2014-ieji nestokoja audringų naujienų iš karštųjų pasaulio taškų. Toliau tęsiasi Rusijos – Ukrainos konfliktas. Reaguodama į Vakarų 

sankcijas, rugpjūtį Rusija įvedė įvairius prekybos apribojimus žemės ūkio ir maisto produktų sektoriams. Apie 10 proc. Rusijos maisto produktų 
importo sustabdyta vieniems metams. Lietuva palyginti daug maisto produktų eksportuoja į Rusiją. Visai tikėtina, kad Rusija taikys ir kitas 
sankcijas, tačiau tokiu atveju jos turėtų būti gana nuosaikios. Dabartinės Rusijos sankcijos neigiamą įtaką turės 4 proc. Lietuvos eksporto.  

Liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba pakvietė Lietuvą tapti euro zonos nare nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuolatinis keitimo kursas – toks 
pat, koks buvo centrinio pariteto valiutų valdyboje (1 EUR = 3,45280 LTL). 

Perėjimas prie euro yra svarbus pokytis Lietuvoje. Pasiruošimas euro įvedimui yra labai didelis SEB projektas, norima panaudoti visas 
galimybes padėti klientams. Valiutos pakeitimas liečia visus visuomenės narius ir tai nėra lengvas dalykas. Trumpuoju laikotarpiu didės grupės 
sąnaudos, pajamos mažės. Ilguoju laikotarpiu, mūsų vertinimu, mažės finansinė rizika, operacijos klientams ir SEB grupei bus paprastesnės ir 
efektyvesnės. 

Kitas didelis iššūkis, iškilęs bankui - laiku ir greitai įgyvendinti naujus kontroliuojančių institucijų reikalavimus. 
Europos Sąjungoje Bazelio III reikalavimai yra įgyvendinami taikant CRD IV/CRR dokumentų paketo reikalavimus. Naujosiomis 

taisyklėmis siekiama griežtinti bankų likvidumo ir kapitalo reikalavimus. AB SEB bankas turi pakankamai kapitalo ir gali užtikrinti, kad būtų 
laikomasi priežiūros reikalavimų. 
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15. Įmonių grupės vidaus rizikos kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
sudarymu, pagrindiniai požymiai 

 
Grupė turi užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tinkamos organizacinės priemonės, procedūros ir verslo procesų informacinės sistemos, 

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

 
 

16. Emitento įstatinis kapitalas  
 

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

Akcijų rūšis ISIN kodas Akcijų skaičius 
Nominalioji 

vertė (Lt) 
Bendra nominalioji 

vertė 

Dalis 
įstatiniame 

kapitale (%) 

Paprastosios 
vardinės akcijos 

LT0000101347 15 441 423 67 1 034 575 341 100,00 

Iš viso - 15 441 423 - 1 034 575 341 100,00 

 
Visos banko akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.  

 

17. Akcininkai  
 

2010 m. lapkričio 19 d. baigtas AB SEB banko privalomo akcijų išpirkimo procesas. Švedijos įmonių registre registruotam bankui 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, teisinė forma – viešoji ribotos atsakomybės bendrovė, juridinio asmens kodas 502032-9081, 
buveinės adresas Kungstradgardsgatan 8, Stokholmas, Švedijos Karalystė, 2014 m. birželio 30 d. priklausė 15 441 423 vnt. paprastųjų vardinių 
akcijų, kurios sudaro 100 proc. AB SEB banko akcijų. Jokių balsavimo teisių apribojimų Banko akcijoms nėra nustatyta, Jokių specialių kontrolės 
teisių, kaip tai numato LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 str. 3 d. 5 p. taip pat nėra nustatyta. 

 

18. Informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus akcijų paketus  
 
Banko patronuojamoji įmonė UAB „SEB Venture Capital“ 2014 m. birželio 30 d. turėjo reikšmingą įtaką šiose asocijuotose įmonėse: 

Pavadinimas Kodas Buveinė Veikos pobūdis 

UAB „Cgates“ 120622256 Ukmergės g. 120, Vilnius 
Internetas, paslaugos, 

telekomunikacijos, ryšio priemonės, 
televizija ir radijas  

UAB „Duonos centras“ 302638225 Lvovo g. 25 Vilnius Kepyklos, tiekimas 

 
 

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

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

Lietuvos Respublikos bankų įstatyme nustatyta, kad banko įstatų pakeitimai, jei keičiamos įstatų nuostatos dėl: 1) banko 
pavadinimo; 2) įstatinio (akcinio) kapitalo dydžio; 3) akcijų skaičiaus, taip pat jų skaičiaus pagal klases, jų nominaliosios vertės ir suteikiamų 
teisių; 4) banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos, gali būti įregistruoti Juridinių asmenų registre tik gavus priežiūros 
institucijos, t. y. Lietuvos banko, leidimą.  

Banko valdybą renka banko stebėtojų taryba 4 metams. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios 
valdybos kadencijos pabaigos. Stebėtojų tarybos sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 
posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos 
pirmininką. 
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20. Duomenys apie emitento savų akcijų įsigijimą/perleidimą, emitento organų įgaliojimai išleisti ir supirkti emitento akcijas  
 

Bankas neturi ir per 2014 metų pirmąjį pusmetį savų akcijų neįsigijo. Banko akcijų nėra įsigijusios ir patronuojamosios įmonės. 
Bankas ir jo įmonės per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.  

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

 
 

21. Emitento organai 
 

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

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

Respublikos įstatymuose. 
 
Banko valdymo organai yra valdyba ir prezidentas.  
Taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis banko veiklos priežiūrą. Banko tarybą, sudaromą iš 5 narių, renka susirinkimas. 

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

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

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

 
 

22. Informacija apie valdymo, priežiūros organų ir jų komitetų sudėtį, jų ir bendrovės vadovo veiklos sritis, vyriausiąjį 
finansininką 
 
BANKO STEBĖTOJŲ TARYBA (2014 m. birželio 30 d.)  
 
KNUTAS JONAS MARTINAS JOHANSSONAS 
SEB pagalbos verslui padalinio vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2009 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. spalio 
29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas 2009 m. 
lapkričio 13 d., stebėtojų tarybos pirmininku perrinktas 2013 m. lapkričio 14 d.   
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
SEB Baltijos šalių tarnybos finansų vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2009 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. 
spalio 29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai. 
 
DAVIDAS BAMFORTH TEARE‘AS 
SEB Baltijos šalių tarnybos vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos nariu išrinktas 2013 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.  
 
STEFANAS STIGNÄSAS 
SEB Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko 
akcijų neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2009 m. spalio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. 
spalio 29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai. 
 
TEDAS TONIS KYLBERGAS 
SEB pagalbos verslui padalinio pirkimų ir pardavimų valdymo vadovas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – teisė. Banko akcijų 
neturi.  
AB SEB banko stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2010 m. kovo 25 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 2013 m. spalio 
29 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu perrinktas naujai kadencijai. 
 
Visų stebėtojų tarybos narių kadencijos pabaiga – 2017 m. spalio 29 d. 
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BANKO VALDYBA (2014 m. birželio 30 d.) 
 
RAIMONDAS KVEDARAS  
AB SEB banko valdybos pirmininkas, prezidentas nuo 2009 m. spalio 19 dienos. Valdybos nariu išrinktas 2004 m. vasario 4 dieną. Išsilavinimas 
– aukštasis, specialybė – tarptautiniai finansai. Banko akcijų neturi.  
 
AIVARAS ČIČELIS 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius. Valdybos narys nuo 2009 m. spalio 19 dienos. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi. 
 
ROBERTS BERNIS 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Kreditų ir rizikos valdymo tarnybos direktorius. Valdybos narys nuo 2009 m. spalio 19 dienos. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – inžinierius. Banko akcijų neturi. 
 
VIRGINIJUS DOVEIKA 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius. Valdybos nariu išrinktas 2010 m. birželio 14 dieną. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – verslo administravimas ir vadyba. Banko akcijų neturi.  
 
JONAS IRŽIKEVIČIUS 
AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius. Valdybos narys nuo 2011 m. balandžio 11 dienos. 
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – verslo administravimas. Banko akcijų neturi.  
 
Visų valdybos narių kadencijos pabaiga – 2016 m. vasario 7 diena (2012 m. vasario 8 d. banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą perrinkti 
banko valdybą naujai ketverių metų kadencijai). 
 
 
BENDROVĖS VADOVAS  
 
RAIMONDAS KVEDARAS – AB SEB banko valdybos pirmininkas, banko prezidentas nuo 2009 m. spalio 19 dienos. Valdybos nariu išrinktas 
2004 m. vasario 4 dieną.  
 
VYRIAUSIASIS FINANSININKAS  
 
JONAS IRŽIKEVIČIUS – AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius. Valdybos narys ir vyriausiasis 
finansininkas nuo 2011 m. balandžio 11 dienos.   

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

 Su darbo santykiais  
susijusios pinigų sumos 

Neatlygintinai 
perleistas turtas 

Suteiktos garantijos 
įmonės vardu 

Bendrai visiems bendrovės valdybos  
  nariams (tūkst. litų) prieš mokesčius,   
  iš jų: 1 866 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos   
  (tūkst. litų) 1 431 - - 

darbdavio socialinio draudimo įmokos   
   (tūkst. litų) 435 - - 

Kitos išmokos, įskaitant darbdavio  
   socialinio draudimo įmokas  
   (tūkst. litų) prieš mokesčius** 350 - - 

Vidutiniškai vienam bendrovės  
  valdybos nariui (tūkst. litų) prieš  
  mokesčius:*  373 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos   
  (tūkst. litų) 286 - - 

darbdavio socialinio draudimo įmokos  
  (tūkst. litų) 87 - - 

Bendrovės vadovui ir vyriausiajam finansininkui 
apskaičiuotos sumos per 2014 metų pirmąjį 
pusmetį (tūkst. litų) prieš mokesčius:  715 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos už 2014 
metų pirmąjį pusmetį bendrovės vadovui (tūkst. litų) 432 - - 

pagal darbo sutartį apskaičiuotos sumos už 2014 
metų pirmąjį pusmetį vyr. finansininkui (tūkst. litų) 283 - - 

* Valdybą sudaro 5 nariai.  
** Premijos, dienpinigiai, viršijantys patvirtintas normas.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

politikos ir instrukcijų.  
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AUDITO IR  ATITIKTIES KOMITETAS (2014 m. birželio 30 d.) 
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
Komiteto pirmininkas. „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos vadovas. Banko akcijų neturi.  
 
GÖRANAS RASPE‘AS  
Nepriklausomas narys. Banko akcijų neturi. 
 
AUŠRA MATUSEVIČIENĖ  
Darbovietė „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Pagalbos verslui tarnybos, finansų ir rizikos valdymo vadovė. Banko akcijų neturi. 
 
BENAS WILSONAS 

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

 
ARNOLDAS ČULKSTENSAS 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos gyvybės draudimo ir pensijų padalinio vadovas. Banko akcijų neturi. 
 
JONAS GUDMUNDSSONAS 
„Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ Baltijos šalių tarnybos operacijų, IT ir pagalbos verslui tarnybos vadovas. Banko akcijų neturi. 
 
 
ATLYGIO KOMITETAS (2014 m. birželio 30 d.) 
 
KNUTAS JONAS MARTINAS JOHANSSONAS 
Komiteto pirmininkas. SEB pagalbos verslui padalinio vadovas.  
 
MARKAS BARRY PAYNE'AS 
Komiteto narys. SEB Baltijos šalių tarnybos finansų vadovas. 

 
TEDAS TONIS KYLBERGAS 
Komiteto narys. SEB pagalbos verslui padalinio pirkimų ir pardavimų valdymo vadovas. 

 
ANNA MARIA ERIKA HAMSTEDT 
Komiteto narė. SEB pagalbos verslui padalinio personalo vadovė. 

 
Atlygio komiteto narių kandidatūras tvirtina banko stebėtojų taryba. Atlygio komiteto pirmininku ir nariais negali būti renkami 

asmenys, kurie yra susiję su banku ar jo dukterinėmis įmonėmis darbo santykiais, taip pat banko valdybos nariai. Nei vienas Atlygio komiteto 
narys neturi banko akcijų. 

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

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

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

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

pareiginio atlyginimo dydį.  
 

Atlygio komitetas atlieka ir kitas banko stebėtojų tarybos jai pavestas bei Atlygio komiteto nuostatuose ir teisės aktuose nustatytas 
funkcijas. 
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23. Darbuotojai  
 

AB SEB banko grupėje Lietuvoje (AB SEB banke, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB Venture Capital“) 2014 m. birželio 30 d. 
dirbo 1 732 darbuotojai (dirbantys pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus), t. y. 0,5 proc. mažiau negu 2013 metų pabaigoje, kai grupėje dirbo 1 741 darbuotojai. Grupėje 2014 m. birželio 30 d. faktiškai 
dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 529, t. y. 0,4 proc. daugiau negu 2013 metų 
pabaigoje, kai grupėje faktiškai dirbo 1 522 darbuotojas.  

Vien banke darbuotojų (dirbančių pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, įskaitant vaiko priežiūros atostogose esančius 
darbuotojus) skaičius per 2014 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 0,5 proc. – nuo 1 731 iki 1 722, o banko faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius 
(neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 519, t. y. 0,5 proc. daugiau negu 2013 metų pabaigoje, kai jų buvo 1 
512. 

Vidutinis faktinis (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) banko darbuotojų skaičius 2014 metų pirmąjį 
pusmetį buvo 1 516 (2013 m. – 1 519 darbuotojai). 2013 metų lapkritį prijungus AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko, lyginamieji 2013 metų 
duomenys yra parodyti kartu su AB „SEB lizingas“ duomenimis.  

 

 Bankas Banko grupė 

 2013 12 31 2014 06 30 2013 12 31 2014 06 30 

Nuolatiniai darbuotojai (dirbantys pagal 
terminuotas ir neterminuotas darbo 
sutartis, įskaitant vaiko priežiūros 
atostogose esančius darbuotojus) 1 731 1 722 1 741 1 732 

Faktiškai dirbantys darbuotojai 
(neskaičiuojant vaiko priežiūros 
atostogose esančių darbuotojų) 1 512 1 519 1 522 1 529 

 
Lentelėse toliau pateikiama informacija apie banko darbuotojų išsilavinimą ir vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (neatskaičius 

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

 Darbuotojų skaičius 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  

(litais) 

 2013 12 31 2014 06 30 2013 12 31 2014 06 30 

Vadovaujantys darbuotojai 200 190 11 468 11 419 

Specialistai  1 510 1 511 3 740 3 853 

Administracinis techninis personalas 21 21 2 212 2 212 

Iš viso 1 731 1 722 - - 

 

 
 

24. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei 
 

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

 
Darbuotojų 

skaičius 
 Aukštasis išsilavinimas  Aukštesnysis išsilavinimas  Vidurinis išsilavinimas 

  skaičius proc. skaičius proc. skaičius proc. 

Vadovaujantys darbuotojai 190 183 96,3 4 2,1 3 1,6 

Specialistai  1 511 1 196 79,2 100 6,6 215 14,2 

Administracinis techninis 
personalas 

21 11 52,4 5 23,8 5 23,8 

Iš viso 1 722 1 390 80,7 109 6,3 223 13,0 




