BANKAI
Veikiančių šalies komercinių bankų turtas, 2007 m. balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 62,8
mlrd. Lt ir per ketvirtį išaugo 3,8 mlrd. Lt, arba 6,5 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma sudarė 42 mlrd.
Lt – palyginti su šių metų sausio 1 d. jos išaugo 3,3 mlrd. Lt, arba 8,6 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma
2007 m. balandžio 1 d. sudarė 31,9 mlrd. Lt ir per ketvirtį padidėjo 1,6 mlrd. Lt, arba 5,3 proc., iš jų gyventojų
indėliai sudarė 19,1 mlrd. Lt ir per ketvirtį išaugo 1,2 mlrd. Lt, arba 6,8 proc. Gyventojų indėlių augimą labiausiai
nulėmė per ketvirtį atkurtos rublinių indėlių santaupos bei sugrąžintos gyventojų pajamų mokesčio permokos.
Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika
Eil.
Nr.

Balansinės ataskaitos straipsnio
pavadinimas

Suma mln. Lt
2006-04-01

Suma mln. Lt
2007-01-01

Suma mln. Lt
2007-04-01

Pasikeitimas
per I ketvirtį,
proc.

Pasikeitimas
per metus,
proc.

47 265,4

58 913,6

62 752,6

6,5

32,8

4 296,2

-13,5

20,6

1.

Turtas (aktyvai)

2.

Vyriausybės vertybiniai popieriai

3 561,8

4 966

3.

Kiti skolos vertybiniai popieriai

1 557,8

1 773,5

2 995

68,9

92,3

4.

Paskolos finansų institucijoms

4 407,4

3 120,7

3 286,1

5,3

-25,4

5.

Klientams suteiktos paskolos

28 312,8

38 641,1

41 973,9

8,6

48,3

5.1

Iš jų paskolos privačioms įmonėms

17 270,3

2 2307

23 890,5

7,1

38,3

5.2

Iš jų paskolos fiziniams asmenims

9 847,1

14 712,9

16 504,8

12,2

67,6

7 355,4

10 317,9

11 611,7

12,5

57,9

2,6

27,9

5.2.1

Iš jų būsto paskolos

6.

Paskolų vertės sumažėjimas

300,4

374,3

384,2

6.1

Paskolų vertės sumažėjimas /
suteiktos paskolos, proc.

1,06

0,97

0,92

7.

Indėliai ir akredityvai

25 030,4

30 297,9

31 911

5,3

27,5

7.1

Iš jų privačių įmonių

8 339,3

10 509,3

10 579,5

0,7

26,9

7.2

Iš jų fizinių asmenų

14 548,2

17 879,1

19 103

6,8

31,3

8.

Akcininkų nuosavybė

3 321,7

4 141,6

4 439,8

7,2

33,7

9.

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

135,1

667

258,5

Bankai prioritetus ir toliau teikia lėšų investavimui vietinėje rinkoje. Per ataskaitinį ketvirtį 99,6 proc. bankų sistemos
turto augimo teko Lietuvos rinkai. Bankų turto nerezidentuose dalis 2007 m. balandžio 1 d. sudarė 15,5 proc. O
bankų įsipareigojimų struktūroje nerezidentų vaidmuo yra didesnis – nerezidentų dalis bankų įsipareigojimuose
sudarė 41,3 proc., tačiau didžiausią jų dalį sudaro įsiskolinimai patronuojantiems Europos Sąjungos šalių bankams.
Nerezidentų (nefinansinių institucijų) indėliai 2007 m. balandžio 1 d. sudarė tik 9,5 proc. klientų indėlių.
Per metus trijų didžiausių bankų valdoma turto rinkos dalis sumažėjo nuo 69,2 proc. iki 67,8 proc. Taip pat šiek tiek
sumažėjo trijų didžiausių bankų koncentracija klientams suteiktų paskolų (nuo 72,9 proc. iki 72,7 proc.) bei indėlių
(nuo 71,9 proc. iki 70,4 proc.) rinkose.
Paskolų portfelis
Nors paskolų augimo tempai buvo mažesni negu praėjusiais metais, tačiau jie išliko gana spartūs. Per 2007 m.
pirmąjį ketvirtį bankų klientams suteiktų paskolų portfelis išaugo 3,3 mlrd. Lt, arba 8,6 proc., t.y. šiek tiek mažiau
negu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (9,1 proc.). Metinis klientams suteiktų paskolų portfelio augimo
tempas sumažėjo nuo 59,1 proc. 2006 m. balandžio 1 d. iki 48,3 proc. 2007 m. balandžio 1 d.
2007 m. balandžio 1 d. duomenimis, Lietuvos bankų paskolų portfelis, įskaitant paskolas finansų institucijoms,
sudarė apie 52 procento prognozuojamo 2007 m. šalies BVP. Tiek pagal paskolų ir BVP santykio augimo tempus,
tiek pagal kitus santykinius paskolų portfelio rodiklius, Lietuva atsilieka nuo kaimyninių šalių.
Bankų paskolų portfelio augimas išlieka gana diversifikuotas: naujai teikiamos paskolos gana panašiomis apimtimis
pasiskirsto tarp verslo ir namų ūkių. Ataskaitinį ketvirtį gyventojams (per ketvirtį paskolų suma padidėjo 1,8 mlrd. Lt,
arba 12,2 proc.) buvo suteikta kiek daugiau paskolų nei privačioms įmonėms (1,6 mlrd. Lt, arba 7,1 proc.). Dėl
mažesnės pradinės bazės paskolos gyventojams išlieka vienu iš dinamiškiausiai augančių bankų turto straipsnių,
todėl didėja jų dalis paskolų portfelyje, o privačių įmonių dalis mažėja. 2007 m. balandžio 1 d. duomenimis,
paskolos privačioms įmonėms sudarė 56,9 proc. bankų klientams suteiktų paskolų portfelio, o paskolos fiziniams
asmenims – 39,3 proc. (iš jų būsto paskolos sudarė 27,7 proc. bankų paskolų portfelio).
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Per metus (palyginti su 2006 m. balandžio 1 d.) bankų suteiktos paskolos gyventojams išaugo 6,7 mlrd. Lt, iš jų
būsto paskolos per tą patį laikotarpį padidėjo 4,3 mlrd. Lt, arba 57,9 proc., o kitos paskirties (tarp kurių dominuoja
vartotojiškos ir pastaruoju metu populiarėjančios paskolos investavimui) – 2,4 mlrd. Lt, arba 96,4 proc.
Nepaisant spartaus paskolų gyventojams (tarp jų ir būsto paskolų) augimo, tiek pagal būsto paskolų apimtis, tiek
pagal jų santykį su BVP Lietuva pastebimai atsilieka nuo kaimyninių regiono valstybių - Latvijos bei Estijos, o
Lietuvos gyventojų įsiskolinimas vis dar yra mažiausias iš Baltijos šalių. 2007 m. balandžio 1 d. Lietuvoje būsto
paskolos sudarė 13,3 proc. prognozuojamo 2007 m. šalies BVP, o Latvijoje ir Estijoje analogiškas rodiklis buvo
daugiau kaip 2 kartus didesnis.
Bankų paskolų nuvertėjimo (specialiųjų atidėjinių paskoloms) apimtis per ataskaitinį ketvirtį padidėjo 9,9 mln. Lt,
arba 2,6 proc., o specialieji atidėjiniai nebalansiniams straipsniams sumažėjo 0,4 mln. Lt, arba 3,2 proc. Nepaisant
patirto paskolų nuvertėjimo, bankų paskolų portfelio kokybės rodikliai išliko pakankamai geri, nes paskolų portfelis
augo dar didesniu tempu. Paskolų kokybę charakterizuojantis rodiklis – paskolų vertės sumažėjimo (specialiųjų
atidėjinių) ir paskolų portfelio santykis, per ketvirtį sumažėjo nuo 0,97 proc. iki 0,92 proc.
Paskolų, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti 60 ir daugiau dienų, santykis su paskolų portfeliu per ataskaitinį
ketvirtį sumažėjo nuo 0,97 proc. iki 0,95 proc. Santykinai didžiausia dalis pradelstų paskolų išlieka bankų
vartojamųjų paskolų portfelyje (1,73 proc.). O būsto paskolų portfelyje pradelstų paskolų dalis išlieka santykinai
mažiausia – 0,57 proc.
Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
2007 m. pirmąjį ketvirtį bankų sistemos likvidumo rodikliai kito nežymiai ir, 2007 m. balandžio 1 d. duomenimis,
normatyvinis bankų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 41,08 proc. – tai 11 procentinių punktų viršijo Lietuvos
banko nustatytą minimumą.
Bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis per ketvirtį išaugo 0,17 proc. punkto ir 2007m. balandžio 1 d.
sudarė 10,92 proc. Bankų sistemos kapitalo bazė sudarė 4,9 mlrd. Lt, iš kurios didžiausia dalis, 3,8 mlrd. Lt, teko I
lygio kapitalui. Bankinės knygos rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas siekė 3,6 mlrd. Lt, tuo tarpu prekybos knygos
rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas sudarė tik 104 mln. Lt.
2007 m. balandžio 1 d. šalies bankai, nepažeisdami kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymo, galėjo prisiimti
beveik 15,1 mlrd. Lt papildomos aktyvų rizikos (7,3 mlrd. Lt daugiau nei prieš metus), arba papildomai sumažinti
paskolų vertę 1,4 mlrd. Lt, t.y. 3,9 karto padidinti dabartinį paskolų vertės sumažėjimą.
Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.
Akcininkų nuosavybė
Bankų akcininkų nuosavybė 2007 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 292 mln. Lt, arba 7,1 proc., ir 2007 m. balandžio 1 d.
siekė 4,4 mlrd. Lt. Akcininkų nuosavybės augimui didžiausios įtakos turėjo bankų per ketvirtį uždirbtas 251,3 mln.
Lt pelnas ir 70 mln. Lt papildomais įnašais padidėjęs įstatinis kapitalas. Akcininkų nuosavybės augimą šiek tiek
sumažino kelių bankų praėjusiųjų metų pelno dalies skyrimas dividendams išmokėti.
Kapitalo bazės žymiau nesusilpnino ir bankų pelno paskirstymas. Kovo mėnesį bankuose įvykusių visuotinių
akcininkų susirinkimų metu buvo paskirstyti 2006 m. ir ankstesnių metų nepaskirstytieji rezultatai. Paskirstytinasis
rezultatas iš viso sudarė 995,6 mln. Lt. Trijų bankų – AB Ūkio banko, AB banko ,,Snoras“ ir AB Šiaulių banko –
akcininkai tam tikrą paskirstytinojo pelno dalį (iš viso 29 mln. Lt, arba 2,9 proc., paskirstytinojo pelno) skyrė
dividendams išmokėti. Visas kitas paskirstytinasis pelnas (966,6 mln. Lt, arba 97,1 proc.) įvairių rezervų, kapitalų ir
nepaskirstytojo pelno pavidalu liko bankų akcininkų nuosavybėje.
Visi bankai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatomis ne mažiau kaip po 1/20
paskirstytinojo pelno nukreipė į privalomąjį rezervą. Bankų sistemos mastu šis rezervas buvo papildytas 49,8 mln.
Lt.
Bankų sistemos įstatinis (įregistruotas akcinis) kapitalas 2007 m. balandžio 1 d. sudarė 2,8 mlrd. Lt. 2007 m.
ketvirtąjį ketvirtį įstatinio kapitalo padidinimą įregistravo du bankai. Nemaža dalis bankų 2007 m. planuoja ir toliau
didinti įstatinį kapitalą.
Užsienio investuotojų valdoma įstatinio kapitalo dalis per ketvirtį praktiškai nepakito (sumažėjo 0,05 proc. punktais)
ir sudarė 89,9 proc. Lietuvos bankų sistemoje dominavo skandinaviškas kapitalas.
Ataskaitinį ketvirtį nei vienas bankas negavo naujų subordinuotų paskolų ir nesikreipė į Lietuvos banką dėl leidimo
tokias paskolas įtraukti į antrojo lygio kapitalą.
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Pelningumas veiklos efektyvumas
Bankų pateiktų 2007 m. balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis 2007 m. pirmąjį ketvirtį visi šalies bankai
dirbo pelningai ir gavo 258,5 mln. Lt pelno – tai 91 proc. daugiau nei 2006 m. atitinkamu laikotarpiu, kai Lietuvos
bankų sistema buvo gavusi 135,1 mln. Lt pelno.
Veikiančių bankų pelningumo rodikliai
Eil.Nr.

Bankas

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)
2006-04-01

1.

AB DnB NORD bankas

2.

AB Ūkio bankas

3.

AB SEB Vilniaus bankas

4.

2007-04-01
16,5

24,2

7,7

14,5

44,8

116,1

AB Šiaulių bankas

6,0

9,2

5.

AB bankas „Snoras“

9,5

13,8

6.

UAB Medicinos bankas

0,6

1,8

7.

AB PAREX BANKAS

2,4

0,2

8.

AB bankas „Hansabankas“

45,9

64,6

9.

AB SEB VB būsto bankas

0,7

-

10.

AB Sampo bankas

3,3

6,9

137,6

251,3

0,2

0,4

-2,7

6,6

-

0,1

-2,5
135,1

7,2
258,5

IŠ VISO bankai:
11.

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyrius

12.

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

13.

AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius
IŠ VISO užsienio bankų skyriai
IŠ VISO:

Bankų pelningumo augimui didžiausios įtakos turėjo bankų grynųjų palūkanų pajamų išaugimas, kurį savo ruožtu
sąlygojo ir toliau sparčiai augantis bankų paskolų portfelis bei padidėjusi realioji palūkanų marža. Ataskaitinį ketvirtį,
palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, bankai gavo 134,3 mln. Lt, arba 54,6 proc., daugiau grynųjų
palūkanų pajamų.
Didelės įtakos bankų šių metų pirmojo ketvirčio rezultatų pagerėjimui taip pat turėjo:
- bankų gautos 40,4 mln. Lt didesnės pajamos už nuosavybės vertybinius popierius. Pastarosioms
pajamoms didžiausios įtakos turėjo bankų gauti dividendai iš dukterinių įmonių;
- plečiantis bankų teikiamų paslaugų spektrui bei didėjant įkainiams už kai kurias teikiamas paslaugas,
bankai gavo daugiau grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų, kurios, palyginti su 2006 metų pirmu ketvirčiu,
padidėjo 28,4 mln. Lt, arba 24,8 proc.;
- išaugusiam bankų pelningumui reikšmingos įtakos turėjo 5 mln. Lt, arba 11,1 proc., didesnės pajamos iš
operacijų užsienio valiuta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
- nepaisant sparčiai augančio paskolų portfelio, bankų išlaidos dėl paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo
(išlaidos specialiesiems atidėjiniams) per ataskaitinį ketvirtį sudarė 15,1 mln. Lt, arba 5,9 mln. Lt mažiau nei
pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Tarp veiksnių, neigiamai veikusių bankų pelningumą, didžiausios įtakos turėjo 59,8 mln. Lt, arba 34,6 proc.,
padidėjusios bankų operacinės išlaidos. Tačiau jų augimo tempai buvo mažesni už bankų valdomo turto bei
pajamų augimo tempus, o tai leido pagerinti bankų veiklos efektyvumą. Iš operacinių išlaidų labiausiai padidėjo su
darbo užmokesčiu susiję išlaidos (43 mln. Lt, arba 41,6 proc.). Pastarųjų augimą nulėmė tiek darbo užmokesčio,
tiek darbuotojų skaičiaus didėjimas. Per metus darbuotojų skaičius bankų sistemoje padidėjo 14 proc. Neigiamos
įtakos bankų pelningumui taip pat turėjo:
- šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, bankų sumokėti 32,7 mln. Lt
didesni mokesčiai valstybei (daugiausiai pelno mokestis);
- augančios bankuose laikomų indėlių apimtys 7,6 mln. Lt padidino indėlių draudimo įmokų išlaidas;
- 6,1 mln. Lt (arba 4 kartus) išaugo bankų išlaidos labdarai ir paramai.
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Bankų sistemos efektyvumą parodantis fiksuotų išlaidų santykis su pagrindinės veiklos pelnu per metus sumažėjo
(pagerėjo) 7,6 proc. punktais ir 2007 m. balandžio 1 d. sudarė 40,5 proc., t.y. tokia dalis bankų iš pagrindinės
veiklos uždirbto pelno (grynųjų pajamų) buvo sunaudota bankų operacinėms ir amortizacijos išlaidoms.
Bankų sistemos realioji palūkanų marža, iki tol keletą metų mažėjusi, nuo 2006 m. antrojo ketvirčio vėl ėmė didėti.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį realioji palūkanų marža padidėjo 0,2 proc. punkto ir 2007 m. balandžio 1 d. sudarė 2,74
proc.
LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA
Lietuvos centrinės kredito unijos turtas per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 5,5 mln. Lt ir 2007 m. balandžio 1 d. sudarė
104,3 mln. Lt. Lietuvos centrinės kredito unijos turto sumažėjimą nulėmė pagrindinio unijos finansavimo šaltinio –
kredito unijų narių indėlių sumažėjimas.
Ataskaitinį ketvirtį paskolų portfelis sumažėjo 14,8 proc., arba 4,6 mln. Lt, iki 26,4 mln. Lt. Lietuvos bankui pateiktų
ataskaitų duomenimis, Lietuvos centrinės kredito unijos suteiktų paskolų vertė nėra sumažėjusi.
Per pirmąjį ketvirtį Lietuvos centrinės kredito unijos narių skaičius nepakito (59 narės), tačiau keitėsi pajinio kapitalo
struktūra. Kredito unijoms narėms išpirkus papildomų pajų už 58 tūkst. Lt, Vyriausybei priklausanti Lietuvos
centrinės kredito unijos pajinio kapitalo dalis sumažėjo iki 1,4 mln. Lt( prieš metus buvo 2,2 mln. Lt), likusi pajinio
kapitalo dalis – 3,9 mln. Lt priklausė kredito unijoms Lietuvos centrinės kredito unijos narėms. Kovo mėnesį
įvykusio visuotinio Lietuvos centrinės kredito unijos narių susirinkimo sprendimu iki 2007 m. balandžio 30 d. kredito
unijos turėtų išpirkti likusią Vyriausybės valdomo pajinio kapitalo dalį.
Pirmąjį ketvirtį kredito unijų narių įnašais toliau buvo didinami Likvidumo palaikymo rezervas ir Stabilizacijos fondas,
kurie, 2007 m. balandžio 1 d. duomenimis, atitinkamai sudarė 4,4 mln. Lt ir 1,8 mln. Lt. Vasario mėnesį iš
Stabilizacijos fondo vienai kredito unijai buvo skirta 30 tūkst. Lt negrąžintina parama mokumui atkurti.
2007 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos centrinė kredito unija uždirbo 320 tūkst. Lt pelno – tai 44,1 proc. daugiau negu per
praėjusių metų atitinkamą laikotarpį kuomet unija buvo uždirbusi 222 tūkst. Lt.
Šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos centrinė kredito unija vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką
ribojančius normatyvus.
KREDITO UNIJŲ VEIKLA
2007 m. balandžio 1 d. Lietuvoje veikė 66 kredito unijos, vienijusios beveik 73 tūkst. narių.
Kredito unijų pagrindinių suvestinės balansinės ataskaitos straipsnių dinamika
Eil.
Nr.

Balansinės ataskaitos
straipsnio pavadinimas

1.

Turtas (aktyvai)

2.

VVP

3.

Suteiktos paskolos

4.

Specialieji atidėjiniai
(atidėjimai) paskoloms

5.

Suma (tūkst. Lt)
2006 04 01
336 352,6

Pasikeitimas
per I ketvirtį
(proc.)

Pasikeitimas per
metus (proc.)

2007 01 01

2007 04 01

461 842,2

483 269,3

4,6

43,7

4 911,3

11 228,5

19 390,7

72,7

3,9 k.

212 373,5

305 111,8

332 939,2

9,1

56,8

846,9

984,5

1 238,3

25,8

46,2

Indėliai

270 300,3

370 853,1

391 004,0

5,4

44,7

Iš jų, kredito unijų narių ir
asocijuotų narių

267 487,7

367 408,5

386 878,1

5,3

44,6

33 222,3

46 589,4

50 762,2

9,0

52,8

432,2

2 272,7

897,9

-

-

6.

Pajinis kapitalas

7.

Einamųjų metų pelnas
(nuostolis)

2007 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų veikla toliau plėtėsi. Per šį laikotarpį:
- turtas išaugo 4,6 proc. ir 2007 m. balandžio 1 d. sudarė 0,77 proc. veikiančių bankų sistemos turto.
Didžiausios Panevėžio kredito unijos turtas 2007 m. balandžio 1 d. sudarė daugiau nei 54 mln. Lt, arba 11,3
proc., visų kredito unijų turto;
- suteiktos paskolos padidėjo 9,1 proc. ir sudarė beveik 69 proc. viso turto. 2007 m. balandžio 1 d.
specialiuosius atidėjimus paskoloms (1238,3 tūkst. Lt) buvo sudariusios 48 kredito unijos;
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- investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius išaugo 72,7 proc.;
- priimti indėliai padidėjo 5,3 proc., didžiausią jų dalį (99 proc.) sudarė narių indėliai;
- kredito unijų pajinis kapitalas padidėjo 9 proc.
Ataskaitinį ketvirtį 52 kredito unijos dirbo pelningai, 14 patyrė nuostolį. 2007 m. pirmojo ketvirčio kredito unijų
veiklos rezultatas – 897,9 tūkst. Lt pelno, tuo tarpu praėjusių metų to paties laikotarpio pelnas buvo perpus
mažesnis.
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis kredito unijų pajamų šaltinis buvo palūkanų pajamos, sudariusios beveik 90
proc. visų pajamų, didžiausią išlaidų dalį (47,2 proc.) sudarė palūkanų išlaidos.
KREDITO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRA
Licencijavimas
2007 m. kovo mėnesio pabaigoje Lietuvos bankų sistemą sudarė 9 bankai ir 7 užsienio bankų padaliniai: 3 filialai ir
4 užsienio bankų atstovybės. Du Lietuvos bankai yra įsteigę 9 atstovybes užsienio valstybėse. Lietuvoje taip pat
veikė 66 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.
Praėjusį ketvirtį buvo gautas vienas pranešimas dėl ketinimo įsteigti filialą Lietuvos Respublikoje (iš Islandijos MP
Fjarfestingarbanki hf, kuris šiuo metu jau yra įregistruotas).
Be to, 2007 m. pirmąjį ketvirtį gauta 10 (viso jau gauta 141) pranešimų iš užsienio valstybių bankų finansinių
paslaugų priežiūros tarnybų dėl šių šalių priežiūros tarnybų licencijuotų bankų ketinimų teikti paslaugas Lietuvoje
neįsteigus filialo. Lietuvos bankas yra išsiuntęs pranešimus apie keturių Lietuvos bankų ketinimus teikti finansines
paslaugas ES valstybėse narėse neįsteigus filialo ir vieno banko ketinimą įsteigti filialą.
Kredito įstaigų finansinės veiklos analizė ir inspektavimas
2007 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankas vykdė nuolatinę kredito įstaigų finansinės būklės analizę, atliko kredito
įstaigų veiklos vertinimą, kontroliavo veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, analizavo bankų sistemos veiklos
rodiklius ir tendencijas. Buvo analizuojami bankų pateikti priemonių planai inspektavimo metu nustatytų trūkumų
šalinimui bei kontroliuojama, kaip jie vykdomi.
2007 m. pirmąjį ketvirtį buvo atliktas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patikrinimas, AB SEB Vilniaus
banko tikslinis inspektavimas bei akcinės bendrovės Sampo banko ir Lietuvos centrinės kredito unijos bendrieji
inspektavimai, taip pat dalyvauta Suomijos finansų priežiūros institucijos organizuotame Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos skyriaus patikrinime nagrinėjant pinigų plovimo prevencijos klausimą.
Bendrojo inspektavimo metu buvo koncentruojamasi į banko veiklos pagrindines rizikos sritis ir tikrinamas kredito,
likvidumo, rinkos, operacinės rizikos valdymas bei vidaus kontrolė ir banko valdymas. Inspektavimo metu buvo
analizuojama, ar rizikos valdymo sistema veiksminga ir leidžia laiku nustatyti, įvertinti, stebėti bei valdyti riziką, ar
banke užtikrinamas bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko steigimo dokumentų bei banko vidaus
taisyklių reikalavimų laikymasis ir ar teisingai sudarytos Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui
pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos.
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