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2013 m. trečiąjį ketvirtį buvo išduota mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija UAB „TELE2“ teikti Lietuvos Respublikos
mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą – telekomunikacijų tinklo operatoriaus atliekamas
mokėjimo operacijas.
2013 m. spalio 1 d. Viešajame mokėjimo įstaigų sąraše buvo užregistruota 30 mokėjimo įstaigų. Iš jų 22 turėjo licencijas,
suteikiančias teisę teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, 8 –
mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijas, galiojančias tik Lietuvos Respublikoje ir nustatančias, kad mokėjimo įstaigos
per pastaruosius 12 mėn. įvykdytų mokėjimo operacijų sumos vidurkis būtų ne didesnis kaip 1 mln. Lt per mėnesį. Iš visų
licencijas turinčių mokėjimo įstaigų 27 teikė pinigų perlaidų, o 3 – telekomunikacijų tinklo operatoriaus teikiamą mokėjimo
paslaugą. 2013 m. trečiąjį ketvirtį 1 mokėjimo įstaiga (UAB „Virtualių paslaugų operatorius“), siekdama išplėsti veiklos
apimtį, papildė savo tarpininkų, per kuriuos teikia mokėjimo paslaugas, sąrašą.
Mokėjimo įstaigų pajamos iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos per 2013 m. devynis mėnesius sudarė 50 mln. Lt. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, jos padidėjo 1,7 mln. Lt, arba 4 proc., tačiau tik 13 iš visų mokėjimo įstaigų
pajamos iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos didėjo, 9 – sumažėjo, 3 – mokėjimo paslaugų veiklos nepradėjo vykdyti ir
pajamų iš šios veiklos negavo. Bendra per pastaruosius 12 mėn. atliktų mokėjimo operacijų apyvarta buvo 6,9 mlrd. Lt.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, ji išaugo 0,9 mlrd. Lt. Didesnes mokėjimo paslaugų pajamas ir padidėjusią mokėjimo operacijų apyvartą daugiausia (45 % pajamų ir 60 % mokėjimo operacijų apyvartos padidėjimo) nulėmė
tiniais laikotarpiais, mokėjimo įstaigų sistemoje ir toliau dominavo kelios mokėjimo įstaigos – didžiausią pajamų dalį (71 %)
sudarė 3 mokėjimo įstaigų gautų pajamų dalis.
Viena mokėjimo įstaiga (akcinė bendrovė Lietuvos paštas) 2013 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, pagal suteiktą mokėjimo paslaugų apimtį užėmė reikšmingą visos mokėjimo įstaigų sistemos dalį. Jos pajamos nagrinėjamu laikotarpiu iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, kaip ir praėjusį ketvirtį, sudarė 43 proc. visų mokėjimo
įstaigų mokėjimo paslaugų pajamų, o per pastaruosius 12 mėn. įvykdytų mokėjimo operacijų apyvartos dalis mokėjimo
įstaigų sistemoje sumažėjo nuo 46 iki 43 proc.
VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ REIKALAVIMŲ VYKDYMAS
Visos mokėjimo įstaigos vykdė Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą mokėjimo
paslaugų vartotojų ar iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautų lėšų apsaugos reikalavimą. Šias lėšas atskyrė nuo kitų
fizinių arba juridinių asmenų, kurie nėra mokėjimo paslaugų vartotojai, lėšų ir jas laikė kredito įstaigų sąskaitose. Ataskaitinę datą 7 mokėjimo įstaigos taikė ir kitą mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos būdą – buvo sudariusios laidavimo
(garantijos) sutartis su draudimo bendrove ar kredito įstaiga šioms lėšoms apdrausti.
2013 m. spalio 1 d. visos mokėjimo įstaigos vykdė Įstatyme nustatytus minimalaus nuosavo kapitalo ir nuosavo kapitalo
reikalavimus. 2013 m. spalio 1 d. duomenimis, bendras mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo dydis buvo 118 mln. Lt. Palyginti su 2013 m. antruoju ketvirčiu, nuosavo kapitalo dydis sumažėjo 17 mln. Lt. Tai daugiausia nulėmė 1 mokėjimo
įstaigos (akcinės bendrovės Lietuvos paštas) per 2013 m. trečiąjį ketvirtį patirti nuostoliai. Bendras nuosavo kapitalo
poreikis (apskaičiuotas taikant vieną iš Lietuvos banko patvirtintų mokėjimo įstaigos pasirinktų metodų) minėtą datą sudarė
7,4 mln. Lt. Dėl gana mažų mokėjimo operacijų apimčių ir kitų finansinių duomenų, naudojamų skaičiuojant nuosavo
kapitalo poreikio dydį, 10 mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo poreikis neviršijo minimalaus Įstatyme nustatyto dydžio
(20 tūkst. eurų).
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1 mokėjimo įstaigos (UAB „Perlo paslaugos“) padidėjusi veiklos apimtis. Ataskaitinį laikotarpį, kaip ir ankstesniais ataskai-

