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Sutrumpinta tarpinė šešių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 

 birželio 30 d., pinigų srautų ataskaita 
(tūkst. litų) 

 
Grupė    Bankas 

         
2008  2007    2008  2007 

         
    Pinigai iš veiklos     

775 976  527 739  Gautos palūkanos  671 583  467 336 
(454 186)  (244 995)  Sumokėtos palūkanos  (385 027)  (209 384) 

42 512  28 862  Grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta  46 833  30 688 

(13 662)  19 705  

Grynasis pelnas (nuostolis) už vertybinių 
popierių ir kitų finansinių priemonių 
operacijas  (14 148)  18 396 

96 238  101 596  
Mokesčių už paslaugas ir kitų pajamų grynoji 

vertė  81 654  87 057 
(27 073)  73 837  Gyvybės draudimo veikla  -  - 
(95 964)  (78 766)  Išlaidos personalui  (82 604)  (67 525) 
(63 230)  (73 575)  Kitos išlaidos  (104 316)  (81 371) 

260 611  354 403  
Grynieji pinigų srautai iš veiklos prieš 

trumpalaikio turto pokyčius  213 975  245 197 
         
    Trumpalaikio turto pokytis     

40 696  77 591  
Privalomų atsargų centriniame banke 

sumažėjimas   40 696  77 591 

573 730  100  

Korespondentinių sąskaitų lėšų ir kreditų 
kredito įstaigoms ir finansų institucijoms 
sumažėjimas (padidėjimas)   588 780  (193 179) 

(1 666 768)  (2 320 717)  Klientams suteiktų kreditų padidėjimas  (1 667 761)  (2 322 364) 

(2 434)  (8 899)  
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) 

sumažėjimas   31 142  (5 955) 
(1 054 776)  (2 251 925)  Grynasis trumpalaikio turto pokytis  (1 007 143)  (2 443 907) 

         
    Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis     

(558 541)  108 661  Klientų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)  (562 996)  100 205 

(42 764)  (26 312)  

Sukauptų sąnaudų, būsimų laikotarpių 
pajamų ir kitų įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)  14 135  (48 469) 

(601 305)  82 349  
Grynasis trumpalaikių įsipareigojimų 

pokytis  (548 861)  51 736 
         

(1 395 470)  (1 815 173)  
Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) prieš 

pelno mokestį  (1 342 029)  (2 146 974) 
         

(20 843)  (30 334)  Sumokėtas pelno mokestis  (19 307)  (28 887) 
         

(1 416 313)  (1 845 507)  
Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) po 

pelno mokesčio  (1 361 336)  (2 175 861) 
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Sutrumpinta tarpinė šešių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 
 birželio 30 d., pinigų srautų ataskaita 

(tūkst litų) (tęsinys) 
 

Grupė    Bankas 
         

2008  2007    2008  2007 
         

    
Pinigų srautai iš investicinės (-ei) veiklos (-

ai)     

(21 353)  (20 213)  
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

pokytis  (25 522)  589 

391 743  90 960  

Investicijų į Vyriausybės vertybinius 
popierius, skirtus parduoti, sumažėjimas 
(padidėjimas)  391 769  90 943 

-  -  
Investicijos be gautų grynųjų pinigų į antrines 
įmones  -  4 563 

-  -  Dividendai, gauti iš antrinių įmonių  58 591  45 772 

(114 655)  (627 917)  

Investicijų į vertybinius popierius ir išvestines 
finansines priemones (padidėjimas) 
sumažėjimas  (156 326)  (550 699) 

(450 442)  (573 693)  Gautinų lizingo įmokų pokytis  -  - 

(194 707)  (1 130 863)  
Grynieji pinigų srautai iš investicinės (-ei) 

veiklos (-ai)  268 512  (408 832) 
         
    Pinigų srautai iš finansinės (-ei) veiklos (-ai)     

8  8  
Įsiskolinimo centriniam bankui padidėjimas 

(sumažėjimas)  8  8 

1 409 247  2 290 229  
Įsiskolinimo kredito įstaigoms ir finansų 

institucijoms padidėjimas (sumažėjimas)  890 877  1 906 279 
(52 034)  158 311  Subordinuotų paskolų padidėjimas   (52 034)  158 311 

1 250  (126 488)  
Išleistų skolos vertybinių popierių grynoji 

vertė  998  (133 907) 

1 358 471  2 322 060  
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos 

(finansinei veiklai)  839 849  1 930 691 
         

(252 549)  (654 310)  Grynasis pinigų pokytis  (252 975)  (654 002) 
         

1 290 448  1 327 746  Pinigų likutis sausio 1 d.   1 290 154  1 327 432 
         

1 037 899  673 436  Pinigų likutis birželio 30 d.   1 037 179  673 430 
         

  
 
  Iš jų:     

237 392  -  
laisvai disponuojamos lėšos centriniuose 

bankuose  237 392  - 
345 434  282 731  vienos nakties indėliai  345 434  282 731 
299 621  311 977  grynieji pinigai  299 621  311 977 
155 452  78 728  korespondentinių sąskaitų lėšos  154 732  78 722 

1 037 899  673 436    1 037 179  673 430 
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Tarpinės atskaitomybės pastabos 
 

1. Rengimo pagrindas 
 

Ši 2008 metų šešių mėnesių finansinė ataskaita yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, litais. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje AB SEB bankas turėjo 5 antrines įmones. Bankas ir jo antrinės 

įmonės toliau vadinamos grupe. Antrinės įmonės yra šios: UAB „SEB lizingas“ yra 100 procentų 
banko antrinė įmonė, kuri verčiasi lizingo veikla; UAB „SEB Venture Capital“ yra 100 procentų banko 
antrinė įmonė, kuri verčiasi rizikos kapitalo valdymu; UAB „SEB gyvybės draudimas“ yra 100 
procentų banko antrinė įmonė, kuri verčiasi gyvybės draudimo veikla; UAB „SEB Enskilda“ yra 100 
procentų banko antrinė įmonė, kuri teikia įmonių finansų paslaugas; UAB „SEB investicijų valdymas“ 
yra 100 procentų banko antrinė įmonė, teikianti investicijų valdymo paslaugas. 

Banko ir grupės apskaita yra tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
(TFAS), priimtus Europos Sąjungoje (ES). Ši finansinė ataskaita yra paruošta pagal 34-ojo tarptautinio 
apskaitos standarto reikalavimus. 

Kur reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti, kad atitiktų šių metų grupavimą. Indėlių 
draudimo išlaidos buvo perkeltos iš kitų išlaidų  į palūkanų išlaidų eilutę (už šešių mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.: 21 204 tūkst. litų). 
 
 

2. Apskaitos principai 
 

Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
metų finansinėje atskaitomybėje taikytus ir apibūdintus principus. Nėra naujų standartų, standartų 
pakeitimų ar jų aiškinimų privalomų taikyti finansiniams metams, kurie baigiasi 2008 m. gruodžio 31 
d. , išskyrus tuos standartus, kurie jau buvo nurodyti finansinių metų ataskaitose, už laikotarpį, kuris 
baigėsi 2007 m. gruodžio 31 d.  

Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą parduoti, 
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 ir galimų įsipareigojimų pripažinimui periodo pabaigoje, taip pat 
pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir 
vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo 
pateiktų vertinimų.   

Dėl šių standartų laikymosi iš esmės nekinta grupės apskaitos politikos arba finansinių priemonių 
klasifikacija ir vertinimas. 

Nuo 2008 metų sausio 1 d. yra privaloma laikytis šių naujų standartų bei jų redakcijų ir 
išaiškinimų, kurie grupei nėra taikytini:  

• TFAAK 11 „TFAS 2, grupė ir operacijos nuosavomis akcijomis“ 
• TFAAK 12 „Koncesijų sutartys dėl paslaugų“ 
• TFAAK 14 „TAS 19 pateikia gaires apribojimams dėl apibrėžto naudą suteikiančio turto ir 

kaip traktuoti minimalaus finansavimo reikalavimus“ 
Šie nauji standartai, standartų pakeitimai ir interpretacijos buvo patvirtinti, tačiau nėra privalomi 

2008 metams,  todėl nebuvo taikomi anksčiau laiko: 
• TFAS 8 „Veikiantys segmentai“ (pakeitimas galioja nuo 2009 m. sausio mėn.) 
• TAS 23 „Skolinimosi sąnaudų kapitalizacija“ (pakeitimas galioja nuo 2009 m. sausio mėn.) 
• TFAS 2 „Mokėjimas akcijomis“ (pakeitimas galioja nuo 2009 m. sausio mėn.) 
• TFAS 3 „Verslo jungimai“ ir susiję pakeitimai TAS 27 „Konsoliduotos ir atskiros finansinės 

ataskaitos“, TAS 28 ,,Investicijos į asocijuotas įmones” bei TAS 31 ,,Bendros įmonės” 
(pakeitimas galioja nuo 2009 m. liepos mėn.) 

• TAS 1 „Finansinių ataskaitų pateikimas“ (persvarstytas, pakeitimas galioja nuo 2009 m. sausio 
mėn.) 

• TAS 32 „Finansinės priemonės: pateikimas“ ir atitinkami pakeitimai TAS 1 „Finansinių 
ataskaitų pateikimas“ (pakeitimas galioja nuo 2009 m. sausio mėn.)  

• TFAAK 13 ,, Klientų lojalumo programos“ (pakeitimas galioja nuo 2008 m. liepos mėn.) 
• TFAAK 15 ,,Nekilnojamo turto statyba“ (pakeitimas galioja nuo 2009 m. sausio mėn.) 
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• TFAAK 16 ,,Užsienio operacijų investicijų apdraudimas“ (pakeitimas galioja nuo 2008 m. 
spalio mėn.)  

Tarptautinių apskaitos standartų valdyba taip pat patvirtino eilės standartų pakeitimus, kurie 
įsigaliojo 2008 m. gegužės mėnesį ir įtraukė įvairių standartuose naudotų sąvokų išaiškinimus, 
paaiškinimus, kai kur ir reikšmingus esminius pakeitimus.  Esminiai pakeitimai susiję su šiais 
standartais: TFAS 5 – ilgalaikio turto, skirto parduoti, klasifikavimas kai netenkama antrinės įmonės 
kontrolės; TAS 16 – ilgalaikio turto, kuris buvo nuomojamas, apskaita ir tokio turto pardavimo 
pajamų pateikimas pinigų srautų ataskaitoje (TAS 7); TAS 1 – galimybė pateikti finansines priemones, 
skirtas prekybai kaip „ilgalaikius“ turtą ir įsipareigojimus; TAS 19 – sąvokų išaiškinimas; TAS 23 – 
skolinimosi išlaidų sąvokų nuoseklumo suderinimas su faktinės palūkanų normos  sąvokomis; TAS 20 
– mažesne nei rinkos palūkanų norma vyriausybės suteiktų paskolų apskaita; antrinių įmonių, skirtų 
parduoti, apskaitos paaiškinimas (TAS 27 ir TFAS 5); TAS 28 ir TAS 31 – sumažinti reikalavimai 
asocijuotų ir bendrų įmonių atskleidimui; TAS 36 – patobulinti atskleidimo reikalavimai; TAS 38 – 
išaiškinta reklamos išlaidų apskaita; nuosekliai suderintos finansinių priemonių, kurių tikrosios vertės 
pokytis traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą ir rizikos mažinimo kategorijų sąvokos (TAS 39); TAS 
40 – pateikti reikalavimai statomo investicinio turto apskaitai; TAS 41 – sumažintas ribojimų skaičius 
nustatant biologinio turto tikrąja vertę. Kiti pakeitimai TAS 8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 ir TFAS 7 buvo 
tik redakcinio pobūdžio. Vadovybė mano, kad pritaikius šiuos pakeitimus, grupės apskaitos politika, 
turto ir įsipareigojimų klasifikacija bei vertinimas iš esmės nepasikeis.  

TFAAK 12, 13, 14, 15, 16 ir pataisyti TAS 1, 23, 27, 32 , TFAS 2 ir  3 bei TFAS pakeitimai dar nebuvo 
patvirtinti ES. 

 
3. Ataskaita apie segmentus (tūkst. litų) 

 
 Pirminis segmentas – verslo segmentai. Grupę sudaro šeši pagrindiniai verslo segmentai: 
banko, lizingo, rizikos kapitalo, investicijų valdymo, įmonių finansų ir gyvybės draudimo veikla. 
Sandoriai tarp verslo segmentų vykdomi rinkos sąlygomis 

Konsoliduotų segmentų ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2008 m. birželio 30 
d. (tūkst. litų): 
 

 Konsoliduoti segmentai  

 Banko veikla Lizingas 
Rizikos 

kapitalas 
Investicijų 
valdymas 

Įmonių 
finansai 

Gyvybės 
draudimas 

Eliminavi-
mai ir 

koregavi-
mai Iš viso 

         
Pajamos:         

vidinės 92 910 130 131 219 14 (125) (93 279) - 
išorinės 789 983 136 230 338 12 544 5 771 28 495 - 973 361 

 882 893 136 360 469 12 763 5 785 28 370 (93 279) 973 361 
Išlaidos:         

vidinės (365) (24 762) (22) (6 531) (122) (2 886) 34 688 - 
išorinės (596 222) (84 499) (421) (3 934) (2 888) (16 429) - (704 393) 

 (596 587) (109 261) (443) (10 465) (3 010) (19 315) 34 688 (704 393) 
         
Nusidėvėjimas ir 

amortizacija (13 778) (2 043) (4) (18) (13) (261) - (16 117) 
Nuostoliai dėl 

sumažėjusios 
kreditų ir lizingo 
vertės (17 068) (2 460) - - - - - (19 528) 

Gyvybės draudimo 
techniniai atidėjiniai - - - - - (7 725) - (7 725) 

         
Laikotarpio pelnas 255 460 22 596 22 2 280 2 762 1 069 (58 591) 225 598 
         
Turtas 25 027 824 4 501 868 26 566 15 905 9 294 396 966 (1 220 744) 28 757 679 
Įsipareigojimai 22 848 667 4 468 272 659 3 567 3 218 370 722 (1 161 804) 26 533 301 
         

Investicijos į ilgalaikį 
turtą (38 008) (2 844) (2) (16) (12) (254) - (41 136) 
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3    Ataskaita apie segmentus (tūkst. litų) (tęsinys) 
 

Konsoliduotų segmentų ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d. 
(tūkst. litų): 

 Konsoliduoti segmentai  

 
Banko 
veikla Lizingas 

Rizikos 
kapitalas 

Investicijų 
valdymas 

Įmonių 
finansai 

Gyvybės 
drau-
dimas 

Nekilnoja-
masis turtas 

Eliminavi-
mai ir 

koregavi-
mai Iš viso 

          

Pajamos:          
vidinės 78 603 135 152 188 94 806 5 202 (85 180) - 
išorinės 608 848 90 241 664 13 011 4 500 47 535 264 - 765 063 

 687 451 90 376 816 13 199 4 594 48 341 5 466 (85 180) 765 063 
Išlaidos:          

vidinės (5 642) (19 758) (22) (7 877) (110) (3 490) (2 508) 39 407 - 
išorinės (426 516) (47 574) (362) (3 031) (3 781) (8 670) (1 187) - (491 121) 

 (432 158) (67 332) (384) (10 908) (3 891) (12 160) (3 695) 39 407 (491 121) 
          

Nusidėvėjimas ir 
amortizacija (12 965) (2 996) (4) (28) (10) (198) (6) - (16 207) 

Nuostoliai dėl 
sumažėjusios 
kreditų ir lizingo 
vertės (21 962) (1 422) - - - - - - (23 384) 

Gyvybės draudimo 
techniniai atidėjiniai - - - - - (35 209) - - (35 209) 

          

Laikotarpio pelnas 220 366 18 626 428 2 263 693 774 1 765 (45 773) 199 142 
          

Turtas 21 349 063 3 381 807 26 129 14 904 10 909 346 821 122 088 (1 329 643) 23 922 078 
Įsipareigojimai 19 689 126 3 351 035 105 5 456 6 937 324 343 89 870 (1 244 070) 22 222 802 

          

Investicijos į ilgalaikį 
turtą 6 929 5 785 6 4 45 73 

 
1 - 12 843 

 

Antrinis segmentas – geografinis segmentas pagal klientų buvimo vietą Pagrindiniai segmentai yra 
Lietuva (vietinė rinka), JAV, Ukraina, ES šalys. Išskyrus Lietuvą, nė vienas segmentas nesukuria 
reikšmingų pajamų. 

Verslo segmentai atitinka grupės įmones, o išlaidos priskiriamos tam tikram segmentui tiesiogiai.  
 

4. Kreditai pagal ūkio šakas ir sektorius (tūkst. litų) 
 

Grupė  Bankas 
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.   
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
     

20 750 18 554 Bankai ir kitos kredito įstaigos 20 750 18 554 
7 037 11 700 Kiti finansų tarpininkai 1 116 450 1 136 563 

     

27 787 30 254 
Iš viso kreditų kredito įstaigoms ir finansų 

institucijoms  1 137 200 1 155 117 
     

       2 421 157   2 460 050 Didmeninė ir mažmeninė prekyba       2 421 157   2 460 050 
       3 178 144  2 838 735 Apdirbamoji pramonė        3 178 144  2 838 735 
       3 762 813  3 257 990 Nekilnojamasis turtas       3 762 813  3 257 990 
          390 787  333 997 Komunalinių paslaugų sektorius          390 787  333 997 
          419 279  795 746 Statyba          419 279  795 746 
          464 284  418 553 Transportas ir ryšiai          464 284  418 553 
          719 765  360 691 Vyriausybės ir savivaldybių paslaugos           719 765  360 691 
          146 378  144 048 Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė           146 378  144 048 
          159 003  187 478 Viešbučiai ir restoranai           159 003  187 478 
              3 794  4 221 Švietimas               3 794  4 221 
              2 898  3 110 Kasyba ir karjerų eksploatavimas               2 898  3 110 
            23 573  35 385 Sveikatos apsauga             23 573  35 385 
          203 524  279 790 Kita veikla           201 474  276 747 

7 690 414  6 795 312 Kiti ne ūkio šakų klientai      7 690 414  6 795 312 
19 585 813 17 915 106 Iš viso kreditų klientams 19 583 763 17 912 063 

     
(178 779) (161 818) Nuostoliai dėl kreditų klientams sumažėjusios vertės (178 779) (161 818) 

     

19 407 034 17 753 288 Iš viso kreditų klientams grynosios vertės 19 404 984 17 750 245 
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5. Skolos kredito įstaigoms ir finansų institucijoms (tūkst. litų) 
 

Grupė  Bankas 
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.   
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
     

1 471 082 1 627 208 Skola, grąžintina per vienus metus 1 193 302 1 562 519 
12 483 934 10 918 561 Skola, grąžintina po vienų metų 9 519 998 8 259 904 

     

13 955 016 12 545 769 
Iš viso skolų kredito įstaigoms ir finansų 

institucijoms 10 713 300 9 822 423 
 
 2008 m. birželio 30 d. grupė vykdė visus kredito linijas suteikusių užsienio finansų institucijų 
bankui keliamus reikalavimus. 
 

6. Valdomas turtas (tūkst. litų) 
 

 Grupė 

 
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d. 
   
Privačių ir juridinių asmenų valdomas turtas 20 634 18 877 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 3 40 949 25 621 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 2 504 667 415 279 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 1 124 804 102 651 
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 1 plius 12 404 14 078 
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondas SEB Pensija 2 plius 48 435 56 404 
NVS akcijų fondas 123 377 141 823 
NVS obligacijų fondas 62 753 45 657 
Pasaulio rinkų fondų fondas 112 701 124 327 
SEB akcijų fondų fondas 64 712 75 941 
Iš viso valdomo turto 1 115 436 1 020 658 
 

7. Nebalansiniai straipsniai (tūkst. litų) 
 

Grupė  Bankas 
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
 2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
     

4 654 907 4 613 854 Sutartys suteikti kreditą 4 736 328 4 846 003 
740 771 662 638 Suteiktos garantijos  743 817 666 183 
126 337 81 180 Išleisti akredityvai 135 456 85 055 
514 980 473 150 Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai - - 

7 437 8 440 Laiduoti vekseliai 7 437 8 440 
35 092 4 349 Įsipareigojimai parduoti vertybinius popierius 35 092 4 349 

227 257 Išleistos garantijos deponavus lėšas 227 257 
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7. Nebalansiniai straipsniai  (tūkst. litų) (tęsinys) 
 
Banko ir Grupės išvestinių priemonių portfelis 2008 m. birželio 30 d.: 
 
 2008 m. birželio 30 d. 2007 m. gruodžio 31 d. 
 Pirkimas Pardavimas Pirkimas Pardavimas 
     
Užsienio valiutos keitimo išvestinės finansinės 
priemonės     

Išankstiniai valiutos pirkimo sandoriai 2 798 942 2 798 160 1 090 126 1 092 518 
Valiutos apsikeitimo sandoriai - - 1 540 513 1 538 472 
Pasirinkimo sandoriai  126 531 126 531 2 582 2 582 
     

Palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės     
Išankstinis indėlis - - 466 128 - 
Būsimieji sandoriai 98 060 98 060 135 004 135 004 
Palūkanų normos apsikeitimo sandoriai 3 531 612 3 531 612 3 004 585 3 004 585 
Palūkanų normos pasirinkimo sandoriai 2 278 848 2 278 848 1 035 840 1 035 840 

     
Nuosavybės išvestinės finansinės priemonės     

Su indeksais susietų vertybinių popierių 
pasirinkimo sandoris (skolos vertybinių popierių, 
susijusių su indeksais, sandorio dalis) 1 052 710 1 052 710 1 055 354 1 055 354 

     

Kitos išvestinės finansinės priemonės     
Kiti pasirinkimo sandoriai  29 763 29 763 5 073 5 073 

     

 
Lentelėje pateikiamos būsimų laikotarpių lizingo ir investuoto turto nuomos įmokos pagal 

neatšaukiamas nuomos sutartis: 
 

Grupė  Bankas 
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
 2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
     

2 495 2 642 Būsimų laikotarpių pajamos (iki 1 metų) - - 
3 582 4 125 Būsimų laikotarpių pajamos (iki 5 metų) - - 

     

6 077 6 767 
Iš viso būsimų laikotarpių lizingo ir nuomos įmokų 

pagal galiojančias neatšaukiamas nuomos sutartis - - 
 
 
 2008 m. birželio 30 d. grupės nebalansinių nuomos įsipareigojimų buvo 176 989 tūkst. litų 
(177 111 tūkst. litų buvo 2007 m. gruodžio 31 d.), o banko nebalansinių nuomos įsipareigojimų – 
174 746 tūkst. litų (174 640  tūkst. litų buvo 2007 m. gruodžio 31 d.).   
 



 AB SEB banko 14 iš 20 
2008 metų šešių mėnesių sutrumpinta tarpinė finansinė informacija 

 

 

8. Susiję asmenys (tūkst. litų) 
 
 Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis sudaromi sandoriai. Sandorius su pagrindine 
patronuojančia įmone (SEB, Švedija) ir antrinėmis įmonėmis sudaro kreditų, indėlių ir skolos 
priemonių sandoriai. 
 

Grupė 
 

 Palūkanų 
norma 
(proc. ) 

Bankas 
 

      
2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
Sandoriai su SEB grupe:  2008 m. 

birželio 30 d.  
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
      

471 673 704 090 Kreditų likutis  2,70-6,90 471 673 704 090 

201 932 329 760 
Teigiama atstatomoji vertė (laikomos 

prekybai)  
 

201 932 329 760 
3 547 7 926 Kitas turtas   1 089 2 311 

(13 720 690) (12 487 700) Indėlių likutis  0,2-6,17 (10 442 347) (9 731 148) 
(253 851) (288 654) Kiti įsipareigojimai   (253 828) (288 400) 

      
424 4 902 Nepanaudotas kredito likutis  424 4 902 

9 133 11 854 Išleistos garantijos  9 133 11 854 
75 755 108 651 Gautos garantijos  75 755 108 651 

      

  

Sandoriai su Banko antrinėmis įmonėmis per 
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 
birželio 30 d. : 

 

  
- - Kreditų likutis 2,52-5,41 1 109 413 1 124 865 
- - Kitas turtas  3 696 5 997 
- - Indėlių likutis  0,25-1,45 (46 734) (47 768) 
- - Kiti įsipareigojimai   (1 948) (2 195) 
      

- - Sutartys suteikti kreditus  81 421 232 150 
- - Išleistos garantijos  3 046 3 544 
- - Išleisti akredityvai  9 120 3 875 
      

2008 2007 
Sandoriai su SEB grupe per šešių mėnesių 

laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d.: 
 

2008 2007 
25 451 12 981 Palūkanų pajamos  25 451 12 981 

(299 580) (172 075) Palūkanų išlaidos  (230 237) (135 920) 

(759) 2 059 
Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 

SEB grupe grynoji vertė 
 
 (5 449) (540) 

      

  

Sandoriai su Banko antrinėmis įmonėmis per 
šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 
birželio 30 d.: 

 

  
- - Palūkanų pajamos  24 435 21 878 
- - Gauti dividendai  58 591 45 772 
- - Palūkanų išlaidos  (186) (659) 

- - 
Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su 

SEB grupe grynoji vertė 
 

9 706 5 970 
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9. Išleisti ir išpirkti skolos vertybiniai popieriai 
 

Per 2008 metų pirmą pusmetį bankas sėkmingai išleido dvidešimt tris skolos vertybinių popierių 
emisijas, kaip parodyta lentelėje žemiau: 
 

Išleidimo 
data 

Išpirkimo 
data Trukmė Valiuta 

Emisijos 
dydis  
(litais) Palūkanų norma arba indeksas 

2008 01 11 2011 01 11 1096 dienos LTL 500 000 000 7,50% 

2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos LTL 249 900 
AB Apranga, AB Ūkio bankas, AS Tallinna 
Kaubamaja, 
AS Arco Vara 

2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos LTL 145 700 
AB Apranga, AB Ūkio bankas, AS Tallinna 
Kaubamaja, 
AS Arco Vara 

2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos LTL 5 543 800 S&P BRIC 40 
2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos LTL 6 174 300 S&P BRIC 40 
2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos LTL 3 396 300 RDX (Russian Depository Index) 
2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos LTL 5 185 800 RDX (Russian Depository Index) 
2008 02 06 2011 02 24 1114 dienos EUR 2 059 250 RDX (Russian Depository Index) 
2008 03 01 2009 03 09 373 dienos LTL 25 498 700 6,10% 
2008 03 04 2011 02 22 1085 dienos LTL 867 500 S&P Southeast Asia 40 
2008 03 04 2011 02 22 1085 dienos LTL 2 076 300 S&P Southeast Asia 40 
2008 03 04 2011 03 23 1114 dienos LTL 1 062 400 ABN AMRO Middle East Price Return 
2008 03 04 2011 03 23 1114 dienos LTL 2 225 400 ABN AMRO Middle East Price Return 
2008 03 08 2010 03 09 731 dienos LTL 17 818 800 6,40% 
2008 03 18 2011 04 06 1114 dienos LTL 5 467 600 BNP Paribas Millenium 10 Europe Excess Return 
2008 03 18 2011 04 06 1114 dienos LTL 5 731 000 BNP Paribas Millenium 10 Europe Excess Return 
2008 03 18 2011 04 06 1114 dienos EUR 1 921 138 BNP Paribas Millenium 10 Europe Excess Return 
2008 04 05 2009 04 14 374 dienos LTL 3 239 700 5,70% 
2008 05 14 2010 06 02 749 dienos LTL 6 317 600 UBS Comm-PASS Excess Return 
2008 05 14 2010 06 02 749 dienos LTL 9 230 800 UBS Comm-PASS Excess Return 
2008 05 14 2010 06 02 749 dienos EUR 4 289 759 UBS Comm-PASS Excess Return 
2008 06 04 2011 06 06 1097 dienos USD 87 867 401 4,20% 
2008 06 28 2009 07 07 374 dienos LTL 12 740 900 5,75% 

 
Per 2008 metų pirmą pusmetį bankas sėkmingai išpirko septynias skolos vertybinių popierių emisijas, kaip 

parodyta lentelėje žemiau: 
 

Išleidimo 
data 

Išpirkimo 
data Trukmė Valiuta 

Emisijos 
dydis 
(litais) Palūkanų norma 

2005 02 19 2008 02 20 1096 dienos LTL 100 000 000 3,10% 

2005 04 21 2008 04 30 1106 dienos LTL 10 000 000 TOPIX 

2005 04 21 2008 04 30 1106 dienos LTL 5 000 000 TOPIX 

2006 02 14 2008 03 03 748 dienos LTL 9 302 100 FTSE/Xinhua China 25 and S&P CNX Nifty 

2006 02 14 2008 03 03 748 dienos LTL 24 029 500 FTSE/Xinhua China 25 and S&P CNX Nifty 

2007 06 09 2008 06 10 367 dienos USD 33 703 424 4,90% 

2007 09 08 2008 05 20 255 dienos LTL 18 611 800 4,80% 
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10. Finansinės grupės informacija (tūkst. litų) 

 
Finansinės grupės (konsoliduota grupė, išskyrus UAB „SEB Venture Capital“) šešių mėnesių 

laikotarpio, pasibaigusio 2008 m. birželio 30 d. balansas, pelno (nuostolių), nuosavybės pokyčių ir 
pinigų srautų ataskaitos pateikiamos toliau: 
 

Finansinės grupės šešių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 
 birželio 30 d., pelno (nuostolių) ataskaita  

(tūkst. litų) 

 

      
  2008  2007  
      

Palūkanų pajamos   779 639  537 369  
Palūkanų išlaidos   (458 169)  (279 323)  
Grynosios palūkanų pajamos  321 470  258 046  
      
Nuostoliai dėl sumažėjusios kreditų vertės  (16 837)  (17 572)  
Nuostoliai dėl lizingo portfelio ir kito su lizingu susijusio abejotino turto 

sumažėjusios vertės  (2 460)  (1 421)  
Atidėjiniai garantijoms  (233)  (4 208)  
Kiti (nuostoliai) ir nuostolių atstatymas dėl sumažėjusios vertės  2  (183)  
  (19 528)  (23 384)  
      
Grynosios palūkanų pajamos po nuostolių dėl sumažėjusios vertės  301 942  234 662  
      
Grynosios pajamos už paslaugų mokesčius ir kitos pajamos  96 242  101 241  
Grynasis pelnas už nuosavybės vertybinius popierius  8 767  7 534  
Dividendai iš antrinių įmonių  5 511  8 943  
Grynasis pelnas (nuostolis) už operacijas skolos vertybiniais popieriais 

ir finansinėmis priemonėmis  (13 662)  19 705  
Grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta  42 512  28 862  
  139 370  166 285  
      
Grynosios draudimo įmokų pajamos  44 251  41 680  
Bendrosios draudimo išlaidos  (39 578)  (40 259)  
Grynosios gyvybės draudimo pajamos  4 673  1 421  
      
Išlaidos personalui  (95 639)  (78 216)  
Kitos administracinės išlaidos  (86 744)  (76 619)  
  (182 383)  (154 835)  
      
Pelnas prieš pelno mokestį  263 602  247 533  
      
Pelno mokestis  (32 515)  (41 641)  
      
Grynasis pelnas  231 087  205 892  
      
Skirstomas:      
  patronuojančios įmonės akcininkams  231 087  205 892  
  mažumos interesui  -  -  
  231 087  205 892  
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10    Finansinės grupės informacija (tūkst. litų) (tęsinys) 

 
Finansinės grupės balansas 

 (tūkst. litų) 
 

 
2008 m.  

birželio 30 d.   
2007 m. 

gruodžio 31 d.  
Turtas     
Grynieji pinigai 299 621  460 494   
Likučiai Lietuvos banke 865 506  1 261 469   
Korespondentinių sąskaitų lėšų grynoji vertė 670 598  978 270   
Iždo vertybiniai popieriai, skirti parduoti 1 656 981  2 060 853   
Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis traukiamas į pelno 

(nuostolių) ataskaitą 660 228  594 859   
Išvestinės finansinės priemonės 208 905  340 182   
Kreditų kredito įstaigoms ir finansų institucijoms grynoji vertė 27 787  30 254   
Kreditų klientams grynoji vertė 19 404 984  17 750 245   
Gautinų lizingo įmokų grynoji vertė 4 376 120  3 928 138   
Vertybiniai popieriai, skirti parduoti 25 465  27 705   
Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo 11 627  12 493   
Investicijos į antrines įmones 25 000  25 000   
Ilgalaikis nematerialusis turtas 209 774  184 947   
Ilgalaikis materialusis turtas 59 218  76 331   
Išnuomotas turtas 9 674  12 149   
Atidėtų mokesčių turtas 2 495  635   
Kito turto grynoji vertė 252 236  251 598   
     
Iš viso turto 28 766 219  27 995 622   
     
Įsipareigojimai     
Įsiskolinimas Lietuvos bankui 33  25  
Įsiskolinimas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms 13 955 016  12 545 769  
Išvestinės finansinės priemonės 207 712  393 431  
Klientų indėliai 10 259 661  10 822 657  
Gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 268 195  258 367  
Įsipareigojimai pagal investavimo sutartis 94 478  136 052  
Sukauptos sąnaudos ir būsimų laikotarpių pajamos 53 989  69 078  
Mokėtinas pelno mokestis 68 771  59 806  
Subordinuotos paskolos 601 974  654 008  
Išleisti skolos vertybiniai popieriai 874 497  873 247  
Atidėtų mokesčių įsipareigojimai 1 281  1 045  
Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai 157 141  177 625  
     
Iš viso įsipareigojimų 26 542 748  25 991 110  
     
Nuosavas kapitalas     
Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams     
Įstatinis kapitalas 1 034 575  1 034 575  
Atsargos kapitalas 1 034  1 034  
Finansinio turto perkainojimo rezervas (19 571)  (7 442)   
Privalomasis rezervas 76 509  34 363  
Bendrieji ir kiti rezervai 9 338  9 338  
Einamųjų metų grynasis pelnas ir nepaskirstytasis pelnas 1 121 586  932 644  
     
Iš viso nuosavo kapitalo 2 223 471  2 004 512  
     
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 28 766 219  27 995 622  
     
Vidutinė nuosavybės, priskirtinos patronuojančios įmonės  

akcininkams, grąža (perskaičiuota metams) 21,90%  30,16 %  
Vidutinė viso turto grąža (perskaičiuota metams) 1,64%  2,14 %  
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Finansinės grupės šešių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio  
birželio 30 d.,  nuosavybės pokyčių ataskaita 

(tūkst. litų) 
 

 
 

 

Akcinis 
kapitalas  Atsargos 

kapitalas  

Finansinio 
turto perkai-

nojimo 
rezervas 

Privalo-
masis 

rezervas 
 
Bendrieji 

ir kiti 
rezervai 

 
Nepa-

skirstyta-
sis pelnas 

 
Mažu-

mos 
interesas 

 Iš viso 

                

2006 m. gruodžio 31 d. 1 034 575 1 034 591 14 746 9 338 434 667 - 1 494 951 
         
Finansinio turto 

perkainojimo rezervo 
grynasis pokytis 
išskaičiavus atidėtus 
mokesčius už laikotarpį   - - (8 177) - - - 

 
- (8 177) 

Einamųjų metų grynasis 
pelnas - - - - - 205 892 

 
- 205 892 

Grynosios pajamos, įtrauktos 
į nuosavą kapitalą - - (8 177) - - 205 892 

 
- 197 715 

         
Nepaskirstytojo pelno 

perkėlimas į rezervus - - - 19 617 - (19 616) - 1 
         
2007 m. birželio 30 d. 1 034 575 1 034 (7 586) 34 363 9 338 620 943 - 1 692 667 
         
         
2007 m. gruodžio 31 d. 1 034 575   1 034  (7 442)  34 363  9 338  932 644  -  2 004 512 
         
Finansinio turto 

perkainojimo rezervo 
grynasis pokytis 
išskaičiavus atidėtus 
mokesčius už laikotarpį   - - (12 129) - - - 

 
- (12 129) 

Einamųjų metų grynasis 
pelnas - - - - - 231 087 

 
- 231 087 

Grynosios pajamos, įtrauktos 
į nuosavą kapitalą - - (12 129) - - 231 087 

 
- 218 958 

         
Nepaskirstytojo pelno 

perkėlimas į rezervus - - - 42 146 - (42 146) - - 
         

2008 m. birželio 30 d. 1 034 575   1 034  (19 571)  76 509  9 338  1 121 586  -  2 223 471 
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Finansinės grupės 
 birželio 30 d. pinigų srautų ataskaita 

(tūkst. litų) 
 2008  2007 

    
Pinigai iš veiklos    
Gautos palūkanos 775 824   529 856 
Sumokėtos palūkanos (454 316)  (245 150) 
Grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta 42 512   28 862 
Grynasis pelnas (nuostolis) už vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių 

operacijas (19 173)  19 705 
Mokesčių už paslaugas ir kitų pajamų grynoji vertė 96 242   101 241 
Gyvybės draudimo veikla (27 073)  73 837 
Išlaidos personalui (95 639)  (78 216) 
Kitos išlaidos (57 797)  (78 235) 
Grynieji pinigų srautai iš veiklos prieš trumpalaikio turto pokyčius 260 580  351 900 
    
Trumpalaikio turto pokytis    
Privalomų atsargų centriniame banke sumažėjimas  40 696   77 591 
Korespondentinių sąskaitų lėšų ir kreditų kredito įstaigoms ir finansų institucijoms 

sumažėjimas (padidėjimas)  573 730  100 
Klientams suteiktų kreditų padidėjimas (1 667 761)  (2 322 364) 
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas  (2 496)  (11 893) 
Grynasis trumpalaikio turto pokytis (1 055 831)  (2 256 566) 
    
Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis    
Klientų indėlių padidėjimas (sumažėjimas) (562 996)  100 205 
Sukauptų sąnaudų, būsimų laikotarpių pajamų ir kitų įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) (42 129)  (25 896) 
Grynasis trumpalaikių įsipareigojimų pokytis (605 125)  74 309 
    
Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) prieš pelno mokestį (1 400 376)  (1 830 357) 
    
Sumokėtas pelno mokestis (20 843)  (30 328) 
    
Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) po pelno mokesčio (1 421 219)  (1 860 685) 
 
Pinigų srautai iš investicinės (-ei) veiklos (-ai)    
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pokytis (21 356)  (20 216) 
Investicijų į Vyriausybės vertybinius popierius, skirtus parduoti, sumažėjimas 

(padidėjimas) 391 743   90 960 
Dividendai, gauti iš antrinių įmonių 5 511  8 943 
Investicijų į vertybinius popierius ir išvestines finansines priemones (padidėjimas) 

sumažėjimas (115 257)  (621 679) 
Gautinų lizingo įmokų pokytis (450 442)  (573 693) 
Grynieji pinigų srautai iš investicinės (-ei) veiklos (-ai) (189 801)  (1 115 685) 
    
Pinigų srautai iš finansinės (-ei) veiklos (-ai)    
Įsiskolinimo centriniam bankui padidėjimas (sumažėjimas) 8   8 
Įsiskolinimo kredito įstaigoms ir finansų institucijoms padidėjimas (sumažėjimas) 1 409 247   2 290 229 
Subordinuotų paskolų padidėjimas (sumažėjimas) (52 034)  158 311 
Išleistų skolos vertybinių popierių grynoji vertė 1 250   (126 488) 
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (finansinei veiklai) 1 358 471   2 322 060 
    
Grynasis pinigų pokytis (252 549)  (654 310) 
Pinigų likutis sausio 1 d.  1 290 448   1 327 746 
Pinigų likutis birželio 30 d.  1 037 899   673 436 
Iš jų:    
laisvai disponuojamos lėšos centriniuose bankuose 237 392  - 
vienos nakties indėliai 345 434  282 731 
grynieji pinigai 299 621  311 977 
korespondentinių sąskaitų lėšos 155 452  78 728 
 1 037 899  673 436 
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11. Reikšmingi įvykiai po balanso sudarymo dienos  

 
Bankas sėkmingai išleido penkias skolos vertybinių popierių emisijas, kurios pradėtos platinti 

prieš 2008 m. birželio 30 d. ir baigtos platinti po minėtos datos 2008 m. birželio 30 d. šių emisijų 
balansinė vertė, įtraukta į balanso straipsnį Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai, buvo 20 392 tūkst. litų  

Po 2008 m. birželio 30 d. buvo išpirktos aštuonios skolos vertybinių popierių emisijos, kurių 
nominali vertė balanso dieną buvo 63 441  tūkst. litų  
 
 
 



 1
AB SEB BANKO 

2008 M. KONSOLIDUOTAS TARPINIS 6 MĖN. PRANEŠIMAS 
 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis, kurio parengtas tarpinis konsoliduotas pranešimas 
 

2008 metų pirmojo pusmečio konsoliduotas pranešimas. 
 

2. Emitento grupę sudarančios bendrovės, jų duomenys ryšiams ir pagrindinės veiklos pobūdis.  
  
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 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 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 bankas turėjo penkias antrines įmones: UAB „SEB Enskilda“, UAB 
„SEB gyvybės draudimas“, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB lizingas“, UAB „SEB Venture Capital“. 

 
 

Pavadinimas UAB „SEB lizingas“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis Finansinė išperkamoji nuoma  
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta                                          1995 m. balandžio 19 d., Vilnius 
Įmonės kodas 123051535 
Registruotos ir faktinės buveinės adresas Saltoniškių g. 12, LT-08105 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2390 490 
Faksas  (8 5) 2390 401 
Elektroninio pašto adresas                                      lizingas@seb.lt 
Interneto svetainės adresas                                        www.elizingas.lt 

 
Pavadinimas UAB „SEB Venture Capital“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis  Nuosavo turto investavimas į kitų įmonių kapitalą ir patikėto 

turto valdymas 
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1997 m. spalio 17 d., Vilnius 
Įmonės kodas 124186219 
Registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Faktinės buveinės adresas Jogailos g. 10, LT-01116 Vilnius 
Telefonas  (8 5) 2682 407 
Faksas  (8 5) 2682 402 
Elektroninio pašto adresas  kapitalas@seb.lt 
Interneto svetainės adresas http://www.seb.se/venturecapital 

 
Pavadinimas UAB „SEB gyvybės draudimas“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis  Pagrindinės gyvybės draudimo šakai priskiriamos draudimo 

paslaugos ir sveikatos, kelionių, nelaimingų atsitikimų  bei 
kritinių ligų draudimo paslaugos  

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1999 m. birželio 11 d., Vilnius 
Įmonės kodas 110076645; 
Registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Faktinės buveinės adresas Jogailos g. 10, LT-01116 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2681 528 
Faksas  (8 5) 2681 556 
Elektroninio pašto adresas  draudimas@seb.lt  
Interneto svetainės adresas www.seb.lt/draudimas  

 

https://www.seb.lt/privatiems/kreditai/lizingas-privatiems-klientams
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Pavadinimas UAB „SEB Enskilda“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis  Konsultacijos klausimais, susijusiais su įmonių pirkimu, 

pardavimu ir sujungimu; MBO / LBO (procesu, kai įmonių 
akcijas išperka jų vadovai arba rizikos kapitalo bendrovės); 
nuosavo ar skolinto kapitalo didinimu (įskaitant IPO ir 
antrinius platinimus); įmonių restruktūrizavimu (jungimusi, 
skaidymusi ar pan.); verslo ar akcijų vertinimu  

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1993 m. kovo 27 d., Vilnius 
Įmonės kodas 221949450 
Registruotos buveinės adresas  Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
Faktinės buveinės adresas Jogailos g. 10, LT-01116 Vilnius 
Telefonas (8 5) 2681 400 
Faksas  (8 5) 2681 499 
Elektroninio pašto adresas mail@enskilda.lt 
Interneto svetainės adresas www.enskilda.lt 

 
Pavadinimas UAB „SEB investicijų valdymas“ 
Pagrindinės veiklos pobūdis  Įvairios investicijų valdymo paslaugos, konsultacijos 
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 Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius  
Telefonas (8 5) 2681 594 
Faksas  (8 5) 2681 575 
Elektroninio pašto adresas  info.invest@seb.lt 
Interneto svetainės adresas www.seb.lt 

 
3. 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. 

2008 m. birželio 30 d. bankas buvo sudaręs 14 galiojančių sutarčių su UAB „SEB Enskilda“ (juridinio 
asmens kodas 2219 49450, adresas Gedimino pr. 12, Vilnius) ir 58 sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“ 
(juridinio asmens kodas 1220 33915, adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius) dėl banko išleistų obligacijų emisijų 
savininkų interesų gynimo. 

 
4. Emitento įstatinis kapitalas 

 
Toliau pateikiama informacija apie įmonių registre įregistruotą emitento įstatinį kapitalą. 
 

Akcijų rūšis ISIN kodas Akcijų skaičius Nominalioji 
vertė (Lt) 

Bendra nominalioji 
vertė (Lt) 

Dalis 
įstatiniame 

kapitale 
(proc.) 

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 
 

Už visas AB SEB banko akcijas yra sumokėta. 
 

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

 
AB SEB banko akcijos nėra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos oficialųjį ar papildomąjį 

sąrašus ar į kitų reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus ir to artimiausiu metu neplanuojama daryti.  
2008 m. birželio 30 d. dvi AB SEB banko išleistos ne nuosavybės VP emisijos buvo įtrauktos į Vilniaus 

vertybinių popierių biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą (žr. lenteles toliau).  

 
Ne nuosavybės VP tipas Diskontuotosios obligacijos 
ISIN kodas  LT0000401499 
Emisijos dydis (vnt.)  254 987 
Vieneto nominalioji vertė  100,00 litų 
Emisijos dydis  25 498 700,00 litų 

https://www.seb.lt/karjera/seb-grupes-paslaugu-centras/kodel-verta-rinktis-seb-grupes-paslaugu-centra
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Emisijos galiojimo pradžios data 2008 03 01 
Išpirkimo data  2009 03 09 
Palūkanų dydis  6,10 % 

 
Ne nuosavybės VP tipas Atkarpos obligacijos 
ISIN kodas  LT0000402299 
Emisijos dydis (vnt.)  178 188 
Vieneto nominalioji vertė  100,00 litų 
Emisijos dydis  17 818 800,00 litų 
Emisijos galiojimo pradžios data 2008 03 08 
Išpirkimo data  2010 03 09 
Palūkanų dydis  6,40 % 

 
Banko antrinių įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.  
 

6. Objektyvi emitento grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir 
neapibrėžtumų apibūdinimas 

 
Lietuvos ekonomikos plėtra pirmą 2008 metų pusmetį pradėjo pamažu lėtėti. Šalies komercinių bankų 

sistemoje šiuos makroekonomikos pokyčius iš esmės rodė kuklesni paskolų portfelio didėjimo tempai.  
 
SEB banko grupės grynasis pelnas 2008 metų pirmo pusmečio pabaigoje buvo 225,6 mln. litų ir, palyginti 

su 2007 metų pirmu pusmečiu, padidėjo 13,3 procento. SEB banko Lietuvoje pelnas buvo 255,5 mln. litų (per 
metus padidėjo 15,9 proc.) – į jį įtrauktos 58,6 mln. litų dividendų pajamos, gautos paskirsčius SEB banko grupės 
įmonių sukauptą pelną.  

Grupės turtas padidėjo iki 28,8 mlrd. litų, t. y. 4,8 mlrd. litų, arba 20,2 procento, palyginti su 2007 metų 
pirmu pusmečiu.  

SEB banko grupės išlaidų ir pajamų santykis buvo 40,2, nuosavybės grąžos rodiklis – 21,3 procento.  
Banko grupės verslo mastas ir toliau augo. SEB banko grupė valdė didžiausią kreditų ir lizingo Lietuvoje 

portfelį, kuris nuo 2007 metų vidurio padidėjo 26,4 proc. – iki 23,8 mlrd. litų. Taupymo ir investavimo portfelis 
per analogišką laikotarpį padidėjo 7,4 proc., arba 0,9 mlrd. litų, ir buvo 12,6 mlrd. litų.   

Internetinės bankininkystės paslaugomis besinaudojančių klientų skaičius per metus padidėjo 11,9 proc. 
– iki 763 tūkstančių. Internetinės bankininkystės sistema atliktų pinigų pervedimų skaičius pirmąjį pusmetį 
buvo 19,3 proc. didesnis negu prieš metus.  

Banko išduotų mokamųjų kortelių skaičius, palyginti su 2007 metų pirmu pusmečiu, padidėjo 7,5  proc. – 
iki 1,27 milijono. Per pirmą pusmetį vieno mėnesio vidutinė mokamųjų kortelių apyvarta pasiekė 1,34 mlrd. litų  
–  buvo 7 proc. didesnė negu tuo pačiu laikotarpiu pernai.   

Pirmą 2008 metų pusmetį SEB bankas atidarė du naujus klientų aptarnavimo padalinius, praplėsdamas 
Lietuvoje padalinių tinklą iki 74-ių padalinių; ėmė veikti pirmasis savaitgaliais ir švenčių dienomis dirbantis 
banko skyrius bei pirmasis grynuosius pinigus priimantis SEB banko bankomatas; banko bankomatų tinklas 
padidėjo iki 314.  

 
 AB SEB banko grupėje rizika valdoma centralizuotai. Pagrindinės rizikos rūšys, kurias patiria AB SEB 

bankas, yra kredito, likvidumo, rinkos rizika, apimanti valiutų kursų svyravimų, palūkanų normų ir akcijų 
kainų riziką, bei operacinė rizika. Rizika yra ribojama laikantis vidinių ir Lietuvos banko nustatytų normatyvų. 
2008 metais AB SEB bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus, riziką ribojančius normatyvus.  

Emitento rizika. Banko prievolės investuotojams nėra papildomai užtikrinamos garantija ir / ar kitokiu 
būdu, todėl investuotojas prisiima banko (veiklos) riziką, susijusią su politiniais, ekonominiais, techniniais ir 
technologiniais bei socialiniais veiksniais.  

 Kredito rizika. Grupė prisiima kredito riziką, t. y. riziką, kad kita sandorio šalis nesugebės tinkamai 
įvykdyti savo įsipareigojimų bankui. Rizika yra vertinama pagal kredito ekvivalentus, apskaičiuojamus 
įvertinus finansinio sandorio tipą. Taikant grupės kredito politiką, vadovaujamasi principu, kad, sudarant bet 
kokį skolinimo sandorį, turi būti atliekama kredito analizė. Atsižvelgiant į sandorio kompleksiškumą ir kliento 
patikimumą, taikomos įvairios kredito rizikos valdymo priemonės. 

Grupės kreditai vertinami atskirai, taip pat vertinamas visas portfelis. Vertinamas tų homogeninių 
kredito grupių, kurių panaši rizikos charakteristika, portfelis: fizinių asmenų būsto kreditų, vartojimo kreditų ir 
mokamųjų kortelių sąskaitų kredito limitų, taip pat mažų įmonių kreditų. Homogeninių kreditų specialieji 
atidėjiniai yra sudaromi taikant statistinius metodus pagal homogeninės kredito grupės skolininkų 
įsipareigojimų nevykdymo istorinius duomenis ir patirtus nuostolius. Atskirai vertinami skolininkai, priskiriami 
atitinkamai rizikos grupei, ir pagal tai nustatoma specialiųjų atidėjinių norma. Grupė atskirai vertinamus 
skolininkus skirsto į 16 rizikos grupių. 

Rizika valdoma reguliariai analizuojant skolininkų gebėjimą vykdyti įsipareigojimus – grąžinti skolą ir 
mokėti palūkanas. Grupė nustato kredito rizikos limitus vienam skolininkui, jų grupei ar ekonominei veiklai. 
Skolininkų kredito rizika, atsižvelgiant į nustatytą skolininko rizikos grupę, peržiūrima reguliariai, mažiausiai 
kartą per metus. Skolininkų, jų grupių ir ekonominės veiklos rizika analizuojama reguliariai. 

 Yra taikomi šie kreditų portfelio limitai:  
• didžiausia kredito suma vienam skolininkui neturi viršyti 25 proc. banko /grupės kapitalo, banko 

suteiktų didelių kreditų bendroji suma neturi viršyti 800 proc. banko / grupės kapitalo; 
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• kreditų suma, banko suteikta jį patronuojančiai bendrovei, kitoms šios patronuojančios 

bendrovės antrinėms bendrovėms ar savo antrinėms bendrovėms (toliau – SEB grupės bendrovės), kiekvienam 
skolininkui negali viršyti 75 procentų banko kapitalo, jeigu Lietuvos bankas vykdo konsoliduotą visos finansų 
grupės priežiūrą. Jeigu Lietuvos bankas nevykdo konsoliduotos visos finansų grupės priežiūros, kredito suma, 
banko suteikta kiekvienai SEB grupės bendrovei, negali viršyti 20 procentų banko kapitalo. 
 

2008 m. birželio 30 d. banko nuostoliai dėl kreditų portfelio sumažėjusios vertės pagal TFAS buvo 178 
779 tūkst. litų.  

 
Kapitalo pakankamumas. Lietuvos bankai privalo išlaikyti kapitalo pakankamumo rodiklį, kuris yra 

ne mažesnis kaip 8 procentai įvertinto pagal riziką turto, padalinto iš kapitalo. Pagal grupės kapitalo politiką 
kapitalo pakankamumo rodiklis turi būti 8,5–9 proc., t. y. šiek tiek didesnis negu reikalaujamas mažiausias 
rodiklis, o tai padeda efektyviai įgyvendinti verslo tikslus. Akcininkų grąžos reikalavimai turi būti lyginami su 
reguliuojančių institucijų ir reitingo agentūrų kapitalo reikalavimais. 2008 m. birželio 30 d. banko ir grupės 
kapitalo pakankamumo koeficientas buvo lygus atitinkamai 11,98 proc. ir 10,49 procento.    

 
 Valiutos rizika. Užsienio valiutos kurso rizika yra apibrėžiama dviem matais: vienos užsienio valiutos 

atviroji pozicija litais ir bendra atviroji valiutų pozicija – didžiausia iš visų ilgų ir trumpų susumuotų atvirųjų 
valiutų pozicijų. Užsienio valiutos kurso rizikos matai apima neatidėliotinos kainos ir išankstinių sandorių 
pozicijas, užsienio valiutos, įskaitant auksą, ateities pozicijas, užsienio valiutos pasirinkimo sandorių delta 
pozicijas bei kitus balansinius straipsnius. Užsienio valiutos kurso rizikos kontrolė yra užtikrinama atliekant 
atvirų valiutų pozicijų limitų laikymosi stebėjimą. Bankas laikosi Lietuvos banko nustatytų atvirosios valiutų 
pozicijos limitų: 

• didžiausia atviroji pozicija viena valiuta turi neviršyti 15 proc. kapitalo (2008 06 30  buvo -0,22 proc.);  
• didžiausia bendra atviroji pozicija turi neviršyti 25 proc. kapitalo (2008 06 30  buvo -0,28 proc.). 

 
Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų rizika yra valdoma prognozuojant rinkos palūkanų normas 

ir derinant, kad nebūtų turto ir įsipareigojimų neatitikimo pagal perkainojimo terminus. Bankas taiko palūkanų 
normos rizikos valdymo metodus, padedančius nustatyti  jautrumą palūkanų normos pokyčiams apskaičiuojant 
metinių grynųjų palūkanų pajamų pokytį (∆NII) ir akcininkų nuosavybės rinkos vertės grynąjį pokytį (delta 1 
proc.), jei pajamingumo kreivė lygiagrečiai pasislenka vienu procentu. 

AB SEB bankas laikosi visų palūkanų normos rodiklių.  
 
Likvidumo rizika. Likvidumo rizika yra tokia rizika, kuri atsiranda dėl to, kad grupė gali nesugebėti 

laiku įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų arba per tam tikrą laikotarpį už priimtiną kainą finansuoti ar 
realizuoti savo turto. Grupė laikosi konservatyvios likvidumo rizikos valdymo politikos, užtikrinančios tinkamą 
einamųjų finansinių įsipareigojimų vykdymą, privalomųjų atsargų lygį Lietuvos banke, aukštesnį už Lietuvos 
banko nustatytą likvidumo rodiklį (2008 06 30  banko likvidumo rodiklis buvo 34,29 proc. – 4,29 procentinio 
punkto aukštesnis negu Lietuvos banko nustatytas normatyvas) ir mokumo galimybę esant nenumatytoms 
nepalankioms aplinkybėms. Taikant likvidumo rizikos valdymo sistemą, įvertinama esamų ir būsimų pinigų 
srautų analizė. 

 
Operacinė rizika – tai rizika, kurią sukelia išoriniai veiksniai (stichinės nelaimės, trečiųjų asmenų 

įvykdytos vagystės ir t. t.) arba vidiniai veiksniai (pvz., IT sistemų sutrikimai, klaidos, apgavystės, vidinių 
taisyklių nesilaikymas ir t. t.). Tam, kad sumažintų verslo procesų riziką, grupė parengė politikas, instrukcijas ir 
nenumatytų atvejų planus. Bankas papildomai pritaikė tam tikrą SEB grupės metodiką ir IT sprendimus, kad 
nustatytų, analizuotų ir valdytų riziką bei teiktų ataskaitas. Pagrindiniai rizikos rodikliai (ang. KRI) iš anksto 
rodo verslo padalinių ar procesų riziką. Pagrindiniai verslo padaliniai patys vertina procesų operacinę riziką. 
Operacinės rizikos valdymo sistema buvo pristatyta 2006 metais. Taikydami ją, visi grupės darbuotojai gali 
registruoti operacinės rizikos įvykius, o visų lygių vadovai – vertinti, sekti ir valdyti riziką bei rengti įvairias 
ataskaitas. 

 
7. Emitento grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

Banko grupės veiklos mastą ir dinamiką iš dalies apibūdina šie balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų, 
parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), duomenys:  

mln. Lt 2008 m. birželio 30 d. 2007 m. birželio 30 d. 
Paskolos 19 435 15 553 
Investicijos 2 368 2 827 
Gautinos lizingo įmokos  4 376 3 279 
Indėliai 10 250 9 747 
Skolos bankams 13 955 10 238 
Nuosavybė 2 224 1 699 
Turtas 28 758 23 922 
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Banko grupės pajamų struktūra per pastaruosius metus buvo tokia: 

 

Pagrindiniai banko veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje: 

 
 

8. Emitento grupės veiklos planai ir prognozės 
 

AB SEB banko grupės Lietuvoje pagrindinė užduotis ir toliau liks dėmesys klientui. Siūlydama 
šiuolaikines paslaugas, teikdama jas patogiai ir profesionaliai, įsigilindama į kiekvieno kliento poreikius ir 
lūkesčius, grupė sieks įgyvendinti savo viziją: būti pirmaujančia finansinių paslaugų grupe Lietuvoje.  

 
AB SEB banko grupė, siekdama šios vizijos, atsižvelgdama į SEB grupės siekius, numato dirbti tokiomis 

pagrindinėmis kryptimis: 
 
• Veiklos efektyvumo gerinimo. Esant didelei konkurencijai tarp bankininkystės rinkos dalyvių,  dėl 

kurios mažėja bankų maržos, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas veiklos efektyvumui gerinti. 
Veiklos efektyvumo gerinimas apims tokius banko veiklos aspektus kaip: 
o duomenų bazių tolesnį automatizavimą, užtikrinant duomenų kokybę ir greitą ataskaitų parengimą; 
o banko vidinių procedūrų tobulinimą, siekiant greičiau reaguoti į rinkos pokyčius; 
o efektyvų esamų ir naujų darbuotojų mokymą, siekiant atitikti augančius klientų poreikius ir 

lūkesčius. 
Dirbdamas pagal numatytas veiklos efektyvumo gerinimo kryptis, bankas geriau išnaudotų turimus 

išteklius klientų aptarnavimui ir padidintų klientų lojalumą banko grupei.  
 
• Pardavimo kultūros gerinimo. Dėl konkurencijos tarp bankų suvienodėja bankų teikiamos paslaugos ir 

kuriami produktai. Todėl, siekiant konkurencinio pranašumo, tampa labai svarbi pardavimo kultūra. 
Pardavimo kultūros gerinimas apims tokius aspektus kaip: 
o lankstesnį banko padalinių, aptarnaujančių klientus, darbo laiką; 
o banko filialų / aptarnavimo skyrių tinklo plėtrą, siekiant būti arčiau kliento; 
o banko produktų ir paslaugų pardavimo elektroniniais kanalais plėtrą ir tobulinimą; 
o darbuotojų motyvacijos siejimą su jų pasiektais darbo rezultatais. 
Dirbdamas pagal šias kryptis, bankas tikisi išlaikyti esamus ir pritraukti naujų klientų. 
 
• Bankų produktų ir paslaugų plėtros. Sparčiai kintanti bankininkystės rinka ir  vis sudėtingesni klientų 

poreikiai lemia, kad bankas didelį dėmesį skirs savo produktų konkurencingumui palaikyti.  
Pagrindinis banko dėmesys bus skiriamas šioms sritims: 
o mažėjant maržoms – produktams ir paslaugoms, už kurias gaunamos ne palūkanų pajamos (pinigų 

pervedimas, mokamosios kortelės, gyvybės draudimo ir investicijų valdymo paslaugos); 
o nekilnojamojo turto / būsto paskolų sektoriui, taip pat šio sektoriaus rizikos įvertinimui; 
o sprendimams, kurie susiję su mažų ir vidutinių įmonių aptarnavimu, taip pat verslo kreditavimo 

rizikos įvertinimui.  
 
Bankas tikisi, kad tinkami sprendimai kiekvienoje iš šių sričių dar labiau padidins klientų poreikių ir 

lūkesčių patenkinimo rodiklius, o kartu – ir klientų lojalumą. 
 
 

Grupė mln. Lt 2008 m. birželio 30 d. 2007 m. birželio 30 d. 
Grynosios palūkanų pajamos po 
nuostolių dėl sumažėjusios vertės 302,2 232,7 

Kitos grynosios pajamos iki veiklos išlaidų 134,0 157,9 
 Iš viso pajamų 436,2 390,6 
Veiklos išlaidos (182,8) (150,9) 
Gyvybės draudimo pelnas  4,7 1,4 
Pelnas prieš pelno mokestį 258,1 241,1 
Grynasis pelnas 225,6 199,1 

Grupė Rodiklis Bankas 
2008 06 30 2007 06 30  2008 06 30 2007 06 30 

10,49% 8,70% Kapitalo pakankamumo koeficientas  
(normatyvas – ne mažiau kaip 8%) 11,98 % 9,54% 

2,06% 1,77% Vidutinė turto grąža 1,64% 2,18% 
21,33% 24,90% Vidutinė akcininkų nuosavybės grąža 24,77% 28,30% 

n. d. n. d. Banko likvidumo koeficientas 
(normatyvas – ne mažiau kaip 30%) 34,29 % 34,84% 

14,61 12,90 Pelnas, tenkantis akcijai, litais 16,54 14,27 
144,05 110,05 Akcijos buhalterinė vertė litais 141,12 107,50 
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9. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes 

 
Bankas 2008 m. birželio 30 d. turėjo 74 klientų aptarnavimo padalinius (17 filialų ir 57 klientų 

aptarnavimo skyrius) visoje Lietuvoje. 
 

10. Akcininkai 
 

Bendras AB SEB banko akcininkų skaičius 2008 m. birželio 30 d. – 201. Akcininkai, 2008 m. birželio 30 d. 
duomenimis, nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 proc. banko įstatinio kapitalo: 

 

Akcininkas Turimų akcijų ir balsų 
skaičius 

Akcinio kapitalo ir balsų dalis 
(proc.) 

Skandinaviska Enskilda Banken AB  
(Kungstradgardsgatan 8 Stokholmas, 

Švedija; kodas 502032-9081) 
15 396 035 99,71 

 

Nė vienas banko akcininkas neturi specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, balsus 
visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių AB SEB banko akcijų skaičius yra 15 441 423. 

Bankas nėra informuotas apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti 
ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir/arba balsavimo teisės. Tačiau, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos 
bankų įstatyme, banko akcininkais negali būti: 

1) iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomi juridiniai asmenys; 
2) asmenys, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka priežiūros institucijai nepateikę duomenų, 

leidžiančių nustatyti jų tapatybę, dalyvius, veiklą, finansinę būklę, juridinio asmens vadovus, asmenis, kurių 
naudai įgyjamos akcijos, ar lėšų, panaudotų banko akcijoms įsigyti, įgijimo teisėtumą, arba pateiktais 
duomenimis neįrodę lėšų, panaudotų banko akcijoms įsigyti, įgijimo teisėtumo; 

3) asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir 
tvarka tvarkytų šiame įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus jų 
duomenis, tarp jų asmens duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą. 

Be to, minėtame įstatyme taip pat nustatyta, kad asmuo, norintis įsigyti banko kvalifikuotąją įstatinio 
kapitalo ir /arba balsavimo teisių dalį arba ją padidinti tiek, kad jo turima įstatinio kapitalo ir /arba balsavimo 
teisių dalis sudarytų 1/5, 1/3, 1/2 dalies, arba tiek, kad bankas taptų jo kontroliuojamas, turi gauti išankstinį 
priežiūros institucijos, t. y. Lietuvos banko, sutikimą. 

 

11. Darbuotojai 
 

Vidutinis banko darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1 977 darbuotojai (2007 m. 
gruodžio 31 d. – 1 799 darbuotojai).  

Lentelėse toliau pateikiamas banko darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą ir statusą bei informacija 
apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių).  

 
 2008 06 30 2007 12 31 

Darbuotojų skaičius 2 045 1 912 
Turintieji aukštąjį išsilavinimą 1 427 1 369 
Turintieji aukštesnįjį išsilavinimą 175 175 
Turintieji vidurinį išsilavinimą 443 368 
 

 
Banko grupėje 2008 m. birželio 30 d. dirbo 2 304 darbuotojai. 
 

 
12. Emitento įstatų pakeitimo tvarka 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, 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. 

 Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis  (litais) 

 2008 06 30 2007 12 31 2008 06 30 2007 12 31 
Vadovaujantys darbuotojai 283 272 12 259 10 693 
Specialistai  1 745 1 628 3 789 3 462 
Aptarnaujantis personalas 17 12 2 454 2 118 
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Lietuvos Respublikos bankų įstatyme nustatyta, kad banko įstatų pakeitimai, jei keičiamos įstatų 

nuostatos dėl 1) banko pavadinimo ar buveinės; 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. 
 
13. Emitento organai 

 
• Banko visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – susirinkimas) 
• Banko stebėtojų taryba (toliau – taryba) 
• Banko valdyba (toliau – valdyba) 
• Banko administracijos vadovas (toliau – prezidentas) 
 

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.  

Prezidentas veikia banko vardu, organizuoja kasdieninę banko veiklą ir turi kitų pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus ir Banko įstatus jo kompetencijai priskirtų teisių ir pareigų. 
 
14. Informacija apie kolegialių organų narius, bendrovės vadovą, vyriausiąjį finansininką 
 
BANKO STEBĖTOJŲ TARYBA (2008 m. birželio 30 d.)  
 
BO MAGNUSSONAS – nuo 2007 m. kovo 13 d. tarybos pirmininkas, SEB mažmeninės bankininkystės padalinio 
vadovas. Išsilavinimas – aukštesnysis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
Išrinktas 2007 m. kovo 9 d. įvykusiame AB SEB Vilniaus banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.  
 
ANDERSAS AROZINAS – SEB plėtros ir integracijos Baltijos šalyse vadovas. Išsilavinimas – aukštasis, 
specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
Išrinktas 2006 m. kovo 10 d. įvykusiame AB SEB Vilniaus banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.  
 
AINARSAS OZOLIS – „SEB banka“ valdybos pirmininkas, prezidentas, „SEB atvērtais pensiju fonds“ valdybos 
pirmininkas. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, specialybė – inžinerija-ekonomika. Banko akcijų neturi.  
Išrinktas 2007 m. lapkričio 15 d. įvykusiame AB SEB Vilniaus banko neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime.  
 
ULFAS PETERSONAS – SEB mažmeninės bankininkystės personalo vadovas. Išsilavinimas – aukštasis 
universitetinis, specialybė – teisė. Banko akcijų neturi.  
Išrinktas 2007 m. lapkričio 15 d. įvykusiame AB SEB Vilniaus banko neeiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime.  
 
AHTIS ASMANNAS – „AS SEB Pank“ valdybos pirmininkas, „Eesti Pangaliit“ valdybos narys. Išsilavinimas - 
aukštasis universitetinis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi.  
Išrinktas 2008 m. kovo 28 d. įvykusiame AB SEB banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.  
 
Visų tarybos narių kadencijos pabaiga – 2010 metais. 
 
BANKO VALDYBA (2008 m. birželio 30 d.) 

AUDRIUS ŽIUGŽDA – valdybos pirmininkas, banko prezidentas nuo 2006 m. sausio 1 d. Išsilavinimas 
aukštasis, specialybė – verslo administravimas ir vadyba. Banko akcijų neturi. „SEB Eesti Uhispank“ ir „SEB 
Latvijas Unibanka“ stebėtojų tarybos narys.  
 
RAIMONDAS KVEDARAS – valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas, Verslo bankininkystės  tarnybos 
direktorius. Išsilavinimas aukštasis, specialybė – tarptautiniai finansai. Banko akcijų neturi. Valdybos nariu 
išrinktas 2004  metų vasario 4 dieną. 
 
ARTURAS FEIFERAS – valdybos pirmininko pavaduotojas, Kredito tarnybos direktorius. Išsilavinimas 
aukštasis, specialybė – verslo administravimas ir vadyba. Banko akcijų neturi. Valdybos nariu išrinktas 2004 m. 
vasario 4 d. 
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VYTAUTAS SINIUS – valdybos pirmininko pavaduotojas, Mažmeninės bankininkystės tarnybos 
direktorius. Išsilavinimas aukštasis, specialybė – ekonomika. Banko akcijų neturi. Valdybos nariu išrinktas 2006 
m. sausio 1 d. 

 
AUŠRA MATUSEVIČIENĖ – valdybos pirmininko pavaduotoja, Finansų tarnybos (nuo 2008 m. liepos 21 d. 
Pagalbos verslui tarnyba) direktorė nuo 2006 m. vasario 1 d. Išsilavinimas aukštasis, specialybė – finansai. Banko 
akcijų neturi.  
 
Valdybos narių kadencija nuo 2008 m. vasario 4 d. pratęsta naujam ketverių metų laikotarpiui.  
 
 
BENDROVĖS VADOVAS  
 
AUDRIUS ŽIUGŽDA – valdybos pirmininkas, banko prezidentas. Nuo 1992 metų  dirba AB SEB banko grupės 
įmonėse, nuo 2006 m. sausio 1 d. – AB SEB banko valdybos pirmininkas ir prezidentas. 
 
VYRIAUSIASIS FINANSININKAS  
 
AUŠRA MATUSEVIČIENĖ – valdybos pirmininko pavaduotoja ir Finansų tarnybos (nuo 2008 m. liepos 21 d. 
Pagalbos verslui tarnyba) direktorė nuo 2006 m. vasario 1 d.  Išsilavinimas aukštasis, specialybė – finansai.  

 
Informacija apie banko valdybos nariams 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. Lt) 

3 162 - - 

Vidutiniškai 
vienam bendrovės 
valdybos nariui 
(tūkst. Lt)** 

632 - - 

 
* Gautos iš įmonių, kuriose įmonės dalis jų įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų. 
** Valdybą sudaro 5 nariai.  

 
Stebėtojų tarybai išmokų ir paskolų per 2008 metų šešių mėnesių laikotarpį paskirta nebuvo. 

 
15. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus 

emitento kontrolei 
 
Tokių reikšmingų susitarimų yra numatyta paskolos sutartyse, tačiau šių sutarčių šalys ir sąlygos 

laikomos konfidencialia informacija tiek banko, tiek kitų šalių atžvilgiu. 
 

16. Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimai. 
 
Nėra. 
 

17. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso 
 
AB SEB bankas iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį patvirtinto į Vilniaus 

vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių valdymo kodekso. 
 
18. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją 

 
Per ataskaitinį laikotarpį bankas paskelbė toliau šiuos pranešimus apie esminius įvykius: 
2008 m. sausio 8 d. bankas paskelbė, kad, preliminariais duomenimis, 2007 metais uždirbo 496,1 mln. 

litų, o banko grupė – 509,7 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas apskaičiuotas laikantis Lietuvos 
banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2006 metais bankas uždirbo 285,5 mln. litų, o banko grupė – 288,2 
mln. litų audituoto grynojo pelno. Į banko grupės 2007 metų pelną įtrauktas 86,6 mln. litų pelnas, gautas už 2007 
metais banko grupei priklausiusio nekilnojamojo turto ir UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“ akcijų 
pardavimą. 

 
2008 m. sausio 23 d. bankas paskelbė apie pavadinimo keitimą – 2008 m. sausio 21 d. Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registrui įregistravus naują banko įstatų redakciją, patvirtintą 2007 m. lapkričio 15 




