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Nors COVID-19 ir 2021-aisiais išliko pa-
grindinė diskusijų tema, Lietuvos finansų 
bei kredito rinkai metai buvo itin aktyvūs – 
augo verslo ir būsto kreditavimo apimtys, 
plėtėsi skaitmeninės paslaugos. Dėl didelio 
sukčių aktyvumo dar aktualesnis tapo 
finansinio bei skaitmeninio raštingumo 
ugdymas, o Europos dėmesys tvarumui 
jau atsispindi ir mūsų šalyje veikiančių 
kredito įstaigų prioritetuose.

Po nejaukios tylos, ištikusios skolinimą 
kartu su galybe kitų 2020-ųjų iššūkių, 
2021-aisiais situacija sparčiai taisėsi: 
bankai ir kredito unijos gerokai padidino 
kreditavimo apimtis, o labiausiai išsiskyrė 
būsto ir verslo paskolų segmentai.

Kredito rinka tiesiogiai atspindi gyventojų 
bei verslo poreikius ir nuotaiką – žmonės 
aktyviai skolinosi būstui, nes buvo sukaupę 
daugiau santaupų, be to, dėl pandemijos 

Vadovės žodis
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keitėsi poreikiai gyvenamajai vietai. Tuo 
metu įmonės suskubo užbaigti 2020-aisiais 
pristabdytus ar pradėti naujus projektus. 

2021-ieji Lietuvos finansų ir kredito 
sektoriuje sutapo su dideliu aktyvumu 
analizuojant naujas temas, tokias kaip 
Europos Sąjungos (ES) taksonomija – tvarios 
veiklos klasifikavimo sistema. Praktiškai ji 
reiškia, kad statinių, automobilių ir išti-
sų verslo projektų tvarumo rodikliai taps 
vienu iš finansavimo suteikimo kriterijų. 
Tvarumo sritį kuruojantys bankų ekspertai 
Asociacijoje suformavo atskirą komitetą 
naujiesiems iššūkiams spręsti.

Ši tema tampa vis aktualesnė ir visuomenei. 
2021 m. LBA užsakymu atliktos gyventojų 
apklausos duomenimis, apie 42 proc. 
lietuvių jau dabar rūpi, ar jų pasirinkti 
finansų produktai yra tvarūs. Prognozuo-
jama, kad ateityje šis rodiklis didės.

Augantis skaitmeninių paslaugų populia-
rumas į elektroninę erdvę pritraukė ir 
finansinius nusikaltėlius, kurie 2021-aisiais 
iš Lietuvos gyventojų išviliojo per 10 mln. 
eurų. Todėl visuomenės finansinio ir 
skaitmeninio raštingumo klausimai tampa 
vis svarbesni. Mūsų apdairumas yra vie-
nas patikimiausių būdų apsisaugoti nuo 
sukčiautojų provokacijų – ugdykime jį.

Finansų įstaigos bei jos kliento santykis 
kinta. Viena vertus, į banko skyrių užsukti 
reikia vis rečiau, kita vertus, siūloma dau-
giau nuotolinių sprendimų ir įrankių, skir-
tų investuoti, taupyti, konsultuotis finan-
sinio raštingumo klausimais. Matome, kad 
klientai tai vertina teigiamai: LBA 2021 m. 
atlikto bankų įvaizdžio tyrimo metu dau-
giau nei 90 proc. respondentų nurodė, jog 
yra patenkinti savo banku. Tai – svarbiau-
sias viso sektoriaus veiklos įvertinimas.

Dr. Eivilė Čipkutė,
Lietuvos bankų asociacijos prezidentė
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Valdymo struktūra

Visuotinis narių susirinkimas

Prezidentė

Administracija

Viceprezidentas Teisininkas Komunikacijos vadovas Padėjėjas Analitikas Laisvai samdomi konsultantai

Valdymo struktūra patvirtinta 2022 m. sausio 11 d.
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Veiklos strategija
Pristatome Lietuvos bankų sektorių nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 

Skatiname dialogą tarp visuomenės, bankų ir priežiūros institucijų.

Skatiname finansinį raštingumą.

MISIJA
Užtikrinti gerą bankinio sektoriaus aplinką, pasiekti dialogą su visuomene, priežiūros 
institucijomis ir įstatymų leidėjais.

VIZIJA
Darnūs, pasitikėjimu grįsti santykiai tarp visuomenės, bankų ir priežiūros institucijų.

VERTYBĖS
Atsakomybė, skaidrumas, profesionalumas.

Šaltinis: 2018–2022 m. LBA veiklos strategija.
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2021 metais Asociacija turėjo 12 narių ir 8 asocijuotus narius. 

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 7.

Asocijuoti nariai

Nariai
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Komitetai ir darbo grupės – kvalifikuota ekspertų nuomonė
Nariai pagal poreikį bei organizacinius interesus skiria į kiekvieną komitetą bei darbo 
grupę po atstovą, su kuriuo dalijamasi visa svarbiausia informacija aktualiais klausimais. 
Komitetus sudaro atitinkamų skyrių vadovai, o darbo grupėse organizacijoms atstovauja 
tos srities specialistai.

2021 m. Lietuvos bankų asociacijoje veikė šie komitetai ir 
darbo grupės:

Nagrinėja aktualius klausimus, 
susijusius su Asociacijos narių veiklos 
atitiktimi teisės aktų reikalavimams.

Bendrosios finansinio raštingumo 
ugdymo strategijos rengimas, šios 

srities projektų inicijavimas bei 
sklaida.

Komiteto pirmininkas:
Kazimieras Zaveckas, „Swedbank“ valdybos 

narys, Atitikties tarnybos vadovas

Komiteto pirmininkė: 
Valerija Kiguolienė, LBA komunikacijos 

vadovė

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Analizuoja sektoriaus gerąsias praktikas 
finansinio švietimo srityje;

Nustato Asociacijos prioritetus, skatinant 
finansinio raštingumo ugdymą;

Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
ir derinant finansinio švietimo veiklas su 
institucijomis ir kitais partneriais.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Įvertina teisės aktų projektų poveikį 
Asociacijos narių veiklai;

Teikia Asociacijos narių teisės aktų pa-
keitimų pasiūlymus, susijusius su bankų 
veiklos atitiktimi kitiems teisės aktams;

Sprendžia aktualius klausimus, susijusius 
su Asociacijos narių veiklos atitiktimi 
teisės aktams.

FINANSINIO RAŠTINGUMO 
KOMITETAS

ATITIKTIES KOMITETAS



9

Nagrinėja aktualius bankų sektoriaus 
klausimus, susijusius su finansiniais 
nusikaltimais elektroninėje erdvėje.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Koordinuoja Asociacijos narių veiklą, 
susijusią su sukčiavimu ir elektroniniais 
nusikaltimais;

Sprendžia aktualias problemas, su kurio-
mis susiduria bankai, vykdydami finansinių 
nusikaltimų prevenciją elektroninėje 
erdvėje;

Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su sukčiavimo prevencija.

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ  
PREVENCIJOS KOMITETAS

Komitetas analizuoja Lietuvos kapitalo 
rinkos plėtros galimybes.

Pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvų 
visuomenės informavimą aktualiais 

bankų sektoriaus klausimais.

Komiteto pirmininkas: 
Vytautas Eidukaitis, „Swedbank“ Lietuvoje 

LC&I vadovas

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Prisideda prie finansų rinkų plėtros 
Lietuvoje;

Sprendžia aktualias problemas, su kurio-
mis savo veikloje susiduria Asociacijos 
nariai, veikdami finansų rinkose;

Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su finansų rinkų plėtra;

Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinka-
mose institucijose.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Inicijuoja visuomenės informavimą 
aktualiais bankų sektoriaus klausimais;

Skatina visuomenės švietimą bankinin-
kystės ir finansų temomis;

Koordinuoja Asociacijos narių bendras 
veiklas, susijusias su visuomenės infor-
mavimu bei švietimu;

Formuluoja vieningą Asociacijos narių 
poziciją aktualiais klausimais.

FINANSŲ RINKŲ KOMITETAS

KOMUNIKACIJOS KOMITETAS
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Nagrinėja aktualius klausimus, 
susijusius su lizingo paslaugų teikimu 

bankuose ir lizingo bendrovėse.

Su mokėjimo paslaugomis susijusių 
klausimų sprendimas ir projektų 

koordinavimas.

Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl 
bankininkystę reglamentuojančių 
teisės aktų projektų tobulinimo, 

atstovaujant narių viešuosius interesus.

Komiteto pirmininkas: 
Saulius Mickus, SEB banko Baltijos šalių 

lizingo vadovas

Komiteto pirmininkas: 
Aidas Budrys, LBA viceprezidentas

Komiteto pirmininkas:  
Mindaugas Morkūnas, „Swedbank“ teisės 

tarnybos vadovas

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, 
teikdami lizingo paslaugas;

Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su lizingo veikla;

Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinka-
mose institucijose.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis 
savo veikloje susiduria Asociacijos nariai, 
teikdami mokėjimo paslaugas, bei klien-
tai, naudodamiesi šiomis paslaugomis;

Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su mokėjimo paslaugomis.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Rengia pasiūlymus dėl bankininkystės 
veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
tobulinimo bei koordinuoja tokių pasiū-
lymų rengimą;

Teikia pastabas bei komentarus dėl kitų 
Asociacijos komitetų rengiamų pasiūlymų 
teisės aktų projektams;

Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinka-
mose institucijose;

Formuoja vieningą Asociacijos narių 
poziciją teisiniais klausimais.

LIZINGO KOMITETAS

MOKĖJIMŲ KOMITETAS

TEISĖS KOMITETAS
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Nagrinėja klausimus, susijusius su 
Europos žaliojo kurso įgyvendinimu 

bankų ir finansų sektoriuje.

Nagrinėja aktualius klausimus, 
susijusius su paslaugų bei kreditavimo 

teikimu verslo klientams.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Diskutuoja dėl aktualių problemų, su 
kuriomis savo veikloje susiduria Asociacijos 
nariai, įgyvendindami Žaliąjį kursą;

Teikia atsakingoms institucijoms siūlymus 
dėl šios srities procesų organizavimo ir 
reguliavimo;

Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinka-
mose institucijose.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Sprendžia aktualias problemas, su kurio-
mis savo veikloje susiduria asociacijos 
nariai, aptarnaudami verslo klientus;

Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su paslaugų teikimu ir kredita-
vimu verslo klientams;

Atstovauja Asociacijos nariams, pristatant 
parengtų dokumentų projektus atitinka-
mose institucijose.

TVARUMO KOMITETAS

VERSLO KLIENTŲ KOMITETAS

Nagrinėja klientams aktualius  
klausimus, diskutuoja ir kartu ieško 

savitarpio supratimu grįstų sprendimų 
su klientų atstovais.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Dalyvauja Asociacijos narių ir jų klientų 
atstovų susitikimuose;

Informuoja ir edukuoja visuomenę įvairiais 
finansų sektoriaus klausimais;

Siekia mažinti finansinę atskirtį;

Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, 
susijusius su vartotojų klausimais.

VARTOTOJŲ REIKALŲ  
KOMITETAS

Komiteto pirmininkas: 
Giedrė Blazgienė, „Luminor“ Lietuvos 

pardavimų direktorė

Komiteto pirmininkas:  
Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, 

Verslo bankininkystės tarnybos direktorius
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Sprendžia ir koordinuoja su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu 
susijusius klausimus.  

Nagrinėja, sprendžia problemas bei teikia siūlymus, susijusius su Paskolų rizikos duomenų 
baze.

Darbo grupės, sudaromos pagal poreikį (Ad-hoc darbo grupės).

Analizuoja Europos bankų federacijos ekonomistų grupėje rengiamą medžiagą ir vertina 
(makro)ekonominius bei finansinius pokyčius, kurie daro įtaką bankų sektoriui. Teikia 
nuomonę aktualiais ekonominiais ir pinigų politikos klausimais LBA, o esant poreikiui – ir 
Europos centriniam bankui, Europos bankų federacijai, Lietuvos valstybinėms institucijoms 
ir kitoms susijusioms įstaigoms.

ASMENS DUOMENŲ 
APSAUGOS DARBO GRUPĖ

ANACREDIT DARBO GRUPĖ

EKONOMISTŲ DARBO GRUPĖ
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Narystė tarptautinėse ir  
nacionalinėse organizacijose:
Europos bankų federacija (EBF)

Naudojimasis šios organizacijos patirtimi ir leidžiamais dokumentais;
Dalyvavimas EBF vykdomojo komiteto (pagal poreikį ir kitų komitetų) bei valdybos 
posėdžiuose;
Prisijungimas prie Europos mastu rengiamų iniciatyvų;
Dalyvavimas EBF rengiamose konferencijose, renginiuose;
Kanalas dalintis aktualia problematika, kelti klausimus, iniciatyvas tarptautiniu mastu.  

Leaseurope — Europos lizingo bendrovių asociacijų federacija  
Dalijimasis nuomonėmis, patirtimi ir geriausia praktika su Leaseurope bei jos nariais;
Galimybė naudotis šios organizacijos leidžiamais dokumentais, statistika;
Kanalas dalintis aktualia problematika, kelti klausimus, iniciatyvas, susijusias su 
lizingo rinka, tarptautiniu mastu;
Dalyvavimas Leaseurope rengiamose konferencijose, seminaruose.

Europos pinigų rinkos institutas  
(angl. European Money Markets Institute (EMMI))

Galimybė pirmiems sužinoti pinigų rinkos indeksus, informaciją apie jų pokyčius, 
tarptautinio bei Europos reguliavimo plėtrą ir EURIBOR indekso plėtojimą naujiems 
rodikliams formuoti. 

Lietuvos verslo konfederacija (LVK)

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK)

Nacionalinė skaitmeninė koalicija (NSK)

Skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“
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Asociacija inicijavo finansų sektoriaus įmonių susitikimą su EIB grupės (Europos 
investicijų banko ir Europos investicijų fondo) atstovais dėl grupės administruojamo 
Europos garantijų fondo, skirto atsakui į COVID-19, siūlomų bendradarbiavimo 
galimybių. Susitikime sulaukta daugiau kaip 50 dalyvių, atstovaujančių Lietuvos 
finansų sektoriui.

Asociacijos nariai susitarė dėl paskolų moratoriumų verslui bei gyventojams taikymo 
atnaujinimo iki 2021 m. kovo 31 d. Bankai paskolų įmokas sunkumų patiriantiems 
klientams atidėjo ir individualia tvarka.

Asociacija prisijungė prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių 
lengvatų peržiūros darbo grupės, kur pristatė specialiųjų atidėjinių ir investicinės 
sąskaitos svarbą bei aktualumą.

Kovo 3 d. Europos pinigų viktorinos nacionaliniame finale, kurį Asociacija surengė 
kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei verslo ir ekonominio švietimo 
organizacija „Lietuvos Junior Achievement“, pirmąją vietą ir teisę atstovauti Lietuvai 
tarptautiniame finale iškovojo Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokiniai 
Emilijus Jackus ir Ūla Barsevičiūtė. Juos viktorinai rengė matematikos mokytoja 
metodininkė Džiuljeta Lukoševičienė.

LBA įsteigta sekiuritizacijos darbo grupė, skatinanti institucijų bendradarbiavimą 
kuriant pakeitimo vertybiniais popieriais mechanizmą.

2021 m. svarbiausi įvykiai 
asociacijoje bei bankų sektoriuje
SAUSIS

VASARIS

KOVAS
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Asociacija tapo skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ nare.

Veiklą pradėjo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystės rezultatas. Centrą įsteigė Finansų ministerija, Lietuvos 
bankas ir 8 Asociacijai priklausančios kredito įstaigos.

Duomenų analizės bendrovė „Scorify“ tapo asocijuota Asociacijos nare.

Įvyko 4-osios Europos pinigų viktorinos tarptautinis finalas, antrąkart surengtas 
nuotoliniu būdu. Laimėtojais tapo mokiniai iš Vengrijos.

Įvyko pirmoji asociacijos organizuota tarptautinė tvariųjų finansų konferencija 
„Žalieji finansai: nuo teorijos prie praktikos“, aktualizuojanti su tvarumu susijusių 
iššūkių svarbą, bei informacijos apie tvarumo reikšmę sklaidos projektas „Žaliasis 
mėnuo“.

Šalies komerciniai bankai, Asociacija ir Lietuvos bankas pasirašė memorandumą dėl 
grynųjų pinigų prieinamumo didinimo, kuriuo sutarta padidinti grynųjų pinigų 
išdavimo taškų skaičių 100 šalies gyvenamųjų vietovių, kuriose bankomatų ar kitokių 
grynųjų pinigų išdavimo vietų šiuo metu nėra.

Veiklą pradėjo Asociacijoje suformuotas tvarumo komitetas, kurio pagrindiniai už-
daviniai – ES taksonomijos taikymo praktiniai klausimai, klientų edukacija, rengian-
tis tvarumo klausimų diegimui finansų srityje, platformos suteikimas diskusijoms 
bei dalijimuisi aktualiausia srities informacija.

Seime priimtas Darbo kodekso įstatymo pakeitimas, nustatantis, kad darbo užmokestis 
ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos turi būti mokamos pavedimu į darbuo-
tojo mokėjimo sąskaitą, o ne grynaisiais pinigais. Įstatymas įsigalioja 2022 sausio 1 d.

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA
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Asociacija atnaujino logotipą, vizualinį identitetą ir interneto svetainę. Pokytis ir 
pasirinktos spalvos – mėlyna ir žalia – simbolizuoja skaitmenizavimą ir tvarumu 
paremtą naująjį Lietuvos bankininkystės etapą. 

Asociacija pristatė antrąkart apskaičiuotą šalies gyventojų finansinio raštingumo 
indeksą. Rodiklis sudarė 45 iš 100 galimų balų. 2019-aisiais indeksas siekė 43 balus.

Asociacija paminėjo 30 metų veiklos sukaktį.

Įvyko Asociacijos kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Europos 
Audito Rūmais surengta 8-oji tarptautinė finansų rinkų konferencija „Kapitalo rinkų 
plėtra Baltijos šalyse“.

Asociacija kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių fondų valdytojais bei finansų sektoriaus 
organizacijomis pasirašė komunikatą dėl drauge įgyvendinamų nulinės CO2 emisijos 
tikslų. Ši Pasaulio klimato fondo kuruojama iniciatyva pristatyta Glazge, Jungtinėje 
Karalystėje, spalio 31–lapkričio 12 d. vykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos 
konferencijoje COP 26.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, AB Šiaulių bankas, 
Lietuvos centrinė kredito unija ir AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasirašė 
sutartį su bendrove „Worldline Lietuva“ dėl papildomo bankomatų tinklo įrengimo 
pagal memorandumą dėl grynųjų pinigų prieinamumo didinimo.

Priimtas Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas dėl papildomo 5 procentų pelno 
mokesčio tarifo bankams ir kredito unijoms taikymo nuolat.

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS
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212 inicijuotų pasisakymų žiniasklaidoje 

Asociacijos pozicijai įvairiais aktualiais klausimais išsakyti 

skirta 120 oficialių raštų

178 reaktyvūs komentarai žiniasklaidoje 

2 visuomenės nuomonės tyrimai

Apie 1000 susitikimų 

2021-ieji skaičiais
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Prioritetinės veiklos sritys
2021 m.

Skaitmeninės rinkos vystymas 
Stebima Europos bankų federacijos lygmeniu vykstanti diskusija, teikiami 
siūlymai institucijoms. Dalyvaujama įgyvendinant juos per „Fintech 
Lithuania“ komiteto infrastruktūrą.

Momentinių mokėjimų rinka
Didžioji dalis bankų jau palaiko momentinių mokėjimų paslaugą, tad 
pervedimai pasiekia gavėjų sąskaitas per kelias sekundes visą parą. 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (PPTFP)
Aktualizuota Galutinių naudos gavėjų ir Politiškai paveikiamų asmenų 
registrų nebuvimo problematika. 

Atsižvelgiant į finansinio sukčiavimo augimo mastą, Pinigų plovimo 
prevencijos kompetencijų centras subūrė Taktinio bendradarbiavimo 
darbo grupę, kurios nariais yra LBA nariai, Lietuvos banko, Lietuvos 
policijos, FNTT atstovai.

Mokėjimų paslaugų vidaus rinkoje direktyva 
Asociacija aktyviai dalyvauja Finansų ministerijos įkurtos Mokėjimų tarybos 
veikloje ir sprendžia direktyvos keliamus politinius klausimus.

Stiprinant elektroninių mokėjimų saugumą ir mažinant sukčiavimų riziką, 
nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visos ES valstybėse, įsigaliojo 
naujos taisyklės. Vykdydamos ES Mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatas, 
finansų įstaigos galės vykdyti transakcijas tik toms elektroninėms parduo-
tuvėms, kurios yra įdiegusios griežto klientų autentiškumo patvirtinimo 
(angl. SCA) standartus.
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Nemokumo (bankroto) reglamentavimo tobulinimas
Perkeldama ES direktyvą 2019/1023, Finansų ministerija įregistravo projektų 
paketą, sudarantį sąlygas didinti juridinių asmenų restruktūrizavimo ir 
fizinių asmenų bankroto procesų efektyvumą. Savo pasiūlymus dėl projektų 
teikė ir Asociacija. Paketas Seimo priimtas 2021 m. birželio 28 d. ir įsigaliojo 
2021 m. liepos 15 d.

Hipotekos reforma
Koronaviruso pandemijos metu tapo ypač aktuali sklandi notarų nuotolinė 
veikla. Todėl Asociacija kvietė leisti tiek juridiniams, tiek fiziniams asme-
nims hipotekos (įkeitimo) sandorius sudaryti informacinių technologijų 
priemonėmis. Atitinkami Notariato įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2021 m. 
liepos 1 d.

Investicinė sąskaita
Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir Asociacijos atstovų susitikimo 
metu Lietuvos bankas pristatė du alternatyvius investicinės sąskaitos 
modelius. Asociacija pateikė pastabų dėl investicinės sąskaitos modelyje 
numatyto kapitalo prieaugio skaičiavimo.

Vasarį Seimo Biudžeto ir finansų komitete vykusios parlamentinės kon-
trolės dėl Investicinės sąskaitos metu iniciatyvai buvo pritarta. Šiuo metu 
klausimas yra derinamas Finansų ministerijoje.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Vyko periodiniai Asmens duomenų apsaugos darbo grupės susitikimai 
aktualias klausimais. Įžvalgos teiktos Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai ir kitoms atsakingoms institucijoms. 

Su Registrų centru derinami duomenų teikimo bei gavimo iš įvairių 
sutarčių pakeitimai, atitinkantys BDAR nuostatas.

Su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) diskutuota, ar praktika, 
kai finansų įstaigos, savo iniciatyva bendradarbiaudamos su FNTT, kartu 
su informacijos pateikia ir įtartinos piniginės operacijos ar sandorio 
tyrimui svarbius įrodymus, nepažeidžia kitų su asmens duomenų apsauga 
susijusių teisės aktų reikalavimų. 



20

Pagrindinė mokėjimo sąskaita
Po Lietuvos banko ir Asociacijos diskusijų bei tarpinstitucinio bendradar-
biavimo svarstant keisti pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kainos 
dydžio apskaičiavimo taisykles nutarta krepšelio kainos apskaičiavimo 
tvarką palikti LB kompetencijoje. 

Tarptautinių sankcijų taikymas
Parengtas gairių dėl tarptautinių sankcijų taikymo Baltarusijai projektas. 

Kartu su Užsienio reikalų ministerija pateiktas paklausimas Europos 
Komisijai dėl sankcijų Baltarusijai taikymo, siekiant teisingo ir vieningo 
Reglamento (ES) Nr. 2021/1030 taikymo. Europos Komisijos atsakymo 
pagrindu Užsienio reikalų ministerija parengė Informacijos ribojamųjų 
priemonių (sankcijų) Baltarusijai įgyvendinimo klausimais atmintinę.

Atsakingoms institucijoms pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos 
Respublikos nacionalinio saugumo užtikrinimui būtinų ekonominių ir kitų 
sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo ir įgyvendinimo įstatymo projekto.

Finansinis švietimas 
Asociacija tapo VILNIUS TECH universiteto Verslo vadybos fakulteto 
Finansų inžinerijos katedros organizuojamos Finansų olimpiados 9–12 
klasių moksleiviams globėja. Šių metų renginyje dalyvavo daugiau nei 500 
moksleivių iš visos Lietuvos.

Asociacija rinko ir viešino narių fiksuojamą sukčiavimo incidentų virtualioje 
erdvėje statistiką. Tikslas – problemos aktualizavimas, atkreipiant institucijų 
bei visuomenės dėmesį, prevencija ir sukčiavimo tendencijų stebėsena. 
Per 2021 m. užfiksuoti iš viso 3511 elektroninių sukčiavimų atvejų, kurių 
padaryta žala perkopė 10 mln. Eur. 
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Svarbiausi bankinio sektoriaus 
rodikliai

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
IIIQ

Turtas  
(mlrd. EUR) 27,2 25,6 23,7 21,8 22,5 24,1 23,4 25,8 27,3 28,6 30,7 37,7 40,6

Pelnas  
(tūkst. EUR) -875,4 -72,9 354,4 209 277,4 210,9 244,1 238,5 225,3 357,9 334,5 279,7 247,2

Kapitalo  
pakankamumo 
rodikliai 

12,9 14,8 14,2 14,4 16,2 21,1 24,5 19,2 18,9 18,6 19,89 23,16 21,87

Nuosavybės 
grąža (ROE) -50,8 -3,9 15,8 8,7 11,5 7,9 10,3 10,4 9,12 12,8 12,32 10,51 10,8

Neveiksnių 
paskolų lygis 19,6 19,9 16,5 13,6 10,9 6,4 5,5 3,83 3,1 2,4 1,6 1,28 0,78

Paskolos ir 
išankstiniai 
mokėjimai 
(mln. EUR) 

22 828 20 816 19 324 15 312 15 163 15 169 15 894 17 960 18 452 19 969 20 449 19 342 20 972

Indėliai  
(mln. EUR) 11 392 12 561  12 274 12 631 13 793 16 292 16 905 18 788 20 072 22 274 24 963 31 880 33 380

Šaltinis: Lietuvos bankas
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LBA komanda

Dr. Eivilė Čipkutė
Prezidentė

Asociacijoje dirba nuo 2020 metų.

Ema Borniauskienė
Teisininkė

Asociacijoje dirba nuo 2017 metų.

Aidas Budrys
Viceprezidentas

Asociacijoje dirba nuo 1995 metų.

Valerija Kiguolienė
Komunikacijos vadovė

Asociacijoje dirba nuo 2018 metų.

Vaida Genienė
Teisininkė

Asociacijoje dirba nuo 2021 metų.

Audra Prokopavičienė
Prezidentės padėjėja

Asociacijoje dirba nuo 2018 metų.
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Finansinė ataskaita

Lietuvos bankų asociacijos pajamas sudaro narių ir asocijuotų narių mokestis. 

Narių mokestis skaičiuojamas pagal formulę: 

NM= (B_(i+1)/n×k )+((1-k) ×B_(i+1) × A_i ) 

NM – metinis nario mokestis 
k – koeficientas (0,3) 
n – einamųjų metų narių skaičius 
B_(i+1) – planuojama metų biudžeto suma, eurais 
A_i – n-tojo nario einamųjų metų I-ojo pusmečio balansinio turto dalis. 

Asocijuoto nario mokestis sudaro ketvirtadalį mažiausio nario mokesčio dydžio.
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Asociacijos narių sąrašas
Asociacijos vienijamų juridinių 
asmenų skaičius ir jų pavadinimai
2020 metų pabaigoje

Asociacijos vienijamų juridinių  
asmenų skaičius ir jų pavadinimai
2021 metų pabaigoje

Juridinio  
asmens  
kodas

Nariai
1 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas 304940934

2 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas 301694694

3 „European Merchant Bank“, UAB „European Merchant Bank“, UAB 304559043

4 Lietuvos centrinė kredito unija Lietuvos centrinė kredito unija 110086034

5 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 304870069

6 UAB Medicinos bankas UAB Medicinos bankas 112027077

7 „OP Corporate Bank“ plc Lietuvos 
filialas 

„OP Corporate Bank“ plc Lietuvos 
filialas 302535257

8 „PayRay“ Bank, UAB 304862948

9 AB SEB bankas AB SEB bankas 112021238

10 „Swedbank“, AB „Swedbank“, AB 112029651

11 AB Šiaulių bankas AB Šiaulių bankas 112025254

12
„Unicredit Leasing“ Lietuvos filialas, 
nuo 2021 m. vasario – SIA „Citadele 
Leasing“ Lietuvos filialas

302629475

13 „Revolut Bank“, UAB „Revolut Bank“, UAB 304580906

Asocijuoti nariai
14 UAB „Creditinfo“ UAB „Creditinfo“ 111689163

15 UAB „INVL Asset Management“ UAB „INVL Asset Management“ 126263073

16 AB „Nasdaq Vilnius“ AB „Nasdaq Vilnius“ 110057488

17 „Northern Horizon Capital“, UAB „Northern Horizon Capital“, UAB 300022971

18 UAB „Scorify“ 302423183

19 „PayRay“ Bank, UAB 304862948

20 UAB „ONDATO“ UAB „ONDATO“ 303342439

21 „Intrum Lietuva“, UAB „Intrum Lietuva“, UAB 304615887

22 „SK ID Solutions“ AS Lietuvos filialas „SK ID Solutions“ AS Lietuvos filialas 304977982
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PATVIRTINTA
2022 m._____________d.
protokolo Nr.________

(sudarymo data)

A. ILGALAIKIS TURTAS 24254                     25080                        
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 8297                         -                               
II. MATERIALUSIS TURTAS 2 11224                        17584                           
III. FINANSINIS TURTAS 4 724                           724                              
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 5 4009                         6772                            
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 375545                   359069                      
I. 6                          9035                            11550 
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 7 438                              
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 8 366510                      347081                         

399799                   384149                      
C. NUOSAVAS KAPITALAS -                          -                             
I. DALININKŲ KAPITALAS
II. REZERVAI
III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
D. FINANSAVIMO SUMOS 9 372598                   357868                      
E.

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 10 284                              
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 11 27201                        25997                           

                    399799                        384149 

Prezidentė
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo  (parašas)            
organo nario pareigų pavadinimas)

UAB "Finansų apskaitos centras"
(pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios  (parašas)            
įmonės pavadinimas)

ATSARGOS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS,                 
FINANSAVIMO SUMOS IR                      
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Eivilė Čipkutė

26281                        

TURTAS

MOKĖTINOS SUMOS IR                     
ĮSIPAREIGOJIMAI                       27201 

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinės (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Konstitucijos pr. 7, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

          Žydrūnė Glazauskienė
           (vardas, pavardė)                   

           (vardas, pavardė)                   

Lietuvos bankų asociacija, 121900744

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022-02-25  Nr. 22 /0225-2
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(eurais)

PATVIRTINTA  
2022 m. kovo 31 d. 
Protokolo Nr. 2
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Lentelė Nr.1

(eurais)

1 2 3 4
1. Juridiniai asmenys

1.1. Asociacija "Investors' Forum" 224996640, Jogailos g. 9, Vilnius 30,00
2. Fiziniai asmenys * X
3. Iš viso X 30,00

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA PARAMA

Eilės         
Nr.

Suteiktos paramos gavėjas Suteiktos paramos dalykas

PATVIRTINTA  
2022 m. kovo 31 d. 
Protokolo Nr. 2
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PATVIRTINTA
2022 m. ____________ d.
protokolo Nr. ___ .

            

                                                      (sudarymo data)

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 

I. PAJAMOS 651335                 616015                 
1. PARDAVIMO PAJAMOS 12 2453                    6068                    
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 13 648650                 609932                 
3. KITOS PAJAMOS 14 232                      15                        
II. SĄNAUDOS 651227                 615751                 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 16 650934                 612170                 
3. KITOS SĄNAUDOS 17 2786                    
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 108                      264                      
IV. PELNO MOKESTIS 20 108                      264                      
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -                         -                         

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo                                                      (parašas)                                                    (vardas, pavardė)
organo nario pareigų pavadinimas)

(pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios                                          (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

įmonės pavadinimas)

UAB "Finansų apskaitos centras"                            ______________                  Žydrūnė Glazauskienė

(eurais)

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Lietuvos bankų asociacija 121900744

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Konstitucijos pr. 7, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

795                      

Prezidentė                                                             ______________                               Eivilė Čipkutė

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR 
KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

1.
15 293

2022-02-25 Nr. 22/0225-1

PATVIRTINTA  
2022 m. kovo 31 d. 
Protokolo Nr. 2
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Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, tel. nr: (8 5) 249 6669, el. p.: info@lba.lt, www.lba.lt 
Juridinio asmens kodas 121900744 

 

   

Prieš spausdindami įsitikinkite, kad tai yra būtina.    

 

PATVIRTINTA  

2022 m._______________ d. 

 

LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJOS 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022-02-25 

BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos bankų asociacija (toliau Asociacija) įregistruota 1991 metų lapkričio 14 
dieną, kaip ne pelno organizacija, kodas 121900744, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius. 
2021 m. spalio 22 d. Asociacija išsiregistravo iš PVM mokėtojų, kuria buvo įsiregistravusi 
nuo 2019 m. liepos 16 d.  

Asociacijos veikla - Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla.  

Asociacijos misija: Kurti visuomenės gerovę, užtikrinant konstruktyvius, abipuse 
nauda pagrįstus klientų, priežiūros institucijų ir bankų tarpusavio santykius. 

Vizija: Finansiškai raštinga ir technologiškai pažangi visuomenė, kurioje bankai 
veikia kaip progreso skatintojai bei gerovės kūrimo garantai. 

Vertybės: Atsakomybė, skaidrumas, profesionalumas. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Asociacija remia bankininkystės mokslinius tyrimus, studijas, skatina visuomenės 
švietimo plėtrą ir kvalifikacijos gerinimą, bankininkystės ugdymo programų, viešai 
teikiamų pasiūlymų dėl bankininkystę reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių teisės 
aktų projektų rengimą, jų ekspertizę, taip pat atstovauja narių viešuosius interesus, vykdo 
rinkodaros kampanijas, dalyvauja finansinio raštingumo bei švietimo projektuose. 

Asociacijos valdymo struktūra: Visuotinis narių susirinkimas - aukščiausias 
valdymo organas; Valdyba – kolegialus valdymo organas (veikė iki 2022-01-11); 
Prezidentas - vienasmenis valdymo organas. 

Vidutinis metinis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų 
skaičius pagal sąrašą - 6. 

Asociacijos buhalterinę apskaitą, naudodama „Stekas“ programą, nuo 2004 m. 
rugsėjo 1 d. pagal paslaugų teikimo sutartį tvarko UAB „Finansų apskaitos centras“, kodas 
125440574. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Asociacija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
šiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 
mato, kaupimo, palyginimo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principu. 

Asociacijos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Asociacijos vadovybės patvirtinta 
apskaitos politika ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu 

PATVIRTINTA  
2022 m. kovo 31 d.
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Prieš spausdindami įsitikinkite, kad tai yra būtina.  

 

Nr. 1K-443 patvirtintomis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 
finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.  

Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – 
sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. Apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. Asociacijos 
finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro 
tikslumu. 

Per ataskaitinį laikotarpį Asociacijos Apskaitos politika nesikeitė.  

Nematerialusis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas jo įsigijimo ar 
pasigaminimo (sukūrimo) savikaina. Asociacijos nematerialiojo turto kūrimo išlaidoms 
priskiriamos tik su turto kūrimu susijusių paslaugų išlaidos. Į nematerialiojo turto įsigijimo 
savikainą neįskaičiuojamas grąžinamas pridėtinės vertės mokestis.  Negrąžinamas 
(neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis. 
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
amortizacijos skaičiavimo metodą.   

Taikomas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas – 
tiesiogiai proporcingas (tiesinis). Negrąžinamas (neatskaitomas) pridėtinės vertės 
mokestis į turto įsigijimo savikainą neįtraukiamas, o iš karto pripažįstamas veiklos 
sąnaudomis. 

Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu į apskaitą įtraukiamas ir finansinėse 
ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina.  

Apskaičiuodama veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, Asociacija 
taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą (daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos 
anksčiausiai įsigytos atsargos). 

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo 
sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu turto vertė 
dokumente nenurodyta, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikainą nustato pati 
Asociacija, atsižvelgdama į šio turto tikrąją vertę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 
nustatyti. Turto tikrąją vertę Asociacija nustato atsižvelgdama į rinkos kainą, kai rinkoje 
prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse 
skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją. Tuo 
atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto turto 
įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui. 

Sudarant finansines ataskaitas taikomas įsigijimo savikainos įkainojimo būdas. 

Turto vertės sumažėjimo testas neatliekamas. 

Asociacija ūkinėms operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų 
įforminimas susijęs su užsienio valiuta, perskaičiuoti taiko Europos Centrinio Banko 
paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį arba Lietuvos banko skelbiamą 
orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio 
valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, paskutinį iki ūkinės operacijos dienos 
paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį. 

Stojamųjų įnašų suma neatvaizduota Asociacijos įstatinio kapitalo straipsnyje, 
todėl, kad reorganizuojant Asociaciją, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus 
kreditorių reikalavimus, Asociacija turi patenkinti narių reikalavimus dėl turto dalies, 
neviršijančios stojamojo įnašo dydžio. 

Finansavimo apskaita: Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto 
visuotinio narių susirinkimo arba įstatuose nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario 
mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per įstatuose nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, 
atsiradus prievolei Asociacijos nariams mokėti nario mokestį, ši ūkinė operacija į apskaitą 
įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai. 

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Asociacija prisiima 
įsipareigojimą sumokėti pinigus. Pripažindama įsipareigojimą, Asociacija įvertina jį įsigijimo 
savikaina. 
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Asociacijos finansinės būklės ir jos veiklos rezultatų teisingam atvaizdavimui, nario 
mokesčiai fiksuojami sąskaitoje 50002, o nario mokesčio panaudojimas rodomas 
sąskaitose 61101-637 pagal panaudojimo straipsnius atskirai.   

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir 
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis 
laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas. 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos 
apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų 
palyginimo principus. 

Klaidos dėl netikslių matematinių skaičiavimų, neteisingo apskaitos politikos 
taikymo ar apsirikimo, kurių sumos nedaro reikšmingos įtakos praėjusių ar kelių ankstesnių 
laikotarpių finansinių ataskaitų duomenims, laikomos neesminėmis klaidomis ir jos 
taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio apskaitoje ir finansinėse ataskaitose. Taisymas 
registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija.  

Jei praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose 
padaryta apskaitos klaida reikšmingai pakeistų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų 
duomenis, ar darytų įtaką vartotojų sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis 
ataskaitomis, tai ši klaida laikoma esmine ir jos taisymas registruojamas koreguojant 
palyginamąją informaciją. Kiekvienos klaidos reikšmingumą finansinių ataskaitų 
duomenims Asociacija nustato atskirai. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1. Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija visiškai atnaujino interneto svetainę, kurios 
įsigijimo savikaina sudarė - 8850 EUR, kur ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo suma- 553 
EUR.. Senos svetainės duomenys buvo perkelti į naująją Asociacijos svetainę www.lba.lt, 
o apskaitoje nurašytas pilnai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurio  įsigijimo 
savikaina – 5430 EUR.  

2. Asociacijos ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kompiuteriai, baldai, ryšio 
priemonės, meno kūriniai (paveikslas) bei kita biuro įranga. Nustatytas toks ilgalaikio 
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas: kompiuterinei ir ryšio įrangai – 3 metai, 
baldams – 6 metai, kitam  ilgalaikiam materialiajam turtui – 4 metai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija įsigijo kompiuterinės technikos už 2191 EUR, 
rinkos kaina pardavė nenudėvėtą ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė - 525 EUR ir nurašė 
veikloje nenaudojamą, savo prekinę išvaizdą praradusį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio 
likutinė vertė – 129 EUR. Ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo 
suma – 7897 EUR. Ataskaitinių metų pabaigai Asociacijos veikloje yra naudojama visiškai 
nudėvėta biuro įranga, kurios įsigijimo savikaina – 11130 EUR.  

3. Veiklai vykdyti Asociacija nuomojasi 215 kv. m. administracines patalpas. 
Birželio mėnesį Asociacija persikėlė į mažesnes 134 kv. m. patalpas. Nuomos trukmė iki 
2025 m. rugsėjo mėnesio su galimybe ja pratęsti. Tačiau dėl Koronaviruso (COVID-19) 
pandemijos Asociacija pagrinde dirba nuotoliniu būdu ir svarsto biuro patalpų keitimą, 
atsižvelgiant į pasikeitusius darbo įpročius. 2021 metais patalpų nuomos mokestis 
vidutiniškai sudarė 2672 EUR (be PVM) per mėnesį, kur praėjusio laikotarpio vidutinė 
nuomos kaina sudarė 3294 EUR (be PVM) per mėnesį. Dalį patalpų Asociacija pernuomojo 
už 500 EUR per mėnesį. Nuomos laikotarpis - neterminuotas su galimybe nutraukti 
rašytiniu susitarimu prieš 30 dienų. 2021 m. balandžio mėnesį nuoma buvo nutraukta. 

Nuo 2019 m. gegužės mėn. Asociacija nuomojosi lengvąjį automobilį iš AB SEB 
bankas. Nuomos terminas - 60 mėnesių. Nuomos mokestis 2021 metais sudarė vidutiniškai 
836 EUR per mėnesį. Finansinių ataskaitų sudarymo dieną Asociacija yra prieš terminą 
nutraukusi turto nuomos sutartį ir automobilį grąžinusi nuomotojui AB SEB bankui. 

4. Asociacijos finansinį turtą tiek praėjusio, tiek ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
sudaro Vilniaus komercinio arbitražo teismo kapitalas. 
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5. Kitą ilgalaikį turtą sudaro pagal Automobilio nuomos sutartį sumokėtas 
užstatas. 

6. Kaip ir praėjusio, taip ir ataskaitinio laikotarpio straipsnyje „Atsargos“ parodyta 
išankstinių apmokėjimų tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudų sumos.  

7. Per vienerius metus gautinų sumų ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija neturi, o 
praėjusio laikotarpio pabaigai gautinas sumas sudarė pirkėjo skola. 

8. Banko sąskaitose disponuojamas pinigų likutis metų pabaigai sudarė 366510 
EUR. 

9. Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro narių stojamieji 
įnašai – 202444 EUR, nepanaudoti narių mokesčiai – 170154 EUR. Praėjusio laikotarpio 
narių stojamųjų įnašų suma – 185066 EUR, nepanaudota narių mokesčių suma – 172802 
EUR. 

10. Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija neturi ilgalaikių įsipareigojimų. Praėjusių 
laikotarpių ilgalaikius įsipareigojimus sudaro išsimokėtinai įsigytos biuro įrangos likutis.  

11. Ataskaitinio laikotarpio trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: ilgalaikių skolų 
einamųjų metų dalis išsimokėtinai pirktos biuro įrangos - 284 EUR, skolos tiekėjams - 5788 
EUR, su atostoginių kaupiniais susijusi įsipareigojimų suma - 18407 EUR, už paslaugas 
sukauptų sąnaudų suma - 2610 EUR bei mokėtini mokesčiai - 112 EUR.  

Praėjusio laikotarpio trumpalaikius įsipareigojimus sudarė ilgalaikių skolų 
einamųjų metų dalis išsimokėtinai pirktos biuro įrangos - 392 EUR, skolos tiekėjams - 7465 
EUR, su atostoginių kaupiniais susijusi įsipareigojimų suma - 16556 EUR, už paslaugas 
sukauptų sąnaudų suma - 578 EUR, mokėtinos skolos atskaitingiems asmenims - 2 EUR 
bei mokėtini mokesčiai - 1004 EUR.  

12. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, 2021 metų Asociacijos pajamas iš ūkinės ir 
komercinės veiklos sudarė patalpų nuomos pajamos - 1633 EUR ir nenaudojamo 
trumpalaikio turto pardavimo pajamos – 820 EUR. Kai praėjusio laikotarpio pajamas sudarė 
patalpų nuomos pajamos – 6000 EUR ir konsultavimo paslaugų pajamos - 68 EUR. 

13. Per 2021 metus Asociacijos narių mokesčiai sudarė 646002 EUR. Finansavimo 
pajamomis buvo pripažintos ataskaitiniais (646002 EUR) bei ankstesniais (2648 EUR) 
metais gauti ir panaudoti narių mokesčiai.  

Per 2020 metus Asociacijos narių mokesčiai sudarė 743950 EUR. Finansavimo 
pajamomis buvo pripažintos per ataskaitinį laikotarpį gauti ir panaudoti narių mokesčiai - 
609932 EUR.  

14. Kitas Asociacijos pajamas sudaro ilgalaikio turto perleidimo pelnas – 232 EUR. 
Praėjusio laikotarpio kitos pajamos - valiutų santykių pokyčio teigiama įtaka. 

15. Kaip ir praėjusio, taip ir ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų savikainą 
sudaro proporcingai nuomojamam patalpų plotui priskirtos komunalinių paslaugų 
sąnaudos. 

16. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudas sudarė: darbuotojų išlaikymo 
sąnaudos – 380260 EUR, einamosios sąnaudos – 270644 EUR, suteikta parama – 30 EUR. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos vadovybei buvo išmokėta 159212 EUR su darbo 
santykiais susijusi suma.  

Praėjusio laikotarpio veiklos sąnaudos: darbuotojų išlaikymo sąnaudos – 347867 
EUR, einamosios sąnaudos – 259003 EUR, suteikta parama – 5300 EUR. 

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paramos gavėjai, dalykas ir sumos pateiktos 
priede - Lentelė Nr.1. 

17. Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija kitų sąnaudų nepatyrė. Prie kitų praėjusio 
laikotarpio sąnaudų buvo priskirta ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos 
už lizinguojamą automobilį (315 EUR), naudoto ilgalaikio turto perleidimo rezultatas (2471 
EUR).  
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18. Ataskaitiniu laikotarpiu už atliktą 2020 metų finansinių ataskaitų auditą 
Asociacija sumokėjo 1815 EUR. 

19. Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos sąnaudos 651227 EUR ir mokėtinas pelno 
mokestis 108 EUR buvo padengti ataskaitiniais metais iš ūkinės ir komercinės veiklos 
uždirbtomis pajamomis 2685 EUR ir einamųjų bei ankstesnių metų narių mokesčiais 
648650 EUR. 

Praėjusiu laikotarpiu patirtos sąnaudos 615751 EUR ir mokėtinas pelno mokestis 
264 EUR buvo padengti iš ūkinės ir komercinės veiklos uždirbtomis pajamomis 6083 EUR 
ir einamųjų metų narių mokesčiais 609932 EUR. 

20. Apskaičiavus apmokestinamąjį pelną už 2021 metus, mokėtinas pelno 
mokestis sudaro 108 EUR. 

21. Asociacija nėra suteikusi laidavimų, garantijų. Koronaviruso (COVID-19) 
pandemija neturėjo įtakos Asociacijos 2021 metų finansinėms ataskaitoms ir  Asociacijos 
veiklos tęstinumo principui. 

 

 

Prezidentė     Eivilė Čipkutė 

 

UAB „Finansų apskaitos centras“   Žydrūnė Glazauskienė 
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