
 

KAPITALO REIKALAVIMAI 

RWA apžvalga 

  RWA 
Minimalūs 
kapitalo 

reikalavimai 

  2018.03.31 2017.12.31 2018.03.31 

1 Kredito rizika (išskyrus CCR) 
1 118 178 1 056 590 89 454 

2 Iš jų pagal standartizuotą metodą 
1 118 178 1 056 590    89 454 

3 Iš jų pagal pagrindinį IRB (FIRB) metodą - - - 

4 Iš jų pagal pažangųjį IRB (AIRB) metodą 
- - - 

5 
Iš jų nuosavybės IRB pagal paprastąjį rizikos koeficientų 
metodą arba IMA - - - 

6 CCR 175 338 14 

7 Iš jų pagal rinkos vertės metodą 
- - - 

8 Iš jų pagal pradinės rizikos metodą 
- - - 

9 Iš jų pagal standartizuotą metodą 
175 338 14 

10 Iš jų pagal vidaus modelių metodą (IMM) 
- - - 

11 
Iš jų rizikos pozicijų suma įmokoms į pagrindinės 
sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą - - - 

12 Iš jų CVA  -  -  - 

13 Atsiskaitymo rizika  -  -  - 

14 
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos bankinėje 
knygoje (pritaikius aukščiausią ribą)  -  -  - 

15 Iš jų pagal IRB metodą  -  -  - 

16 Iš jų pagal IRB priežiūrinės formulės metodą (SFA)  -  -  - 

17 Iš jų pagal vidaus vertinimo metodą (IAA)  -  -  - 

18 Iš jų pagal standartizuotą metodą  -  -  - 

19 Rinkos rizika 23 679  18 096    1 894 

20 Iš jų pagal standartizuotą metodą 23 679  18 096    1 894 

21 Iš jų pagal IMA  -  -  - 

22 Didelės pozicijos - - - 

23 Operacinė rizika 124 073  124 073    9 926 

24 Iš jų pagal bazinio indikatoriaus metodą 124 073  124 073    9 926 

25 Iš jų pagal standartizuotą metodą  -  -  - 

26 Iš jų pagal pažangųjį vertinimo metodą  -  -  - 

27 
Sumos, nesiekiančios atskaitymo ribinių verčių (taikant 
250 % rizikos koeficientą)  -  -  - 

28 Žemiausios ribos koregavimas  -  -  - 

29 Iš viso 1 266 105 1 199 097    101 288 

 



Įstaigos nuosavų lėšų, kapitalo ir sverto koeficientų palyginimas taikant TFAS 9 arba 
analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatas arba jų netaikant 

 

  2018.03.31 

  Prieinamas kapitalas (nurodomos sumos)   

1 Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1 rodiklis) 196 952 

2 
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1 rodiklis), jei TFAS 9 arba analogiškų 
TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 197 410 

3 1 lygio kapitalas 196 952 

4 
1 lygio kapitalas (CET1 rodiklis), jei TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių 
pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 197 410 

5 Visas kapitalas 216 558 

6 
Visas kapitalas (CET1 rodiklis), jei TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių 
pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 217 016 

  Pagal riziką įvertintas turtas (nurodomos sumos)   

7 Visas pagal riziką įvertintas turtas 1 266 105 

8 
Visas pagal riziką įvertintas turtas, jei TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių 
pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 1 263 699 

  Kapitalo koeficientai   

9 
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi) 15.56% 

10 

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi), jei TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių pereinamojo 
laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 15.62% 

11 
1 lygio nuosavas kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos procentine 
dalimi) 15.56% 

12 

1 lygio kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi), 
jei TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos 
nebūtų taikomos 15.62% 

13 Visas kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi) 17.10% 

14 

Visas kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi), jei 
TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 17.17% 

  Sverto koeficientas   

15 Sverto koeficiento bendras pozicijų matas 2 154 091 

16 Sverto koeficientas 9.14% 

17 
Sverto koeficientas, jei TFAS 9 arba analogiškų TKN modelių pereinamojo 
laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 9.16% 

 


