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2012 m. itin sparčiai didėjo indėliai ir po keletą metų uţtrukusios pertraukos pastebimai ūgtelėjo paskolų portfelis.
Visi bankai, išskyrus AB Ūkio banką, pasiţymėjo aukštu kapitalo pakankamumo ir likvidumo lygiu. Atkreiptinas
dėmesys, kad 2012 m. gruodţio–2013 m. sausio mėn., atlikus AB Ūkio banko inspektavimą, gautos išvados
parodė, kad inspektuoto banko pateiktos Lietuvos banko Prieţiūros tarnybai finansinės ir prieţiūrai skirtos
ataskaitos neatspindi realios banko padėties (plačiau ţr. skirsnyje „AB Ūkio bankas“), todėl, siekiant, kad
duomenys būtų palyginami, nagrinėjant bankų sektoriaus veiklos rodiklius, AB Ūkio banko duomenys eliminuojami.
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2012 m. bankų turtas šiek tiek susitraukė, tačiau, palyginti su ankstesniais metais, sumaţėjimas buvo
nereikšmingas – vos 0,5 mlrd. Lt (0,7 %). 2013 m. sausio 1 d. bankų turtas sudarė 74,3 mlrd. Lt.
Pirmąjį ketvirtį maţėjęs didţiąją turto dalį sudarantis paskolų portfelis, kitą metų dalį stabiliai augo. 2012 m. bankų
paskolų portfelis padidėjo 1,1 mlrd. Lt ir 2013 m. sausio 1 d. sudarė 52,9 mlrd. Lt (plačiau ţr. skirsnyje „Bankų
paskolų portfelis“).
Bankų investicijos į skolos vertybinius popierius per metus išaugo 0,4 mlrd. Lt ir 2013 m. sausio 1 d. sudarė 5,2
mlrd. Lt. Investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 3,3
mlrd. Lt, o bankų turimi kitų šalių vyriausybių vertybiniai popieriai – 0,2 mlrd. Lt. Be to, reikšmingą lėšų dalį (1,2
mlrd. Lt) bankai buvo investavę į Europos Sąjungos šalių aukštus reitingus turinčių bankų skolos vertybinius
popierius.
Beveik visą bankų turimą nuosavybės vertybinių popierių portfelį (1,1 mlrd. Lt) sudaro investicijos į
patronuojamąsias bendroves. 2012 m. turimų nuosavybės vertybinių popierių portfelis padidėjo 36 proc., arba 0,3
mlrd. Lt. Kiti bankų turimi nuosavybės vertybiniai popieriai (ne patronuojamųjų įmonių), 2013 m. sausio 1 d.
duomenimis, sudarė vos 5,1 mln. Lt.
2012 m. bankų lėšos – grynieji pinigai ir lėšos, laikomos Lietuvos banke ir kituose bankuose,– sumaţėjo 2,2 mlrd.
Lt (iki 13,4 mlrd. Lt). Tokiam maţėjimui įtakos turėjo 2011 m. pabaigoje buvusi santykinai didelė palyginamoji bazė,
nes, prasidėjus AB banko SNORAS indėlių draudimo išmokų grąţinimo procesui, į bankus plūstelėjo daug naujų
indėlių, todėl bankai, neturėdami galimybių jų iš karto investuoti, nukreipė juos į Lietuvos banko ar patronuojančiųjų
bankų sąskaitas. Vėliau, siekdami šias lėšas efektyviau panaudoti, bankai jas investavo į pelningesnes priemones
(paskolas, skolos vertybinius popierius) arba skyrė jas įsipareigojimams patronuojantiesiems bankams padengti.
Nors šios lėšos ir maţėjo, tačiau jos sudaro didelę bankų turto dalį: 2013 m. sausio 1 d. – net 18,1 proc.

1 Parengta remiantis bankų audituotais duomenimis. Bankų sektorius apima 7 šalyje šiuo metu veikiančius komercinius bankus ir 9
uţsienio bankų filialus (Pohjola Bank plc Lietuvos filialas veiklos dar nevykdė).

Nepaisant vyraujančių itin maţų palūkanų normų, indėliai bankų sektoriuje praėjusiais metais reikšmingai išaugo.
2013 m. sausio 1 d. duomenimis, indėliai bankuose sudarė 43,6 mlrd. Lt, o AB Ūkio banke – dar 3,4 mlrd. Lt. Taigi
iš esmės sausio 1 d. indėliai bankų sektoriuje (įskaitant AB Ūkio banką) siekė net 47 mlrd. Lt. Tai yra rekordinė
suma, viršijanti net iki AB banko SNORAS veiklos sustabdymo buvusį indėlių lygį. Metinis indėlių augimo tempas
buvo net 8,9 proc. (eliminavus AB Ūkio banką – 9,6 %). Prie indėlių augimo praėjusiais metais reikšmingiausiai
prisidėjo per metus 1,9 mlrd. Lt padidėję gyventojų indėliai (atėmus AB Ūkio banko duomenis, gyventojų indėliai
padidėjo 1,6 mlrd. Lt). Vien ketvirtąjį ketvirtį šie indėliai išaugo beveik 1 mlrd. Lt. 2012 m. taip pat reikšmingai didėjo
privačių įmonių (1,3 mlrd. Lt), valdţios institucijų (0,7 mlrd. Lt) bei valstybės ir savivaldybės įmonių indėliai (0,2
mlrd. Lt).
Iš Lietuvoje veikiančių bankų AB Ūkio bankas buvo aktyviausias dirbant su klientais nerezidentais. Šiam bankui
nutraukus veiklą, Lietuvos bankų sektoriaus veiklos apimtis su nerezidentais tapo minimali. 2013 m. sausio 1 d.
duomenimis, nerezidentų indėliai bankų sektoriuje sudarė vos 3,8 proc. visų indėlių.
Jau keletą metų stebimi bankų finansavimosi šaltinių struktūriniai pokyčiai – anksčiau buvęs itin svarbus
finansavimas iš patronuojančiųjų bankų, pastaruoju metu maţėja. Kartu bankai siekia didinti iš vietinės rinkos
(indėlių) pritraukiamą finansavimo dalį. Įsiskolinimai patronuojantiesiems bankams 2012 m. sumaţėjo 4,1 mlrd. Lt –
iki 19,4 mlrd. Lt. Nepaisant nuoseklaus įsiskolinimo patronuojantiesiems bankams maţėjimo, jis vis dar yra
reikšmingas – patronuojančiųjų bankų lėšomis 2012 m. pabaigoje buvo finansuojama apie ketvirtadalis bankų turto.
Grynasis įsiskolinimas patronuojantiesiems bankams (įsipareigojimų patronuojantiesiems bankams ir lėšų juose
skirtumas) 2013 m. sausio 1 d. sudarė 12,6 mlrd. Lt.
Bankų siekį perorientuoti finansavimąsi į vietinę rinką rodo nuolat maţėjantis paskolų ir indėlių santykis, kuris
2012 m. sumaţėjo net 8,9 proc. punkto ir 2013 m. sausio 1 d. buvo 121 proc. Iš to matyti, kad bankų sektorius
tampa labiau subalansuotas.

BANKŲ PASKOLŲ PORTFELIS
2012 m., palyginti su 2011 m., bankų paskolų portfelis padidėjo 2 proc. ir 2012 m. pabaigoje sudarė 52,9 mlrd. Lt.
Per metus didėjo skolinimas privačioms įmonėms, finansų ir valdţios institucijoms, o fiziniams asmenims bei
valstybės ir savivaldybės įmonėms maţėjo. Teigiamo paskolų portfelio augimo tikimasi ir 2013 m. – prielaidas
tolesniam paskolų portfelio augimui sudaro nuosaikiai augantis šalies ūkis, didėjantys kreditavimo įsipareigojimai,
taip pat padidėjusios bankų laisvai disponuojamų lėšų apimtys, atsiradusios Lietuvos bankui sumaţinus
privalomųjų atsargų normą.
Kaip jau minėta, 2012 m. bankai aktyviausiai kreditavo privačias įmones ir finansų institucijas. Privačių įmonių
segmentui paskolos per metus išaugo 0,5 mlrd. Lt (2,1 %). Metinis paskolų finansų institucijoms augimas sudarė
net 1,1 mlrd. Lt (59,3 %), o augimą lėmė ketvirtąjį ketvirtį reikšmingai padidėjęs kreditavimas patronuojamosioms
lizingo bendrovėms. Be to, augo valdţios institucijoms suteiktos paskolos, kurios per 2012 m. padidėjo 208 mln. Lt
(12,4 %). O paskolos gyventojams vis dar maţėjo – 617,9 mln. Lt (2,6 %), iš jų būsto paskolos – 278,7 mln. Lt
(1,4 %).
Kreditavimo įsipareigojimai per metus padidėjo 453,8 mln. Lt, arba 7,1 proc. Tai rodo, kad paskolų portfelis ateityje
didės.
2012 m. bankų sektoriuje specialieji atidėjiniai paskoloms ir toliau maţėjo (796,6 mln. Lt, arba 21,1 %) ir metų
pabaigoje sudarė 3 mlrd. Lt. Tačiau pagrindinė prieţastis, lėmusi specialiųjų atidėjinių maţėjimą praėjusiais metais,
palyginti su 2011 m., buvo kita: 2011 m. specialiųjų atidėjinių maţėjimui itin didelę įtaką darė kai kurių bankų
skolininkų gerėjusi finansinė būklė ir gebėjimas grąţinti paskolas, o 2012 m. itin paspartėjo neveiksnių paskolų
nurašymas. Tai aiškintina tuo, kad nuo šalies ekonomikos krizės pradţios, kai daug skolininkų susidūrė su
sunkumais tęsti veiklą ir vykdyti savo įsipareigojimus, praėjo jau keletas metų, per kuriuos bankams pavyko baigti
reikšmingos dalies neveiksnių paskolų išieškojimo procedūras, o paskolų dalį, kurios išieškoti nebesitikima, bankai
nurašė. Tikėtina, kad artimiausiu metu paskolų portfelio kokybės rodiklių gerėjimo pagrindinis veiksnys ir toliau bus
neveiksnių paskolų nurašymas.
Dėl minėto specialiųjų atidėjinių maţėjimo, taip pat dėl naujų paskolų augimo pradėjus didėti naujų (kokybiškų)
paskolų daliai, specialiųjų atidėjinių ir paskolų portfelio santykis per metus sumaţėjo 1,4 proc. punkto − iki 5,4 proc.
Taip pat gerėjo ir kiti paskolų portfelio kokybę atspindintys rodikliai. Per metus nuvertėjusių paskolų dalis sumaţėjo
iki 11 proc. paskolų portfelio, arba 2,8 proc. punkto, ilgiau kaip 60 dienų uţdelstų (bet nenuvertėjusių) paskolų ir
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paskolų portfelio santykis – iki 2,1 proc., arba 0,4 proc. punkto, neveiksnių paskolų rodiklis – iki 13,1 proc., arba
3,1 proc. punkto (2010 m., kai buvo fiksuota didţiausia šio rodiklio reikšmė, neveiksnių paskolų rodiklis sudarė
19,6 %).
Būsto paskolų portfelio kokybė tebėra gera, nepaisant to, kad būsto paskolų kokybė prastėjo šiek tiek ilgiau nei
paskolų portfelio kitų segmentų. Tačiau 2012 m. antrąjį pusmetį būsto paskolų kokybė nusistovėjo ir pradėjo
nuosaikiai gerėti. Tai iliustruoja būsto paskolų kokybinių rodiklių pokyčiai: specialiųjų atidėjinių būsto paskoloms
rodiklis 2012 m. sumaţėjo 0,2 proc. punkto – iki 3,1 proc., o neveiksnių būsto paskolų rodiklis per šį laikotarpį
sumaţėjo 0,5 proc. punkto – iki 8,1 proc.
Vartojimo paskolos bankų sektoriuje vis dar yra santykinai blogesnės kokybės – 2012 m. pabaigoje specialieji
atidėjiniai joms sudarė 10 proc. vartojimo paskolų portfelio.
Praėjusiais metais gyventojai ir įmonės pradėjo aktyviau skolintis litais, o ne eurais, kaip buvo įprasta anksčiau.
Tokį kreditavimą pradėjo skatinti ir bankai, be to, palūkanų normos skolinantis tiek litais, tiek eurais iš esmės
nesiskiria. Dėl šių prieţasčių paskolos litais padidėjo 919,3 mln. Lt, o paskolų portfelis uţsienio valiuta (daugiausia
eurais) – vos 135 mln. Lt.
Per metus nerezidentams suteiktos paskolos sumaţėjo 24,8 proc. ir 2012 m. pabaigoje sudarė 366,5 mln. Lt, arba
0,7 proc. bendro paskolų portfelio.

PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS
2012 m. bankai uţdirbo 721,7 mln. Lt pelno – trečdaliu maţiau negu 2011 m. 2012 m. pelningai dirbo šeši bankai ir
šeši uţsienio bankų filialai, nuostolingai – vienas bankas ir du uţsienio bankų filialai.
Bankų pelno maţėjimą labiausiai lėmė paskolų vertės sumaţėjimas. Pernai bankai dėl paskolų vertės sumaţėjimo
patyrė 51,3 mln. Lt išlaidų, o 2011 m. dėl anksčiau pripaţinto paskolų vertės sumaţėjimo atstatymų bankai
gavo 164,4 mln. Lt pajamų. Metinį bankų sektoriaus rezultatą sumaţino ir trims bankams Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos paskirtos baudos (47,7 mln. Lt) dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo paţeidimų
(nors bankai šių baudų dar nesumokėjo ir nesutikdami skundţia jas teismuose, tačiau pagal tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus bankai tokias baudas įtraukė į 2012 m. išlaidas).
Pagrindinės bankų pajamos – grynosios palūkanų pajamos 2012 m., palyginti su 2011 m., sumaţėjo 122,3 mln. Lt
(9,7 %) – iki 1,1 mlrd. Lt. Grynųjų palūkanų pajamų maţėjimą iš esmės lėmė 284,5 mln. Lt sumenkusios palūkanų
pajamos iš paskolų portfelio, o bankų palūkanų išlaidos, nors ir maţėjo, bet ne tokia apimtimi, kaip krito palūkanų
pajamos. Bankų turtas ir įsipareigojimai šiuo metu yra subalansuoti taip, kad bankų grynosios palūkanų pajamos
maţėja palūkanų normoms krintant ir atvirkščiai – grynosios palūkanų pajamos didėja palūkanų normoms rinkoje
kylant, todėl bankams rinkoje vyraujančios maţos palūkanų normos pelningumo atţvilgiu šiuo metu nėra itin
palankios. Tai matyti ir iš bankų grynosios palūkanų marţos, parodančios skirtumą tarp palūkanų, kurias bankai
gauna uţ investuotą turtą (paskolas, skolos vertybinius popierius, lėšas bankuose ir kt.), ir palūkanų, kurias bankai
moka savo kreditoriams (indėlininkams ir kt.). Ji šiuo metu yra itin sumaţėjusi – 2013 m. sausio 1 d. sudarė 1,46
proc.
Bankų grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 2012 m., palyginti su 2011 m., ūgtelėjo 9,6 proc. ir sudarė 0,6
mlrd. Lt. Šį augimą daugiausia lėmė buvusių AB banko SNORAS klientų migracija į kitus bankus: dėl išaugusios
operacijų apimties padidėjo šių bankų uţdarbis iš paslaugų ir komisinių. Be to, bankai didino kai kurių paslaugų
įkainius.
Praėjusiais metais bankai reikšmingai pagerino veiklos rezultatą vykdydami prekybinę ir kitą finansinę veiklą:
palyginti su 2011 m., jis išaugo 2,5 karto – iki 207 mln. Lt. Toks papildomas pajamų šaltinis bankams yra
naudingas, ypač dabartinėmis sąlygomis, kai maţėja iš paskolų portfelio uţdirbamos palūkanų pajamos, tačiau šios
rūšies pajamos yra gana nepastovios, priklausančios nuo rinkos struktūros ir bankų investicinių sprendimų.
Operacinės išlaidos bankuose 2012 m., palyginti su 2011 m., ūgtelėjo 3,7 proc. – iki 1 mlrd. Lt, tačiau šį padidėjimą
iš esmės nulėmė viename iš bankų padidėjusios operacinės išlaidos, patirtos diegiant naują informacinę sistemą.
Kai kurie bankai, siekdami optimizuoti patiriamas operacines išlaidas, ir toliau maţino darbuotojų skaičių. 2012 m.
vidutinis darbuotojų skaičius bankų sektoriuje (išskyrus uţsienio bankų filialus) sumaţėjo 237 darbuotojais, arba
3,4 proc.
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Nors bankų veikla pernai buvo pelninga, tačiau dėl maţesnio pelno bankų veiklos efektyvumą apibūdinantys
rodikliai, 2013 m. sausio 1 d. duomenimis, buvo prastesni negu 2011 m.: bankų išlaidų ir pajamų santykis sudarė
58,3 proc., metinis bankų sektoriaus turto grąţos rodiklis – 1 proc., nuosavybės grąţos – 8,7 proc.

VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMAS
2013 m. sausio 1 d. visi bankai, išskyrus AB Ūkio banką, vykdė nustatytus bankų veiklos riziką ribojančius
normatyvus. Bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklis, eliminavus AB Ūkio banką, 2013 m. sausio 1 d.
duomenimis, sudarė 14,4 proc., per 2012 m. bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklis šiek tiek padidėjo
(0,5 proc. punkto).
Likvidumo rodiklis 2013 m. sausio 1 d. sudarė 40,8 proc. ir buvo daugiau kaip 10 proc. punktų didesnis, nei
reikalaujama. Be to, bankų sektoriuje buvo pakankama likvidumo atsarga, skirta finansavimo spragai padengti:
bankų likvidumo atsarga sudarė 17,6 mlrd. Lt, o grynoji finansavimo spraga – 6,2 mlrd. Lt. Taigi, bankai buvo
suformavę beveik 2,8 karto didesnę likvidţiųjų lėšų atsargą, nei reikalaujama.
AB Ūkio bankas, 2013 m. sausio 1 d. duomenimis, de facto nevykdė nė vieno su kapitalu sietino veiklos riziką
ribojančio normatyvo. Kadangi banko įsipareigojimai viršijo banko turtą, bankas pripaţintas nemokiu ir negali tęsti
veiklos, jeigu nedelsiant neišsprendţiama kapitalo trūkumo problema. Atkreiptinas dėmesys, kad net paties banko
pateiktų ataskaitų duomenimis, kuriose nėra įvertinti visi reikiami turto vertės sumaţėjimo nuostoliai, bankas
nevykdė maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo.

AB ŪKIO BANKAS
2012 m. pabaigoje–2013 m. pradţioje vykusio AB Ūkio banko inspektavimo metu nustatyta, kad banko turtas yra
reikšmingai pervertintas, banko įsipareigojimai viršija banko turtą, o bankas de facto yra nemokus. Banko turto
vertinimą taip pat atliko ir reikšmingus turto realios vertės neatitikimus nustatė nepriklausomi auditoriai. Lietuvos
bankas jau ilgiau kaip metus itin atidţiai kontroliavo AB Ūkio banko sudaromus sandorius, taikė įvairius
apribojimus, sudarė AB Ūkio bankui planą, pagal kurį bankas turėjo palaipsniui sumaţinti prisiimtą kredito riziką.
Tačiau visos šios priemonės nedavė norimų rezultatų, banko veiklos uţtikrinimui buvo būtinas papildomas
kapitalas, kurio pagrindinis banko akcininkas neuţtikrino. Be to, po viešų pagrindinio banko akcininko komentarų iš
banko pradėjo trauktis kai kurie indėlininkai, todėl iškilo reali grėsmė bankui artimiausiu metu nebevykdyti savo
įsipareigojimų. Įvertinusi šias aplinkybes, 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdyba paskelbė banko veiklos
moratoriumą, paskyrė laikinąjį administratorių, o po šešių dienų banką de jure paskelbė nemokiu ir atšaukė banko
veiklos licenciją. Lietuvos banko valdybai pateiktose laikinojo banko administratoriaus išvadose buvo pasiūlyta AB
Ūkio banką dalyti į gerąjį banką ir blogąjį banką. Šis laikinojo administratoriaus pasiūlytas banko restruktūrizavimo
būdas geriausiai atitiko banko klientų interesus ir buvo pigiausias valstybei. Pagal pasiūlytą planą, geroji banko
turto dalis ir visi apdrausti įsipareigojimai (indėliai iki 345 tūkst. Lt – 100 tūkst. eurų) turėjo būti perduoti kitam jau
veikiančiam bankui, o likusiai banko daliai, vadinamajam blogajam bankui, skelbiama bankroto byla. Vasario 22 d.
pasirašyta trišalė sutartis tarp AB Ūkio banko laikinojo administratoriaus, AB Šiaulių banko ir VĮ „Indėlių ir investicijų
draudimas“ dėl dalies AB Ūkio banko įsipareigojimų, turto, teisių ir sandorių perdavimo AB Šiaulių bankui. Pagal šį
susitarimą, AB Šiaulių bankui perduodami 2,7 mlrd. Lt apdraustų indėlių ir 1,9 mlrd. Lt gero turto, o VĮ „Indėlių ir
investicijų draudimas“ lėšos bus naudojamos tik dengiant skirtumą tarp gerojo turto ir visų apdraustų įsipareigojimų
(0,8 mlrd. Lt). VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ turėtų tapti Ūkio banko kreditoriumi ir siektų šias lėšas atgauti
banko bankroto proceso metu.
AB Ūkio banko neaudituotų ir Lietuvos banko Prieţiūros tarnybai pateiktų AB Ūkio banko ataskaitų duomenimis,
banko įsipareigojimai 2013 m. sausio 1 d. sudarė 3,6 mlrd. Lt, iš jų indėliai – 3,4 mlrd. Lt. Didţiąją indėlių dalį
sudarė gyventojų indėliai (2,6 mlrd. Lt), įmonių indėliai (617 mln. Lt), finansų institucijų indėliai (96,6 mln. Lt) ir
valdţios institucijų bei valstybės ir savivaldybės įmonių indėliai (59,6 mln. Lt). Lietuvos rezidentų indėliai sudarė 2,8
mlrd. Lt, nerezidentų – 0,6 mlrd. Lt. Nors banko vertinimu jo turtas 2013 m. sausio 1 d. buvo vertas 3,9 mlrd. Lt,
Lietuvos banko inspektavimo komisijos ir nepriklausomos audito kompanijos UAB „KPMG Baltics“ duomenimis,
banko turto reali vertė buvo bent ketvirtadaliu maţesnė.
AB Ūkio banko veiklos sustabdymas sisteminio poveikio bankų sektoriui neturėjo. Banko tarpbankiniai
įsipareigojimai buvo nereikšmingi, o indėliai bankuose tebėra stabilūs.
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