1. Bankų metinių finansinių ataskaitų auditas
Visuose komerciniuose bankuose 2000 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko tarptautinės audito firmos.
Dėl dviejų bankų (AB Lietuvos taupomojo banko ir AB Lietuvos žemės ūkio banko) finansinių ataskaitų
nepriklausomi auditoriai pareiškė sąlyginę nuomonę. AB Lietuvos taupomojo banko finansinių ataskaitų atveju
auditoriai, padarydami išlygą, suabejojo, ar banko veikloje naudojamų pastatų ir patalpų balansinė vertė nėra
aukštesnė už jų atgautiną vertę ir ar nėra šio turto vertės sumažėjimo. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje dėl
AB Lietuvos žemės ūkio banko finansinių ataskaitų buvo padaryta išlyga dėl banko apskaitoje parodomo 3660
tūkst. Lt atidėtųjų mokesčių, kuriems auditoriai būtų linkę sudaryti atidėjimus.
2. Normatyvų vykdymas
Vertinant situaciją visos bankų sistemos mastu, galima teigti, kad 2000 metais daugumos bankų veikla buvo gana
konservatyvi, ką liudija veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas su nemažu rezervu: 2001 sausio 1 d. bankų
pateiktų audituotų ataskaitų duomenimis, bankų sistemoje kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 16,33 proc. ir
gerokai viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 10 proc. kapitalo reikalavimą; likvidumo normatyvas atitinkamai
sudarė 49,7 proc. ir taip pat gan žymiai viršijo Lietuvos banko nustatytą minimumą 30 proc.
2000 metais veikiančiuose bankuose du kartus buvo užfiksuoti maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvo bei vieną kartą likvidumo normatyvo pažeidimai.
3. Bankų pagrindinių veiklos parametrų kaita
2000 metų pradžioje veikiančių šalies komercinių bankų [ 1 ]:
- turtas (aktyvai) sudarė 13,1 mlrd. Lt (per 2000 metus išaugo 1,85 mlrd. Lt arba 16,5 proc.);
- klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 5,5 mlrd. Lt, lyginant su praėjusių metų sausio 1 d.,
sumažėjo 50 mln. Lt arba 0,9 proc., tačiau, eliminavus apskaitos pasikeitimo poveikį (2001 m. liepos mėnesį
apskaitoje buvo išskirtas pavestas valdyti turtas, kurį 2001 sausio 1 d. sudaro 257 mln. Lt bankams pavestų valdyti
paskolų), per metus bankų sistemos klientams suteiktų paskolų balansinė vertė būtų padidėjusi 207 mln. Lt arba
3,7 proc., o, įvertinus per metus įvykusį tam tikrą blogų paskolų nurašymo mastą, paskolų portfelio augimas būtų
dar didesnis;
- indėliai sudarė 8,6 mlrd. Lt (per metus išaugo 1,7 mlrd. Lt arba 23,9 proc.):
- iš jų gyventojų indėliai sudarė daugiau kaip 5 mlrd. Lt (per 2000 metus išaugo 1,1 mlrd. Lt arba 26,5
proc.).
- iš jų indėliai nacionaline valiuta sudarė beveik 4,5 mlrd. Lt (per 2000 metus padidėjo 835 mln. Lt arba
22,8 proc.),
- iš jų indėliai užsienio valiuta sudarė 4,1 mlrd. Lt (per 2000 metus išaugo 821 mln. Lt arba 25 proc.).

4. Paskolos
Nors ir praradusios nemažą lyginamąjį svorį (praėjusiais metais klientams suteiktų paskolų [ 2 ] dalis bankų turte
sumažėjo nuo 47 proc. iki 40 proc.), paskolos išliko pagrindine bankų turto dalimi. Jau kelinti metai iš eilės
pastebima ilgalaikių paskolų lyginamojo svorio didėjimo tendencija. Atitinkamais laikotarpiais ilgalaikės paskolos
paskolų portfelio struktūroje sudarė:
1996 01 01 – 31 proc.;
1997 01 01 – 35 proc.;
1998 01 01 – 41 proc.;
1999 01 01 – 51 proc.;
2000 01 01 – 57 proc.;
2001 01 01 – 60 proc.
Tai tam tikra prasme parodo, jog bankai, vykdydami kreditavimą, didesnę perspektyvą ir toliau mato ilgalaikiuose
įmonių veiklos projektuose, kita vertus, ilgalaikės paskolos sąlygoja didesnės kredito rizikos prisiėmimą, kadangi
ilgesniam terminui sunkiau yra prognozuoti skolininko finansinę būklę, verslo perspektyvas.
Praėjusiais metais labiausiai augo valstybės ir savivaldybės įmonių [ 3 ] bei vietinių valdymo institucijų
kreditavimas. To pasekoje paskolų valstybės institucijoms ir įmonėms dalis paskolų portfelyje per metus išaugo nuo
14,5 proc. iki 17 proc. (vien Sodrai suteiktos paskolos 2001 01 01 sudarė 268 mln. Lt arba beveik 5 proc. paskolų
portfelio), o bankų paskolų portfelio kokybė tapo labiau priklausoma nuo valstybės finansų būklės.
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Vis dėlto didžiausią bankų paskolų portfelio dalį (apie 72 proc.) sudarė paskolos privačioms įmonėms, apie kurių
finansinės būklės atsigavimą po Rusijos finansų krizės liudija privačių įmonių indėlių sąskaitose esančių lėšų
didėjimas praėjusiais metais, pakeitęs prieš tai vyravusias šių lėšų mažėjimo tendencijas. 2000 metais lėšų likučiai
privačių įmonių-rezidentų indėlių sąskaitose išaugo 493 mln. Lt arba 28 proc. ir vidutiniškai 14 proc. viršijo
atitinkamą 1999 metų lygį.
Veikiančių bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių dinamika pateikiama lentelėje.
Veikiančių bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių dinamika
Data
1997.01.01
1998.01.01
1999.01.01
2000.01.01
2001.01.01

Specialieji atidėjimai paskoloms/ suteiktos
paskolos, %
20,68
18,52
5,92
4,47
3,73

III, IV, V grupės paskolos/ visos paskolos, %
32,10
28,25
12,46
11,92
10,79

Tokiam bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių pagerėjimui 2000 metais įtakos turėjo konservatyvesnis
bankų požiūris suteikiant paskolas bei bankų paskolų portfelio išvalymas nuo blogų paskolų.
Kreditavimas tebelieka pagrindiniu bankų pajamų šaltiniu: apie 48 proc. visų bankų gaunamų pajamų (o, įskaitant
paskolas bankams ir kitoms kredito ir finansų institucijoms, – apie 58 proc.) sudaro už paskolas gautos palūkanų
pajamos.

5. Kapitalas
Bankų galimybė amortizuoti galimus nuostolius, visų pirma, priklauso nuo jų kapitalo dydžio ir pakankamumo. 2001
01 01 duomenimis, bankų nepanaudoti kapitalo rezervai leistų veikiantiems bankams [ 4 ] prisiimti 4,4 mlrd. Lt
papildomą aktyvų riziką arba papildomai suformuoti apie 445 mln. Lt specialiųjų atidėjimų paskolų nuostoliams
dengti. Bankų kapitalo bazė iš esmės nesusilpnėjo ir po metų pradžioje įvykusių visuotinių akcininkų susirinkimų,
kurie daugiau kaip 92 proc. skirstytino pelno paliko banko kapitale ir apie 8 proc. paskyrė įvairioms išmokoms iš
pelno (dividendams, tantjemoms ir pan.).
2001 m. sausio 1 d. duomenimis, šešiuose iš dešimties veikiančių komercinių bankų užsienio investuotojai valdė
daugiau nei pusę akcinio kapitalo. Be to, šiuo metu vyksta derybos su Estijos HANSAPANK dėl valstybei
priklausančio AB Lietuvos taupomojo banko akcijų paketo pardavimo minėtam užsienio bankui.

6. Pelningumas
Auditas pakoregavo bankų 2000 m. veiklos rezultatus. Jeigu iki audito bankų sistemos grynasis pelnas sudarė 62,6
mln. Lt, tai po audito jis sumažėjo iki 52,7 mln. Lt. Auditas sumažino daugumos bankų pelnus, išskyrus AB Lietuvos
taupomąjį banką, AB Vilniaus banką ir AB banką Hansabankas, kurių veiklos rezultatų auditas nepakeitė. Atlikus
auditą labiausiai pasikeitė AB Lietuvos žemės ūkio banko veiklos rezultatas – pelnas sumažėjo 4,6 mln. Lt arba
38,5 proc.
Veikiančių bankų 2000 m. veiklos rezultatai
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Banko pavadinimas
AB Vilniaus bankas
AB Lietuvos taupomasis bankas
AB Lietuvos žemės ūkio bankas
AB bankas „Snoras”
AB Ūkio bankas
AB bankas „HANSABANKAS”
AB Šiaulių bankas
UAB Sampo bankas
AB PAREX BANKAS
UAB Medicinos bankas
Iš viso
Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius
Merita Bank Plc Vilniaus skyrius
NORD/LB Vilniaus skyrius
Iš viso

Pelnas iki audito
82,2
-32,6
11,8
5,9
4,2
-3,7
2,6
2,3
-4,5
1,5
69,9
6,2
-3,3
-10,2
62,6

Pelnas po audito
82,2
-32,6
7,3
3,9
4,0
-3,7
1,9
1,3
-4,6
1,4
61,2
6,2
-3,3
-11,3
52,7
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Pagrindinis bankų pajamų šaltinis yra palūkanų pajamos, pernai davusios bankams 70 proc. visų pajamų. Tačiau,
lyginant su 1999 m., palūkanų pajamų dalis nežymiai sumažėjo (buvo 71 proc.). Bankai pernai, lyginant su
užpernai, daugiau uždirbo iš operacijų užsienio valiuta, nuosavybės vertybiniais popieriais ir kitų pajamų.
Bankų išlaidose didžiausia dalis vis dar teko operacinėms išlaidoms – 36,1 proc. visų išlaidų. Tačiau šios išlaidos
pernai išaugo vos 1,9 proc. Tuo tarpu išlaidos palūkanoms, sudariusios 34,7 visų išlaidų, išaugo 19,1 proc. Tokį
spartų išlaidų palūkanoms augimą labiausiai įtakojo augančios fizinių asmenų terminuotų indėlių apimtys
bankuose. Išlaidos specialiesiems atidėjimams, pernai sudariusios 9,5 proc. visų bankų išlaidų, per metus
sumažėjo 15,8 proc.
7. Užsienio kredito įstaigos Lietuvoje
Be gana žymaus užsienio investuotojų dalyvavimo šalies bankų kapitalo valdyme, vis reikšmingesnę vietą šalies
kredito sistemoje užima užsienio bankų skyriai Lietuvoje. 2000 metais veiklą Lietuvoje pradėjo Suomijos banko
Merita Bank Plc Vilniaus skyrius, perėmęs verslą iš veiklą baigusio Prancūzijos banko Societe Generale Vilniaus
skyriaus. Be to, praėjusiais metais pradėjo veikti ir Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS-UND
WESTBANK AG atstovybė. 2000 metų pabaigoje Lietuvoje veikė 3 užsienio bankų skyriai (Lenkijos Respublikos
AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius, Vokietijos Federacinės Respublikos banko Norddeutsche Landesbank
Girozentrale Vilniaus skyrius ir jau minėtas Suomijos Respublikos banko Merita Bank Plc Vilniaus skyrius) bei
keturios atstovybės (Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės „Bank Polska Kasa Opieki”, Austrijos akcinės
bendrovės CA IB Investmentbank Aktiengesellschaft, Vokietijos Federacinės Respublikos banko Norddeutsche
Landesbank Girozentrale ir Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS-UND WESTBANK AG. Penktąją Rusijos Federacijos akcinio komercinio banko „Kontakt” atstovybę rengiamasi likviduoti).
Užsienio bankų skyrių valdoma bankų sistemos turto dalis per 2000 m. išaugo nuo 3,1 proc. iki 4 proc. Padidėjo
užsienio bankų skyrių dalis ir kituose rinkos segmentuose, pavyzdžiui, bankų sistemos paskolų portfelio dalis
išaugo nuo 4,5 proc. iki 4,7 proc., skyriams patikėtų indėlių dalis padidėjo nuo 1 proc. iki 1,5 proc. visuose
bankuose sukauptų indėlių.

8. Kredito unijos
2000 metais buvo įregistruotos 6 naujos kredito unijos, vienai kredito unijai veiklos licencija buvo atšaukta. 2001 m.
sausio 1 d. veikė 38 kredito unijos, vienijusios virš 6 tūkst. narių.
Per praėjusius metus kredito unijų veikla toliau gana sparčiai plėtėsi. 2000 metais kredito unijų turtas padidėjo 49,5
proc. ir 2001 01 01 siekė 15,3 mln. Lt arba 0,12 proc. veikiančių Lietuvos bankų aktyvų. Kredito unijų Šilutės
„Ūkininko sėkmė”, Pakruojo ūkininkų ir „Vievio taupa” aktyvai viršijo 1 mln. Lt, o Panevėžio kredito unijos „Ūkininkų
viltis” aktyvai viršijo net 2 mln. Lt.
Per 2000 m. indėliai kredito unijose išaugo 51,8 proc. iki 12,1 mln. Lt, iš jų didžiausią dalį (8,3 mln. Lt ) sudarė narių
indėliai.
Kredito unijų paskolos nariams praėjusiais metais padidėjo 54,7 proc. iki 8,8 mln. Lt. Specialiuosius atidėjimus
paskoloms (iš viso beveik 0,2 mln. Lt) 2001 01 01 buvo sudariusios 17 kredito unijų.
Investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius per metus sumažėjo 51 proc. ir 2001 01 01 siekė 0,8 mln. Lt.
Kredito unijų turimų Vyriausybės vertybinių popierių sumažėjimą nulėmė laikinas šių vertybinių popierių
sumažėjimas iki tol didžiausią VVP portfelį turėjusioje kredito unijoje „Vievio taupa”.
Visų kredito unijų pajinis kapitalas 2001 01 01 sudarė 2,5 mln. Lt.
Kredito unijų revizorių (nepriklausomų auditorių) patikrintų ir visuotinių pajininkų susirinkimų patvirtintų finansinių
ataskaitų duomenimis, 2000 metais kredito unijos gavo 42,9 tūkst. Lt pelno, o tai yra 63,9 tūkst. Lt mažiau nei 1999
metais. Gauto pelno sumažėjimą nulėmė padidėjusios išlaidos specialiesiems atidėjimams. Eliminavus kredito unijų
padarytas išlaidas specialiesiems atidėjimams, 2000 metais kredito unijų pelnas sudarytų 306,3 tūkst. Lt, o tai yra
71,5 tūkst. Lt daugiau nei pernai. 28 kredito unijos dirbo pelningai, 10 kredito unijų patyrė nuostolius.
Šių metų sausio 1 d. duomenimis, visos kredito unijos vykdė Lietuvos banko nustatytus kredito unijų veiklos riziką
ribojančius normatyvus. Tačiau 2000 m. dvi kredito unijos pažeidė Lietuvos banko nustatytus kredito unijų veiklos
riziką ribojančius normatyvus.
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9. Pagrindinės kredito įstaigų priežiūros kryptys 2000 metais
2000 m. Lietuvos bankas toliau tobulino ir stiprino kredito įstaigų priežiūros sistemą, vadovaudamasis tarptautinėje
praktikoje pripažintais Bazelio komiteto Efektyvios bankų priežiūros principais ir Europos Sąjungos direktyvų
reikalavimais bei atsižvelgdamas į dabartinius bankų sektoriaus plėtros ypatumus.
Praeitais metais buvo toliau tobulinamos kredito įstaigų licencijavimo ir teisinio reguliavimo procedūros. 2000 m.
kovo mėn. papildžius Lietuvos Respublikos Komercinių bankų įstatymą, užsienio bankų filialams (skyriams) buvo
suteikta teisė steigti šalyje savo kitus padalinius. Lietuvos bankas, siekdamas geriau stebėti, kaip vykdoma tokių
padalinių veikla, priėmė nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos bankų ir (ar) užsienio bankų filialų (skyrių) kitų padalinių
Lietuvos Respublikoje, kuriuo užtikrinamas detalesnis informacijos apie jų veiklą ir atliekamas operacijas
pateikimas.
Lietuvos bankas aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo pataisas, kurios vėliau
buvo priimtos Seime. Priėmus minėtas pataisas, buvo sudaryta galimybė nuo Lietuvos įstojimo į ES datos užsienio
valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims be apribojimų dalyvauti steigiant bankus Lietuvos Respublikoje, taip pat
buvo nustatyti didesni leidžiami banko investicijų į kitų įmonių akcijas ar kapitalą dydžiai, tuo pačiu sudarant
prielaidas suaktyvinti šalies kapitalo rinką.
Taip pat buvo parengti papildomi pasiūlymai dėl bankų bankroto procedūrų patobulinimo, ilgai užsitęsiančio
likvidavimo proceso paspartinimo. Įstatymo projekte siūloma nustatyti terminus, per kuriuos turėtų būti priimtas
sprendimas pripažinti banką bankrutavusiu ir pradėti jo likvidavimo procedūrą; numatyti galimybę varžytinėse
parduoti ir reikalavimo teises ir kt.
2000 m. toliau didėjo kredito unijų skaičius, kurių veiklą taip pat prižiūri Lietuvos bankas. Išnagrinėjus pateiktus
dokumentus ir veiklos planus, Lietuvos banke 2000 m. buvo įregistruotos ir veiklos licencijas gavo 6 naujos kredito
unijos. Lietuvos bankas dalyvavo ir kredito unijų veiklą reglamentuojančios teisinės bazės kūrime, teikė pastabas
rengiant Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimo ir Centrinės kredito unijos įstatymo projektus,
supaprastino reikalavimus kredito unijoms, siekiančioms gauti leidimą atlikti operacijas užsienio valiuta.
2000 m. Lietuvos bankas daug dėmesio skyrė kitų teisės aktų, reglamentuojančių kredito įstaigų veiklą ir rizikų
valdymą, tobulinimui, normatyvų sugriežtinimui. Kovo mėn. Lietuvos bankas peržiūrėjo ir patikslino šalies rizikos
(t.y. valstybės, kurioje skolininkas veikia, nepalankių politinių, ekonominių, socialinių ir kt. veiksnių galima įtaka jo
įsipareigojimų vykdymui) vertinimo nuostatas. Įvertinusi pastaruoju metu pastebimą nerezidentų įsipareigojimų
šalies komerciniams bankams augimo tendenciją, Lietuvos banko valdyba patvirtino naujus šalių rizikos nustatymo
kriterijus, tarp kurių didesnė svarba tenka tarptautinių reitingų agentūrų suteiktam šalies reitingui. Įvedus naujus
šalies rizikos nustatymo principus, Lietuvos bankas atitinkamai patikslino ir Abejotinų aktyvų grupavimo taisykles, iš
dalies sugriežtindamas ir nuostatas dėl specialiųjų atidėjimų poreikio apskaičiavimo.
Siekiant užtikrinti, kad bankuose taikoma rizikos valdymo praktika atitiktų tarptautinius reikalavimus ir būtų paremta
efektyviai veikiančia vidaus kontrolės sistema, Lietuvos banko valdyba patvirtino Banko vidaus audito organizavimo
bendrąsias nuostatas. Šis teisės aktas apima eilę papildomų aspektų, užtikrinant įvairiapusiško naujų banko rizikų
valdymo ir kontrolės mechanizmo sukūrimą, kurie anksčiau nebuvo įvertinti. Taip pat akcentuojamas banko
tarybos, t.y. banko savininkus atstovaujančio valdymo organo, vaidmuo sukuriant efektyvią vidaus kontrolės
sistemą ir užtikrinant jos veiklą.
Taip pat Lietuvos bankas papildė Banko veiklos riziką ribojančius normatyvus ir nustatė, kad banko suteiktų didelių
paskolų (t.y. paskolų, suteiktų paskolų gavėjui ir su juo susijusiems asmenims, kurių grynoji vertė lygi arba viršija
10 proc. banko kapitalo) bendroji suma neturi viršyti 800 procentų banko kapitalo. Didelių paskolų normatyvą
numatyta taikyti ne tik patronuojančiam bankui, bet ir visai banko grupei. Kartu buvo patikslinta Maksimalios
paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvų apskaičiavimo metodika, kurioje pateikta platesnė,
nei buvo taikoma iki šiol paskolos gavėjo sąvoka. Naujos metodikos taikymas leidžia tiksliau įvertinti ir apriboti
paskolų koncentraciją bankuose.
Kadangi pasirengimas deryboms dėl stojimo į ES yra vienas iš svarbiausių šalies prioritetų, 2000 m. Lietuvos
bankas nemažai dėmesio skyrė teisės aktų harmonizavimui su ES direktyvomis. Pernai Lietuvos bankas užbaigė
kartu su tarptautinės audito kompanijos Arthur Andersen konsultantais vykdytą PHARE lėšomis finansuotą projektą
dėl naujų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių, atitinkančių ES direktyvų CAD I ir CAD II reikalavimus,
parengimo. Tikslinti galiojančią skaičiavimo tvarką paskatino ir tai, kad šalies bankai, pritraukdami papildomų
finansinių išteklių, ima sparčiau veikti tarptautinėse rinkose, vykdo prekybines operacijas. Gruodžio mėn.
patvirtintos naujosios Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės leidžia įvertinti komercinių bankų prisiimamą
rinkos riziką (t.y. palūkanų normos, nuosavybės vertybinių popierių kainos, užsienio valiutos kurso, sandorio šalies,
biržos prekių) ir nustato papildomą kapitalo poreikį (III lygio kapitalą) jai amortizuoti. Tuo tikslu bankai privalės
identifikuoti ir atskirti bankinę ir prekybinę veiklą bei nustatyti prekybinės veiklos politiką, įskaitant rinkos rizikos
valdymo procedūrų sukūrimą. Kadangi naujųjų taisyklių įdiegimas yra gana sudėtingas procesas, reikalaujantis tam
tikro bankų pasirengimo, nuspręsta naująsias taisykles pradėti taikyti nuo 2001 m. gruodžio 31 d.
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2000 m. Lietuvos bankas glaudžiai bendradarbiavo su tarptautinėmis audito kompanijomis ir kitose srityse,
aptardamas įvairius apskaitos ir atskaitomybės tobulinimo aspektus, ypač naujausių tarptautinių apskaitos
standartų traktavimo ir diegimo komerciniuose bankuose klausimais.
2000 m. Lietuvos bankas stiprino ryšius su kitomis finansų sektoriaus priežiūros tarnybomis šalies viduje bei
užmegzdamas glaudesnius kontaktus su užsienio valstybių, kurių bankai steigia savo padalinius Lietuvoje,
atitinkamomis priežiūros institucijomis. Metų pabaigoje buvo parengta ir pasirašyta trišalė Lietuvos banko,
Vertybinių popierių komisijos ir Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos
Bendradarbiavimo sutartis, kuri padės geriau koordinuoti šių tarnybų veiksmus ir keistis informacija apie esminius
pokyčius prižiūrimų institucijų veikloje.
2000 m. Lietuvos bankas pasirašė naujas sutartis dėl bendradarbiavimo kredito įstaigų priežiūros srityje su Latvijos
banku, Suomijos finansinių institucijų priežiūros tarnyba ir Lenkijos banku. Šiose sutartyse nustatyti
bendradarbiavimo principai vykdant bendrą bankų, veikiančių tarptautiniu mastu, priežiūrą, įskaitant reikalavimus
licencijavimui ir kapitalo savininkų kontrolę, inspektavimą, dukterinių įmonių kontrolę, veiklos riziką ribojančių
normatyvų taikymą ir kt. Stiprėjant bankų tarptautiniams ryšiams bei į Lietuvą ateinant naujiems bankams,
bendradarbiavimas su užsienio šalių priežiūros institucijomis bus plečiamas ir ateityje.

1.
2.
3.
4.

Bankų sistemos bei veikiančių šalies komercinių bankų sąvoka apima visus nagrinėjamu periodu veikusius komercinius bankus bei
užsienio bankų skyrius [ atgal ]
Grynąja verte [ atgal ]
Įskaitant Sodrą [ atgal ]
Be užsienio bankų skyrių Lietuvoje [ atgal ]
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