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Šiuo dokumentu pateikiama papildoma informacija vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 

575/2013 dėl priežiūrinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms aštunta dalimi. AB Šiaulių banko (toliau 

tekste Bankas) metinėje ataskaitoje yra atskleidžiama informacija, susijusi su rizika, jos valdymu bei Banko kapitalu.  

Dokumente pateikiama atskira arba konsoliduota informacija 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Taikomi trys pagrindiniai 

konsolidavimo lygmenys: 

 Bankas, atskirai; 

 Finansinė grupė, kurią sudaro Bankas ir jo patronuojamosios bendrovės: UAB „SB lizingas“ (veiklos pobūdis: 

finansinė nuoma, vartojimo kreditai), UAB „Šiaulių banko lizingas“ (veiklos pobūdis: finansinės nuomos (lizingo) 

ir veiklos nuomos paslaugos),  UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ (veiklos pobūdis: investicijų valdymas) ir 

UAB „Šiaulių banko turto fondas“ (veiklos pobūdis: nekilnojamojo turto valdymas); 

 Grupė, kurią sudaro Bankas bei jo tiesiogiai valdomos patronuojamosios bendrovės: UAB „SB lizingas“, UAB 

„Šiaulių banko lizingas“,  UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“, UAB „Šiaulių banko turto fondas“, UAB „SBTF“ 

(veiklos pobūdis: nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymas, administravimas), UAB „Minera“ (veiklos pobūdis: 

nekilnojamojo turto valdymas), UAB „Pavasaris“ (veiklos pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo 

plėtojimas), Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ (veiklos pobūdis: gyvybės draudimas) ir netiesiogiai 

valdoma patronuojamoji įmonė UAB „Sandworks“ (veiklos pobūdis: nekilnojamojo turto valdymas). 

V e i k l o s  r i z i k o s  v a l d y m a s  

Banko grupė analizuoja, vertina, prisiima ir valdo rizikas arba rizikų grupes, su kuriomis susiduria savo veikloje. Rizikos 

valdymo Banko grupėje tikslas – konservatyviai valdant rizikas, užtikrinti pakankamą nuosavybės grąžą. Įgyvendindama 

pažangią rizikos valdymo politiką, Banko grupė siekia ne tik maksimaliai sumažinti potencialią riziką, bet ir užtikrinti 

optimalų rizikos bei pelno santykį ir efektyvų kapitalo paskirstymą. 

Veiklos rizikos valdymo politiką tvirtina Banko stebėtojų taryba, jos vykdymą kontroliuoja Banko valdyba. Šioje politikoje 

yra apibrėžiamos Banko grupės veikloje patiriamos rizikos ir jų vertinimo (valdymo) principai. Tinkamos rizikos valdymo 

sistemos sukūrimas, nuolatinis tobulinimas ir jos priemonių taikymas kasdienėje veikloje yra vienos iš svarbiausių 

sėkmingos Banko grupės veiklos prielaidų ilgalaikėje perspektyvoje. Politikos pagrindu parengtos skirtingų rizikos rūšių 

vertinimo procedūros detalizuoja konkrečios rizikos vertinimo (valdymo) principus ir užtikrina rizikos valdymo proceso 

vientisumą Banko grupės veikloje. Banko grupė peržiūri savo rizikos valdymo procedūras ir sistemas reguliariai, bent 

kartą per metus, atsižvelgdama į rinkos pokyčius, naujus produktus ir naujai atsiradusius geriausios praktikos principus. 

Rizikos valdymas – tai visais Banko grupės lygiais vykstantis struktūrizuotas, suderintas ir nenutrūkstamas procesas, 

padedantis nustatyti ir įvertinti galimybes bei pavojus, turinčius įtakos Banko grupės tikslams pasiekti, taip pat leidžiantis 

priimti sprendimus dėl tam tikrų veiksmų. Kadangi įvairios rizikos, su kuriomis susiduria Banko grupė, yra tarpusavyje 

susijusios, jų valdymas yra centralizuotas – šiuo tikslu Banke veikia Rizikų valdymo komitetas. Vienas iš pagrindinių Banko 

rizikos valdymo komiteto tikslų – rizikos valdymo sistemos organizavimas ir koordinavimas. Siekiant išvengti interesų 

konflikto, Banko padaliniai, vykdantys rizikos valdymo funkcijas, yra atskirti nuo tų padalinių, kurių tiesioginė veikla yra 

susijusi su įvairių bankinės veiklos rizikos rūšių atsiradimu. 

Vienas iš svarbiausių Banko grupės rizikos valdymo ir sprendimų priėmimo elementų yra vidaus kapitalo pakankamumo 

vertinimo procesas (ICAAP). Banko grupės ICAAP paskirtis yra vykdyti procesus, užtikrinančius pakankamą Banko 

grupės kapitalo, reikalingo veiklos rizikai padengti ir veiklos tęstinumui užtikrinti, poreikio apskaičiavimą ir tinkamą 

kapitalo bazės suformavimą. ICAAP apima Banko savęs vertinimą, testavimą ir vidaus kapitalo poreikio nustatymą. 

Vidaus savęs vertinimo metu identifikuojama Banko grupės veiklai būdinga rizika ir pasirinktais vertinimo metodais 

atliekamas jos vertinimas. Apibrėžiant rizikos lygį vertinama rizikos įtaka Banko grupės pajamoms ir kapitalui. Pagrindinis 

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslas – nustatyti, ar Banko grupės kapitalo pakanka galimiems nuostoliams, 

kurių gali atsirasti dėl Banko grupės finansinės būklės pablogėjimo, padengti. 

Papildomas kapitalo poreikis rizikoms, savęs vertinimo metu identifikuotoms reikšmingomis, nustatomas periodiškai, 

naudojant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir vidinį kapitalo pakankamumo įvertinimą.  
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K a p i t a l o  v a l d y m a s   

Banko ir Finansinės grupės kapitalas apskaičiuojamas ir paskirstomas rizikoms, vadovaujantis ES Kapitalo reikalavimų 

direktyvos (Capital Requirements Directive – CRD) ir Reglamento (ES) (Capital Requirements Regulation _ CRR) 

Nr.575/2013 reikalavimais. 

Kapitalo valdymo tikslai:  

1) laikytis Europos Parlamento ir ES Tarybos nustatytų kapitalo pakankamumo reikalavimų bei pagrindinio 

akcininko nustatytų aukštesnių, siektinų kapitalo pakankamumo reikalavimų;  

2) užtikrinti Banko ir Grupės veiklos tęstinumą, grąžą akcininkams bei naudą kitoms suinteresuotoms šalims;  

3) skatinti Grupės verslo vystymą tvirtos kapitalo bazės pagalba.  

Kiekvieną ketvirtį, vadovaujantis CRR/CRD IV reikalavimais, priežiūros institucijai teikiama informacija apie kapitalo 

pakankamumą. 

2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje veikiančioms įstaigoms buvo taikomi kapitalo rezervų reikalavimai, kurie yra pridedami 

prie kapitalo rodiklių: 

 anticiklinis kapitalo rezervas: šiuo metu Lietuvoje galioja 0 proc. p. anticiklinio kapitalo rezervo norma. Anticiklinis 

kapitalo rezervas gali būti didinamas, Lietuvoje nustačius netvarų kredito augimą; 

 kapitalo apsaugos rezervas: taikoma 2,5 proc. p. norma; 

 papildomas kapitalo reikalavimas, kurio dydis yra 2,0 proc. p., taikomas dėl rizikų, kurios yra pripažintos 

reikšmingomis savęs vertinimo proceso metu atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir vidaus 

kapitalo pakankamumo vertinimą (Pillar II). Šis reikalavimas peržiūrimas kiekvienais metais priežiūrinio tikrinimo 

ir vertinimo proceso (SREP) metu. 

2015 m. gruodžio 17 d. Bankas gavo Lietuvos banko pranešimą, kad AB Šiaulių banką nutarta laikyti kita sisteminės 

svarbos įstaiga. Bankui nustatytas papildomas kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas – 0,5 proc. bendros 

pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, jis bus pradėtas taikyti nuo 2016 m. gruodžio 31 d. 

Bankas turi tenkinti šiuos individualius nuosavų lėšų reikalavimus:  

1) 9% bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą. Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo 

koeficientas yra įstaigos bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos 

procentine dalimi;  

2) 10,5% 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą. 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas yra įstaigos 1 lygio 

kapitalas, išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi;  

3) 12,5% bendro kapitalo pakankamumo koeficientą. Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas yra įstaigos 

nuosavos lėšos, išreikštos bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi. 
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tūkst. EUR 
BANKAS 

FINANSINĖ 
GRUPĖ 

GRUPĖ 

1 lygio nuosavo kapitalo priemonės, pripažįstamos bendruoju 1 lygio nuosavu 
kapitalu:      
Apmokėtas kapitalas  91 226 91 226 91 226 
Akcijų priedai  - - - 
Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas 16 194 19 078 18 874 
Tarpinis pelnas, kurį galima įskaityti į kapitalą 11 708 10 748 7 996 

Kiti rezervai  756 756 756 
Privalomasis rezervas  2 290 2 464 2 468 
Finansinio turto perkainojimo rezervo dalis 358 358 358 
(-) Prestižas - -14 -2 752 
(-) Nematerialusis turtas -798 -977 -1,018 

(-) Atidėtojo pelno mokesčio turtas, kuris priklauso nuo 
pelningumo ateityje 

-161 -179 -179 

(-) Vertės koregavimai dėl riziką ribojančiais principais 
pagrįsto vertinimo reikalavimų 

-368 -368 -382 

1 LYGIO KAPITALAS 121 205 123 092 117 347 
Kapitalo priemonės ir finansiniai instrumentai, pripažįstami 2 lygio kapitalu:    

Subordinuotų paskolų kapitalas 20 000 20 000 20 000 
Finansinio turto perkainojimo rezervo dalis 538 538 538 

2 LYGIO KAPITALAS 20 538 20 538 20 538 
NUOSAVOS LĖŠOS 141 743 143 630 137 885 
Nuosavų lėšų poreikis:     

Standartizuotu metodu pagal rizikas įvertintų kredito rizikos 
pozicijų  

845 174 832 174 815 386 

Prekybinių finansinių priemonių 26 835 26 943 35 609 
Nuosavybės vertybinių popierių 704 704 704 
Užsienio valiutos pozicijų - - - 
Operacinės rizikos, taikant Bazinio indikatoriaus metodą 98 442 109 216 115 907 
Kitas kapitalo poreikis (kredito vertinimo koregavimo rizika) 425 425 425 

Iš viso pagal rizikas įvertintų pozicijų 971 580 969 462 968 031 
Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas 
(9%) 

12,48% 12,70% 12,12% 

1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas (10,5%) 12,48% 12,70% 12,12% 
Bendro kapitalo pakankamumo koeficientas (12,5%) 14,59% 14,82% 14,24% 

 

Pagal riziką įvertintas turtas apskaičiuojamas pagal Standartizuotą metodą naudojant rizikos svorius, kurie priskiriami 

skirtingoms grupėms pagal turto pobūdį ir sandorio šalies tipą, atsižvelgiant taip pat į užtikrinimo priemones ir garantijas, 

kurios pripažintos tinkamomis rizikos mažinimui. Panašiai, su tam tikrais patikslinimais, pagal riziką vertinamos 

nebalansinės pozicijos. Operacinės rizikos kapitalo poreikis apskaičiuojamas naudojant Bazinio indikatoriaus metodą. 

 BANKAS FINANSINĖ GRUPĖ GRUPĖ 
mln. EUR Pradinė 

pozicija 
RWA Poreikis 

Pradinė 
pozicija 

RWA Poreikis 
Pradinė 
pozicija 

RWA Poreikis 

Kredito ir sandorio 
šalies kredito rizika 1 791.6 845,2 67,6 1 810,9 832,2 66,6 1 798,5 815,4 65,2 
Centrinė valdžia ir 
centriniai bankai 409,1 1,6 0,1 409,1 1,6 0,1 409,1 1,6 0,1 
Regioninė ir vietos 
valdžia 112,5 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 
Viešojo sektoriaus 
subjektai 89,9 29,0 2,3 90,0 29,1 2,3 90,0 29,1 2,3 
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Daugiašaliai plėtros 
bankai 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 
Institucijos 128,7 46,7 3,7 130,9 47,7 3,8 131,5 47,9 3,8 
Įmonės 392,6 332,9 26,6 298,0 239,7 19,2 291,4 233,9 18,7 
iš jų MVĮ 185,8 160,0 12,8 185,8 160,0 12,8 185,8 160,0 12,8 
Mažmeninių 
pozicijos 160,8 75,6 6,0 241,8 136,0 10,9 241,6 135,9 10,9 
iš jų MVĮ 115,8 53,8 4,3 115,9 53,8 4,3 115,8 53,7 4,3 

Nekilnojamuoju 
turtu užtikrinti 277,1 158,3 12,7 277,1 158,3 12,7 277,1 158,3 12,7 

iš jų MVĮ 203,4 138,1 11,0 203,4 138,1 11,0 203,4 138,1 11,0 
Pradelstos pozicijos 45,3 22,7 1,8 60,3 32,3 2,6 60,3 32,3 2,6 
iš jų MVĮ 27,9 15,6 1,2 27,9 15,6 1,2 27,9 15,6 1,2 

Ypač didelės rizikos 
pozicijos 76,1 95,2 7,6 76,1 95,2 7,6 76,1 95,2 7,6 
iš jų MVĮ 76,1 95,2 7,6 76,1 95,2 7,6 76,1 95,2 7,6 
Kolektyvinio 
investavimo 
subjektai (KIS) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Nuosavybės 
vertybiniai popieriai 34,2 46,8 3,7 21,7 34,2 2,7 2,3 2,3 0,2 

Kitų pozicijos 63,0 36,2 2,9 90,8 57,9 4,6 103,9 78,7 6,3 
Pozicijų, valiutų 
kursų ir biržos prekių 
kainos rizika  27,5 2,2  27,6 2,2  36,3 2,9 

Prekybinės 
finansinės 
priemonės  26,8 2,1  26,9 2,1  35,6 2,8 
Nuosavybės 
vertybiniai popieriai  0,7 0,1  0,7 0,1  0,7 0,1 

Užsienio valiutos 
pozicijos  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Operacinė rizika  98,4 7,9  109,2 8,7  115,9 9,3 
Kredito vertinimo 
koregavimas  0,4 0,0  0,4 0,0  0,4 0,0 
Iš viso 1 791,6 971,6 77,7 1 810,9 969,5 77,6 1 798,5 968,0 77,4 

 

V i d a u s  k a p i t a l o  p a k a n k a m u m o  v e r t i n i m o  p r o c e s a s  ( I C A A P )  

Nuodugnus ir išsamus ICAAP yra gyvybiškai svarbi stiprios rizikos valdymo politikos dalis. Banko ICAAP paskirtis – 

vykdyti procesus, užtikrinančius pakankamą Banko kapitalo, reikalingo atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri kyla ar 

gali kilti iš bankinės veiklos, padengti ir veiklos tęstinumui užtikrinti, poreikio apskaičiavimą ir tinkamą kapitalo bazės 

suformavimą. 
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ICAAP tikslas – užtikrinti, kad Banke funkcionuotų veiksmingas vidaus kapitalo poreikio nustatymo mechanizmas, kuris 

apimtų: 

1) funkcionalias ir veiksmingas Banko valdymo priemones, įskaitant aiškią Banko organizacinę struktūrą su tiksliai 

apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe; 

2) veiksmingus rizikos, kuri Bankui kyla arba gali kilti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir informavimo apie tokią 

riziką, procesus; 

3) tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas valdymo ir apskaitos procedūras; 

4) testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (angl. Stress testing), kuris yra Banko ICAAP neatskiriama dalis. 

Pirminiai ICAAP etapai – rizikos identifikavimas ir rizikos vertinimas – realizuojami Banko savęs vertinimo metu. Šio 

proceso metu identifikuojamos Banko veiklai būdingos rizikos rūšys ir pasirinktais vertinimo metodais atliekamas jų 

vertinimas. Banko savęs vertinimo metu peržiūrima prisiimamos rizikos aktuali struktūra bei įvertinamas atskirų rizikos 

rūšių lygis. Apibrėžiant rizikos lygį, vertinama rizikos įtaka Banko pajamoms ir Banko kapitalui. 

Testavimas yra sudėtinė ICAAP dalis, įvertinanti vidaus kapitalo poreikį. Pagrindinis testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis tikslas – nustatyti, ar Banko kapitalo pakanka galimiems nuostoliams, kurie gali atsirasti dėl Banko finansinės 

būklės pablogėjimo, padengti. Siekiant nustatyti tiek atskirų rizikos rūšių, tiek visos patiriamos rizikos valdymui būtiną 

kapitalo poreikį, yra taikomi įvairūs testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijai. 

Banko ir Finansinės grupės kapitalo pakankamumo rodikliai 2015 metų pabaigoje pagal Pillar 1 atitinkamai sudarė 

14,59 ir 14,82 procentus. 2015 metų spalio mėnesį Lietuvos banko valdyba iki kito Banko priežiūrinio tikrinimo ir 

vertinimo proceso rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje dienos nustatė papildomo kapitalo reikalavimo dydį, 

siekiantį 2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. 

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo rezultatai pateikiami lentelėje: 

tūkst. EUR BANKAS FINANSINĖ GRUPĖ 
Nuosavos lėšos 141 743 143 630 

Kapitalo pakankamumo 
rodiklis 14,59% 14,82% 

Vidaus kapitalo priedas prie 
kapitalo pakankamumo 
rodiklio 2,00% 1,98% 

       

Rizikos 
Pillar 1 

kapitalo 
poreikis 

Pillar 2 
Pillar 1 

kapitalo 
poreikis 

Pillar 2 
Papildomas 

kapitalo 
poreikis 

Vidaus 
kapitalo 
poreikis 

Papildomas 
kapitalo 
poreikis 

Vidaus 
kapitalo 
poreikis 

              

Kredito 67 614 6 607 74 221 66 574 6 549 73 123 
Rinkos 2 203 3 244 5 447 2 212 2 991 5 203 
Operacinė 7 875 0 7 875 8 737 0 8 737 
Kitos 34 9 597 9 631 34 9 654 9 688 
VISO 77 726 19 448 97 174 77 557 19 194 96 751 

 

Papildomai Bankas rengia Gaivinimo planą (Recovery plan). Šis dokumentas rengiamas vadovaujantis Europos 

Parlamento ir Tarybos  Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva 2014/59/ES bei numato visas galimas prielaidas 

Banko ir Finansinės grupės finansinio stabilumo atkūrimui nenumatytais atvejais. 
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P a g r i n d i n ė s  k a p i t a l o  p r i e m o n i ų  s a v y b ė s  

Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (angl. Common Equity Tier 1) pagrindinių savybių informacija. 

1 Emitentas AB Šiaulių bankas 
2 Unikalus identifikatorius (pvz., CUSIP, ISIN arba Bloomberg neviešam platinimui 

nustatytas identifikatorius) 
LT0000102253 

3 Priemonei taikomas (-i) teisės aktas (-ai) Lietuvos Respublikos 
Taikoma reguliavimo tvarka 
4 KPR nustatytos pereinamojo laikotarpio taisyklės Bendras 1 lygio nuosavas 

kapitalas 
5 KPR nustatytos taisyklės, taikytinos pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Bendras 1 lygio nuosavas 

kapitalas 

6 Įtrauktina į kapitalą individualiu arba (iš dalies) konsoliduotu, arba individualiu ir (iš 
dalies) 
konsoliduotu  lygmeniu 

Individualiu ir konsoliduotu 

7 Priemonės rūšis (turi būti nurodytos pagal kiekvieną jurisdikciją taikomos rūšys) Paprastosios vardinės 
akcijos 

8 Reguliuojamajame  kapitale pripažinta suma (valiuta min. paskutinę ataskaitinę datą) EUR 91 226 381,99 
9 Nominalioji priemonės suma EUR 0,29 
9a Emisijos kaina Įvairi 

9b Išpirkimo kaina Netaikoma 
10 Apskaitos klasifikacija Nuosavas kapitalas 
11 Pradinė emisijos data 1994 
12 Nuolatinė ar fiksuoto termino Nuolatinė 

13 Pradinis terminas Be termino 
14 Emitento galimybė įvykdyti pasirinkimo pirkti sandorį iš anksto gavus priežiūros 

institucijos sutikimą 
Nėra 

15 Neprivalomo pasirinkimo pirkti sandorio data, sąlyginių pasirinkimo pirkti sandorių 
datos ir išpirkimo suma 

Netaikoma 

16 Paskesnės pasirinkimo pirkti sandorių datos, jeigu taikoma Netaikoma 
Atkarpos ir (arba) dividendai 
17 Nustatyto arba kintamojo dydžio dividendai ir (arba) atkarpa Kintamo 
18 Atkarpos dydis ir bet koks susijęs indeksas Netaikoma 
19 Dividendų nemokėjimo nuostatos galiojimas Nėra 

20a Taikoma visiškai savo nuožiūra, iš dalies savo nuožiūra arba privaloma (laiko atžvilgiu) Iš dalies savo nuožiūra 
20b Taikoma visiškai savo nuožiūra, iš dalies savo nuožiūra arba privaloma (sumos 

atžvilgiu) 
Iš dalies savo nuožiūra 

21 Vertės padidėjimo arba kitos paskatos išpirkti buvimas Netaikoma 
22 Nekaupiamieji arba kaupiamieji Nekaupiamieji 

23 Konvertuojamoji  arba nekonvertuojamoji Nekonvertuojamoji 

24 Jeigu  priemonė konvertuojamoji,  įvykis (-iai), kuriam (-iems) įvykus priemonė turi 
būti konvertuota 

Netaikoma 

25 Jeigu priemonė konvertuojamoji,  ar ji konvertuojama visiškai, ar iš dalies Netaikoma 
26 Jeigu priemonė konvertuojamoji,  konvertavimo koeficientas Netaikoma 
27 Jeigu priemonė konvertuojamoji,  ar konvertuoti privaloma, ar neprivaloma Netaikoma 
28 Jeigu priemonė konvertuojamoji,  nurodyti priemonės, į kurią ji konvertuojama, rūšį Netaikoma 
29 Jeigu priemonė konvertuojamoji,  nurodyti priemonės, į kurią ji konvertuojama, 

emitentą 
Netaikoma 

30 Su nurašymu susijusios savybės Nėra 
31 Jeigu priemonė gali būti nurašyta, įvykis (-iai), kuriam (-iems) įvykus priemonė turi 

būti nurašyta 
Netaikoma 

32 Jeigu priemonė gali būti nurašyta, ar ji nurašoma visa, ar iš dalies Netaikoma 

33 Jeigu priemonė gali būti nurašyta, ar nurašymas nuolatinis, ar laikinas Netaikoma 
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34 Jeigu nurašymas laikinas, įrašymo mechanizmo apibūdinimas Netaikoma 
35 Pozicija subordinacijos hierarchijoje likvidavimo atveju (nurodyti priemonės, kuri 

pirmaeiliškumo požiūriu yra tiesiogiai viršesnė nei priemonė, rūšį) 
Netaikoma 

36 Reikalavimų  neatitinkančios pakitusios savybės Nėra 
37 Jeigu taip, nurodyti reikalavimų neatitinkančias savybes Netaikoma 
(1) Įrašyti „Netaikoma", jeigu klausimas netaikomas.  
 

N u o s a v ų  l ė š ų  i n f o r m a c i j a  

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1): priemonės  ir rezervai 

Suma informacijos atskleidimo 
datą, tūkstančiais EUR 

Bankas 
Finansinė 

grupė 
Grupė 

1 Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai 91 226 91 226 91 226 

  iš jų: 1 rūšies priemonės       
  iš jų: 2 rūšies priemonės       
  iš jų: 3 rūšies priemonės       
2 Nepaskirstytasis pelnas 16 194 19 078 18 874 

3 Sukauptos kilos bendrosios pajamos (ir kiti rezervai) 1 114 1 114 1 114 
3a Atidėjiniai bendrai banko rizikai 2 290 2 464 2 468 
4 Reikalavimus atitinkančių straipsnių, nurodytų 484 straipsnio 3  dalyje, ir 

susijusių akcijų priedų, kurie turi būti laipsniškai pašalinti iš CET1, suma 
      

5 Mažumos dalys (suma, kurią leidžiama įtraukti i konsoliduotą CET1)       
5a Nepriklausomai  patikrintas  tarpinis  pelnas  atėmus  visus   numatomus 

mokesčius arba dividendus 
11 708 10 748 7 996 

6 Bendras   1  lygio   nuosavas   kapitalas   (CET1)  prieš  teisės   aktuose 
nustatytus koregavimus 

122 532 124 630 121 678 

Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1): teisės  aktuose nustatyti koregavimai     

7 Papildomi vertės koregavimai (neigiama suma) -368 -368 -382 
8 Nematerialusis turtas (atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus) 

(neigiama suma) 
-798 -991 -3 770 

9 ES šis duomenų rinkinys nepildomas       
10 Atidėtųjų mokesčių turtas, priklausantis nuo būsimo pelningumo, 

išskyrus turtą, susidarantį dėl laikinųjų skirtumų (atėmus susijusius 
mokesčių įsipareigojimus, jeigu įvykdomos 38 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos sąlygos) (neigiama suma) 

-161 -179 -179 

11 Tikrosios vertės rezervai, susiję su pelnu arba nuostoliais iš pinigų srautų 
apsidraudimo 

      

12 Neigiamos sumos, susidarančios apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumas       

13 Nuosavo  kapitalo  padidėjimas,  susidarantis  dėl  vertybiniais  popieriais 
pakeisto turto (neigiama suma) 

      

14 Pelnas arba nuostoliai iš įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie 
susidaro dėl pačios įstaigos kreditingumo pokyčių 

      

15 Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas (neigiama suma)       
16 Įstaigos tiesiogiai ir netiesiogiai turimos nuosavos CET1  priemonės 

(neigiama suma) 
      

17 Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, su 
kuriais įstaiga turi abipuses kryžmines kapitalo dalių nuosavybes, sukurtos 
siekiant dirbtinai padidinti įstaigos nuosavas lėšas, CET1 priemonės 
(neigiama suma) 

      

18 Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus 
subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1  priemonės 
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(10 % ribą viršijanti suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias 
pozicijas) (neigiama suma) 

19 Tiesiogiai,  netiesiogiai  ir  dirbtinai  įstaigos  turimos  finansų  sektoriaus 
subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės (10 
% ribą viršijanti suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias 
pozicijas) (neigiama suma) 

      

20 ES šis duomenų rinkinys nepildomas       
20a Toliau nurodytų straipsnių, kurie atitinka 1 250%  rizikos koeficiento 

taikymo reikalavimus, pozicijos suma, kai įstaiga nusprendžia taikyti 
atskaitymo alternatyvą 

      

20b iš jų: ne finansų sektoriaus įmonėse turimos kvalifikuotosios akcijų paketo 
dalys (neigiama suma) 

      

20c iš jų: pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos (neigiama suma)       
20d iš jų: nebaigti sandoriai (neigiama suma)       

21 Atidėtųjų mokesčių turtas, susidarantis dėl laikinųjų skirtumų (10 % ribą 
viršijanti suma atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus, jeigu 
įvykdomos 38 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos) (neigiama suma) 

      

22 15 % ribą viršijanti suma (neigiama suma)       

23 iš jų: tiesiogiai ir netiesiogiai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, 
kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės 

      

24 ES šis duomenų rinkinys nepildomas       

25 iš jų: atidėtųjų mokesčių turtas, susidarantis dėl laikinųjų skirtumų       
25a Einamųjų finansinių metų nuostoliai (neigiama suma)       
25b Numatomi mokesčiai, susiję su  CET1 straipsniais (neigiama suma)       

27 Reikalavimus atitinkantys įstaigos AT1 kapitalą viršijančių sumų 
atskaitymai iš AT1 (neigiama suma) 

      

28 Bendra teisės  aktuose nustatytų bendro 1  lygio nuosavo kapitalo (CET1) 
koregavimų suma 

-1 327 -1 538 -4 331 

29 Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) 121 205 123 092 117 347 
Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas: priemonės     

30 Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai       
31 iš jų: pagal taikytinus apskaitos standartus priskiriamos prie nuosavo 

kapitalo 
      

32 iš jų: pagal taikytinus apskaitos standartus priskiriamos prie įsipareigojimų       
33 Reikalavimus atitinkančių straipsnių, nurodytų 484 straipsnio 4  dalyje, ir 

susijusių akcijų priedų, kurie turi būti laipsniškai pašalinti iš AT1, suma 
      

34 Kvalifikuotasis 1 lygio kapitalas, įtraukiamas į konsoliduotą AT1 kapitalą 
(įskaitant mažumos dalis, neįtrauktas į 5 eilutę ), kurį yra išleidusios 
patronuojamosios įmonės ir turi trečiosios šalys 

      

35 iš jų: patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, kurios turi būti 
laipsniškai panaikintos 

      

36 Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas prieš teisės aktuose nustatytus 
koregavimus 

      

Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas: teisės aktuose nustatyti koregavimai     

37 Įstaigos tiesiogiai  ir  netiesiogiai turimos nuosavos AT1 priemonės 
(neigiama suma) 

      

38 Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, su 
kuriais įstaiga turi abipuses kryžmines kapitalo dalių nuosavybes, sukurtos 
siekiant dirbtinai padidinti įstaigos nuosavas lėšas, AT1  priemonės 
(neigiama suma) 

      

39 Tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus subjektų, 
kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės (10 %  ribą 
viršijanti suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) 
(neigiama suma) 
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40 Įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimos finansų sektoriaus 
subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės 
(atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) (neigiama suma) 

      

41 ES šis duomenų rinkinys nepildomas       
42 Reikalavimus atitinkantys įstaigos T2 kapitalą viršijančių sumų atskaitymai 

iš T2 kapitalo (neigiama suma) 
      

43 Bendra teisės  aktuose nustatytų papildomo 1  lygio (AT1) kapitalo 
koregavimų suma 

      

44 Papildomas 1 lygio (AT1) kapitalas       
45 1 lygio kapitalas (T1 = CET1 + AT1) 121 205 123 092 117 347 
2 lygio (T2) kapitalas: priemonės ir atidėjiniai     
46 Kapitalo priemonės ir susiję akcijų  priedai 20 538 20 538 20 538 

47 Reikalavimus atitinkančių straipsnių, nurodytų 484 straipsnio 5  dalyje, ir 
susijusių akcijų priedų, kurie turi būti laipsniškai pašalinti iš T2, suma 

      

48 Kvalifikuotosios nuosavų lėšų priemonės, įtraukiamos į konsoliduotą T2 
kapitalą (įskaitant mažumos  dalis ir AT1 priemones, neįtrauktas į 5 ar 34 
eilutę), kurias yra išleidusios patronuojamosios įmonės  ir turi trečiosios 
šalys 

      

49 iš jų: patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, kurios turi būti 
laipsniškai panaikintos 

      

50 Kredito rizikos koregavimai       
51 2 lygio (T2) kapitalas prieš teisės aktuose nustatytus koregavimus 20 538 20 538 20 538 
2 lygio (T2) kapitalas: teisės aktuose nustatyti koregavimai     

52 Įstaigos tiesiogiai ir netiesiogiai turimos nuosavos T2 priemonės ir 
subordinuotosios paskolos (neigiama suma) 

      

53 Turimos finansų sektoriaus subjektų, su kuriais įstaiga turi abipusės 
kryžminės kapitalo dalių nuosavybės, sukurtos siekiant dirbtinai padidinti 
įstaigos nuosavas lėšas, T2 priemonės ir subordinuotosios paskolos 
(neigiama suma) 

      

54 Tiesiogiai ir netiesiogiai turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose 
įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės ir subordinuotosios 
paskolos (10 % ribą viršijanti suma atėmus reikalavimus atitinkančias 
trumpąsias pozicijas) (neigiama suma) 

      

55 Įstaigos tiesiogiai ir netiesiogiai turimos finansų sektoriaus subjektų, 
kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės ir 
subordinuotosios paskolos (atėmus reikalavimus atitinkančias 
trumpąsias pozicijas) (neigiama suma) 

      

56 ES šis duomenų rinkinys nepildomas       
57 Bendra teisės  aktuose nustatytų 2 lygio (T2)  kapitalo koregavimų suma       

58 2 lygio (T2) kapitalas 20 538 20 538 20 538 

59 Visas kapitalas (TC = T1 + T2) 141 743 143 630 137 885 
60 Visas pagal riziką įvertintas turtas 971 580 969 462 968 031 
Kapitalo pakankamumo koeficientai ir rezervai     
61 Bendro 1  lygio  nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas (išreikštas 

bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi) 
12,48% 12,70% 12,12% 

62 1  lygio  kapitalo  pakankamumo koeficientas  (išreikštas  bendros  rizikos 
pozicijos sumos procentine dalimi) 

12,48% 12,70% 12,12% 

63 Viso   kapitalo  pakankamumo  koeficientas  (išreikštas  bendros rizikos 
pozicijos sumos procentine dalimi) 

14,59% 14,82% 14,24% 

64 Specialaus įstaigos rezervo reikalavimas (CET1 reikalavimas pagal 92 
straipsnio  1  dalies  a  punktą pridėjus  kapitalo  apsaugos ir anticiklinio 
rezervo reikalavimus, pridėjus sisteminės rizikos  rezervą, pridėjus 
sisteminės svarbos įstaigos rezervą; išreiškiama rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi) 

9,00% 9,00% 9,00% 
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65 iš jų: kapitalo apsaugos rezervo reikalavimas 2,50% 2,50% 2,50% 
66 iš jų: anticiklinio rezervo reikalavimas       
67 iš jų: sisteminės rizikos rezervo reikalavimas       
67a iš jų: pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos (G-SII) arba kitos sisteminės 

svarbos įstaigos (0-SII) rezervas 
      

68 Rezervų reikalavimams įvykdyti turimas bendras 1 lygio nuosavas 
kapitalas 
(išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine dalimi) 

3,48% 3,70% 3,12% 

69 [ES teisės aktuose nesvarbu]       
70 [ES teisės aktuose nesvarbu]       

71 [ES teisės aktuose nesvarbu]       
Atskaitymo ribų nesiekiančios sumos (prieš rizikos vertinimą)     
72 Tiesiogiai ir netiesiogiai turimas finansų sektoriaus subjektų, kuriuose 

įstaiga  neturi  reikšmingų  investicijų,  kapitalas  (10  %  ribos  nesiekianti 
suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) 

      

73 Įstaigos tiesiogiai ir netiesiogiai turimos finansų sektoriaus subjektų, 
kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės (10 %  ribos 
nesiekianti suma atėmus reikalavimus atitinkančias trumpąsias pozicijas) 

      

74 ES šis duomenų rinkinys nepildomas       

75 Atidėtųjų mokesčių turtas, susidarantis dėl laikinųjų skirtumų (10 %  ribos 
nesiekianti suma atėmus susijusius mokesčių įsipareigojimus, jeigu 
įvykdomos 38 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos) 

46 881 1 385 

Atidėjinių įtraukimui į 2 lygio kapitalą taikytinos viršutinės ribos     

76 Kredito  rizikos koregavimai, įtraukiami   į  T2   kapitalą   pozicijoms,    kai 
taikomas  standartizuotas  metodas  (prieš  taikant viršutinę ribą) 

      

77 Kredito  rizikos  koregavimams įtraukti į  T2  kapitalą  pagal  standartizuotą 
metodą taikoma  viršutinė  riba 

845 174 832 174 815 386 

78 Kredito   rizikos   koregavimai,  įtraukiami  į   T2   kapitalą   pozicijoms,   kai 
taikomas  vidaus  reitingais  pagrįstas  metodas  (prieš  taikant  viršutinę 
ribą) 

      

79 Kredito  rizikos  koregavimams įtraukti į T2 kapitalą  pagal  vidaus  
reitingais pagrįstą metodą  taikoma  viršutinė riba 

      

Kapitalo priemonės, kurioms taikomos laipsniško panaikinimo nuostatos (taikoma tik nuo 2014 
m. sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 1 d.) 

    

80 Viršutinė riba, šiuo metu taikoma  CET1 priemonėms, kurioms  taikomos 
laipsniško  panaikinimo  nuostatos 

      

81 Į   CET1  dėl  taikomos  viršutinės  ribos  neįtraukta  suma  (viršutinės  ribos 
perviršis  po išpirkimo  ir suėjus terminui) 

      

82 Viršutinė  riba,  šiuo  metu  taikoma  AT1  priemonėms, kurioms  taikomos 
laipsniško  panaikinimo  nuostatos 

      

83 Į   AT1  dėl  taikomos  viršutinės  ribos  neįtraukta  suma  (viršutinės  ribos 
perviršis  po išpirkimo  ir suėjus  terminui) 

      

84 Viršutinė  riba, šiuo  metu  taikoma  T2  priemonėms, kurioms  taikomos 
laipsniško  panaikinimo  nuostatos 

      

85 Į    T2  dėl  taikomos   viršutinės   ribos  neįtraukta  suma  (viršutinės   ribos 
perviršis  po išpirkimo  ir suėjus  terminui) 
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I n f o r m a c i j o s  a p i e  K R R  s v e r t o  k o e f i c i e n t ą  a t s k l e i d i m o  f o r m a  

  Ataskaitinė data 2015.12.31 

  Subjekto pavadinimas Bankas 
Finansinė 

grupė Grupė 

  Taikymo lygis Individualus Konsoliduotas Konsoliduotas 
     

Lentelė „LRSum“. Apskaitinio turto ir sverto koeficiento pozicijų suderinimo santrauka  
     

    Taikoma suma 

1 Iš viso turto pagal paskelbtas finansines ataskaitas 1 657 857 1 667 626 1 695 040 
2 Koregavimas dėl apskaitos tikslais konsoliduotų 

subjektų, kuriems netaikomas reguliuojamasis 
konsolidavimas                           -                             -                         -  

3 (Koregavimas dėl patikėto turto, kuris yra pripažįstamas 
balanse pagal taikytiną apskaitos sistemą, bet 
neįtraukiamas į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą 
pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 
dalį)                           -                             -                         -  

4 Koregavimai dėl išvestinių finansinių priemonių 641 641 641 
5 Koregavimas dėl vertybinių popierių įsigijimo 

finansavimo sandorių (VPĮFS) (1 365) (1 365) (1 365) 
6 Koregavimas dėl nebalansinių straipsnių (t. y. 

nebalansinių pozicijų konvertavimas į kredito ekvivalento 
sumas) 144 470 141 795 140 151 

EU-
6a 

(Koregavimas dėl grupės vidaus pozicijų, neįtrauktų į 
sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalį)                           -                             -                         -  

EU-
6b 

(Koregavimas dėl pozicijų, neįtrauktų į sverto koeficiento 
bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 
575/2013 429 straipsnio 14 dalį) (142 375) (142 830) (142 830) 

7 Kiti koregavimai (844) (1 170) (3 949) 

8 Sverto koeficiento bendras pozicijų matas 1 658 384 1 664 697 1 687 688 
     

Lentelė „LRCom“. Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas   
     

    KRR sverto koeficiento pozicijos 

  Balansinės pozicijos (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS)     
1 Balansiniai straipsniai (išskyrus išvestines finansines 

priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą, bet įskaitant 
užtikrinimo priemones) 1 646 375 1 655 652 1 683 066 

2 (Turto sumos, atimamos nustatant 1 lygio kapitalą) (798) (1 170) (3 949) 
3 Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines 

priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą) (1 ir 2 eilučių suma) 1 645 577 1 654 482 1 679 117 
          

  Išvestinių finansinių priemonių pozicijos       

4 Pakeitimo išlaidos, siejamos su visais išvestinių finansinių 
priemonių sandoriais (t. y. atskaičius reikalavimus 
atitinkančią piniginę kintamąją garantinę įmoką) 8 754 9 292 9 292 



  

Papildoma informacija 
dėl AB Šiaulių banko kapitalo ir rizikos pobūdžio 

 
 

5 Papildomo mokesčio sumos už galimą būsimą poziciją, 
siejamos su visais išvestinių finansinių priemonių 
sandoriais (rinkos vertės metodas) 641 641 641 

EU-
5a Pagal pradinės pozicijos metodą nustatyta pozicija                           -                             -                         -  
6 Bendra pateiktų išvestinių finansinių priemonių 

užtikrinimo priemonių suma, jei ji atimama iš balansinio 
turto pagal taikytiną apskaitos sistemą                           -                             -                         -  

7 (Gautino turto už piniginę kintamąją garantinę įmoką, 
pateikiamą išvestinių finansinių priemonių sandoriuose, 
atskaitymai)                           -                             -                         -  

8 (Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka 
pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis)                           -                             -                         -  

9 Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių 
pakoreguota efektyvi tariamoji suma                           -                             -                         -  

10 (Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių 
užskaitymų ir papildomo mokesčio atskaitymų 
pakoreguotos efektyvios tariamosios sumos)                           -                             -                         -  

11 Iš viso išvestinių finansinių priemonių pozicijų (4–10 
eilučių suma) 9 395 9 933 9 933 

          

  VPĮFS pozicijos       
12 Bendrasis VPĮFS turtas (nepripažinus užskaitos), 

pakoreguotas dėl pardavimo apskaitos sandorių 2 682 2 682 2 682 
13 (Bendrojo VPĮFS turto mokėtinų pinigų sumų ir gautinų 

pinigų sumų užskaitomos sumos) (1 365) (1 365) (1 365) 

14 VPĮFS turto sandorio šalies kredito rizikos pozicija                           -                             -                         -  
EU-
14a 

VPĮFS skirta nukrypti leidžianti nuostata. Sandorio šalies 
kredito rizikos pozicija pagal Reglamento (ES) Nr. 
575/2013 429b straipsnio 4 dalį ir 222 straipsnį                           -                             -                         -  

15 Tarpininko sandorių pozicijos                           -                             -                         -  
EU-
15a 

(Kliento VPĮFS pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka 
pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis)                           -                             -                         -  

16 Iš viso vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių 
pozicijų (12–15a eilučių suma) 1 317 1 317 1 317 

     

  Kitos nebalansinės pozicijos       

17 Nebalansinių pozicijų bendroji tariamoji suma 144 470 141 795 140 151 
18 (Koregavimai dėl konvertavimo į kredito ekvivalento 

sumas)                           -                             -                         -  
19 Kitos nebalansinės pozicijos (17 ir 18 eilučių suma) 144 470 141 795 140 151 
     
(Pozicijos (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 
7 ir 14 dalis) 
EU-
19a 

(Grupės vidaus pozicijos (individualiu pagrindu) 
(balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis 
pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 
dalį)                           -                             -                         -  

EU-
19b 

(Pozicijos (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma 
išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 
straipsnio 14 dalį) (142 375) (142 830) (142 830) 
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Kapitalas ir bendras pozicijų matas     
20 1 lygio kapitalas 121 206 123 092 117 348 

21 Sverto koeficiento bendras pozicijų matas (3, 11, 16, 19, 
EU-19a ir EU-19b eilučių suma) 1 658 384 1 664 697 1 687 688 

     

  Sverto koeficientas       
20 Sverto koeficientas 7,31% 7,39% 6,95% 
     

Pereinamojo laikotarpio priemonių pasirinkimas ir straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas, suma 
EU-
23 

Pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su kapitalo 
mato apibrėžtimi, pasirinkimas 

pereinamojo 
laikotarpio 
apibrėžtis 

pereinamojo 
laikotarpio 
apibrėžtis 

pereinamojo 
laikotarpio 
apibrėžtis 

EU-
24 

Straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 11 dalį, 
suma                           -                             -                         -  

     

Lentelė „LRSpl“. Balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir pozicijas, kurioms taikoma 
išimtis) suskirstymas 
     

    KRR sverto koeficiento pozicijos 
EU-1 Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines 

priemones, VPĮFS ir pozicijas, kurioms taikoma išimtis), iš 
kurių: 1 511 240 1 519 958 1 544 593 

EU-2 Prekybos knygos pozicijos 42 726 42 726 71 116 

EU-3 Bankinės knygos pozicijos, iš kurių: 1 468 514 1 477 232 1 473 477 
EU-4 Padengtos obligacijos - - - 
EU-5 Pozicijos, vertinamos kaip centrinės valdžios pozicijos 410 253 410 253 410 253 

EU-6 Ne kaip centrinės valdžios pozicijos vertinamos 
regioninės valdžios institucijų, daugiašalių plėtros bankų, 
tarptautinių organizacijų ir viešojo sektoriaus subjektų 
pozicijos 57 029 57 205 57 205 

EU-7 Įstaigų pozicijos 123 693 125 903 126 551 
EU-8 Užtikrintos nekilnojamojo turto hipoteka 317 057 317 057 317 057 
EU-9 Mažmeninės pozicijos 119 501 200 020 199 799 

EU-
10 Įmonių pozicijos 324 802 233 203 228 267 
EU-
11 Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui 20 554 29 839 29 839 
EU-
12 

Kitos pozicijos (pvz., nuosavybės vertybiniai popieriai, 
pakeitimas vertybiniais popieriais ir kitas nekreditinių 
įsipareigojimų turtas) 95 625 103 752 104 506 
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I n f o r m a c i j o s  a p i e  K R R  s v e r t o  k o e f i c i e n t ą  a t s k l e i d i m o  f o r m a  

Lentelė „LRQua“. Laisvos formos teksto laukeliai, skirti kokybinei informacijai atskleisti 
     

    Skiltis 

    Laisva forma 

Eilutė         
1 Pernelyg didelio sverto rizikos valdymo procesų 

aprašymas 
2015 metais Bankas pradėjo diegti sverto rizikos 

valdymo sistemą, apimančią rizikos vertinimo 
procedūras bei numatančią procesus, skirtus 

reaguoti į sverto koeficiento pokyčius. 
2 Veiksnių, turėjusių poveikį sverto koeficientui per tą 

laikotarpį, su kuriuo siejamas atskleidžiamas sverto 
koeficientas, aprašymas 

Sverto rodiklis išaugo 1,08 proc. punkto, lyginant su 
2015 m. I ketvirčiu, kai buvo pradėtas skaičiuoti. 

Įtakos rodiklio pokyčiui turėjo 17,4 mln. EUR  išaugęs 
I lygio kapitalas bei vardiklio ( bendras pozicijų 

matas) sumažėjimas 8 mln. EUR . Įtakos sverto 
rizikos didėjimui turėjo banko „Finasta“ prijungimas 
ir išaugusios pozicijos (balansinės ir nebalansinės), 

kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 
575/2013 429 straipsnio 14 dalį). 

 

 


