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Vadovo žodis
2017-ais metais Lietuvos bankų sektorius
pademonstravo stiprias pozicijas, leidžiančias užtikrinti
tvarią veiklą bei augimą.
Tai buvo metai, kai pristatytos naujos ar patobulintos jau
egzistuojančios skaitmeninės paslaugos, padedančios
taupyti klientų laiką ir leidžiančios finansus tvarkyti
lengviau. Reikėjo įgyvendinti įvairių naujų tarptautinių bei
vietinių reguliacinių ir įstatyminių nuostatų, o viešojoje
erdvėje vis dažniau girdėjosi apie drąsiai ateinančius
naujus fintech dalyvius.
Lietuvos bankų kapitalo pakankamumo rodikliai viršijo
nustatytas normas ir iki šiol yra vieni aukščiausių ES.
Pelningumo rodikliai, leidžiantys užtikrintai veikti rinkoje,
taip pat liko tvarūs. Teigiami mūsų šalyje veikiančių
bankų veiklos rodikliai toliau leido bankams stabiliai
veikti ir vykdyti savo prigimtinę funkciją – finansuoti
ūkį bei skatinti ekonomikos augimą. Paskolų portfeliai
tolygiai augo. Tiesa, užsitęsęs mažų palūkanų normų
laikotarpis toliau skatino bankus kaip įmanoma
maksimaliai optimizuoti veiklą.
Būtent šiais metais, remiantis apklausų duomenimis,
bankai pademonstravo itin aukštus pasitikėjimo
rodiklius. LBA užsakymu atlikta gyventojų apklausa
2017 m. pabaigoje taip pat atskleidė aukštą pasitikėjimą
bankais ir teigiamą jų vertinimą. Tai gera naujiena, tačiau
kiekvieno banko vadovo darbotvarkėje vienas svarbiausių
punktų toliau išlieka, kaip bankų klientus daryti dar
labiau patenkintus. Šis siekis kiekvienais metais tik
stiprėja.
Šiemet dar labiau išryškėjo tendencija, į kurią juda
visa finansų industrija, – skaitmena yra ateitis tiek
gyventojams, tiek verslui. Bankai uždarė porą dešimčių
skyrių, bet atidarė porą milijonų skyrių kiekviename
mobiliajame telefone ir kiekviename kompiuteryje.
tęsinys
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PSD2 direktyva, apie kurią daug diskutuota
2017-aisiais, atidaro kelią taip vadinamai
atvirajai bankininkystei. Su šiuo virsmu
ateina ir galimybės, ir naujos rizikos. Nauji
į finansų rinką žengiantys dalyviai susiduria
su esamais pavojais ir kartu atneša kitų,
kurie dar nebuvo taip stipriai išreikšti.
Tai, visų pirma, informacijos saugumo,
įsilaužimo ar duomenų nutekinimo bei
internetinio sukčiavimo rizika.
Klientai visuomet tikisi, kad jų duomenys
yra saugūs, ir bankai privalo tai užtikrinti.
Tačiau vien bankų nepakanka. Saugumą turi
garantuoti visi rinkos dalyviai ir tuo tikslu
turime dirbti visi kartu. Bet kokia prielaida
kokiam nors incidentui susidaryti užkerta
pasitikėjimą visu finansų sektoriumi.
Dar vienas reikšmingas įvykis šiais metais –
oficialus Europos Komisijos leidimas DNB
ir „Nordea“ bankams Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje susijungti į vieną banką – „Luminor“.

Tokiu būdu ir mūsų šalies rinkoje atsirado
naujas stiprus bankas.
Ateinantys 2018-ieji – dar vieni kupini veiklos
ir naujovių metai finansų sektoriuje. Gera,
tvari bankininkystė ir geros bankų paslaugos
galimos tik tada, kai klientai yra patenkinti
paslaugomis ir paslaugas siūlančiomis
įstaigomis, reguliuotojas bei įstatymų
leidėjai – tuo, kad laikomasi visų teisės aktų,
o akcininkai gauna grąžą, leidžiančią tvariai
veikti rinkoje. Lietuvos bankų asociacijos
tikslas bus ir toliau skatinti dialogą bei
tarpusavio supratimą tarp šių trijų didelių
interesų grupių. Parengta 2018-2022 m. LBA
veiklos strategija numato aiškias priemones
ir žingsnius minėtam tikslui pasiekti.

Mantas Zalatorius,
Lietuvos bankų asociacijos prezidentas
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LBA organizacinė struktūra
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

PREZIDENTAS

ADMINISTRACIJA
Viceprezidentas
Juristas

Komunikacijos
vadovas

Administratorius

Patarėjai,
konsultantai
(laisvai
samdomi/
partneriai /
ekspertai)

KOMITETAI
●● ATITIKTIES KOMITETAS

●● KOORDINACINIS KOMITETAS

●● FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ

●● LIZINGO KOMITETAS

PREVENCIJOS KOMITETAS

●● KOMUNIKACIJOS KOMITETAS

●● MOKĖJIMŲ KOMITETAS
●● VARTOTOJŲ REIKALŲ KOMITETAS
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LBA nariai
Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje: 9 nariai ir

1 asocijuotas narys.

Asocijuotas narys

Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 6.
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LBA veiklos strategija
Pristatome Lietuvos bankų ir finansų
sektorių nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu

Skatiname dialogą tarp visuomenės,
bankų ir priežiūros institucijų

Skatiname finansinį raštingumą

MISIJA
Užtikrinti gerą bankinio sektoriaus aplinką, pasiekti betarpišką 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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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 susijusiais
klausimais.
Komitetus sudaro atitinkamų skyrių vadovai, o darbo grupėse organizacijas
atstovauja tos srities specialistai.

2017 m. Lietuvos bankų asociacijoje veikė šie komitetai
ir darbo grupės:
ATITIKTIES KOMITETAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Nagrinėja aktualius bankų
sektoriaus klausimus,
susijusius su bankų veiklos
atitikimu teisės aktų
reikalavimams.

●● Įvertina teisės aktų projektų poveikį bankų

Komiteto pirmininkas:
Vytautas Danta, „Swedbank“
Atitikties padalinio vadovas

●● Sprendžia aktualius, su bankų veiklos

FINANSINIŲ
NUSIKALTIMŲ
PREVENCIJOS
KOMITETAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Nagrinėja aktualius bankų
sektoriaus klausimus, susijusius
su pinigų plovimo prevencija
bankuose.

veiklai;

●● Teikia bankų teisės aktų pakeitimų

pasiūlymus, susijusius su bankų veiklos
atitiktimi kitiems teisės aktams;
atitikimu teisės aktams susijusius klausimus.

●● Koordinuoja bankų veiklą, susijusią su pinigų

plovimo prevencija;

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis

susiduria bankai, vykdydami pinigų plovimo
prevenciją;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus,

susijusius pinigų plovimo prevencija.

Komiteto pirmininkas:
Audrius Šapola, SEB banko
Prevencijos departamento direktorius

KOMUNIKACIJOS
KOMITETAS
Pagrindinis tikslas – užtikrinti
efektyvų visuomenės
informavimą aktualiais bankų
sektoriaus klausimais.
Komiteto pirmininkas:
Mantas Zalatorius,
LBA prezidentas

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
●● Visuomenės informavimas aktualiais bankų

sektoriaus klausimais;

●● Visuomenės švietimas įvairiais bankų

sektoriaus ir finansinio švietimo klausimais;

●● Bankų veiklos, susijusios su visuomenės

informavimu bei švietimu, koordinavimas;

●● Vidinė ir išorinė bankų komunikacija;
●● Vieningos bankų pozicijos formulavimas.
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KOORDINACINIS
KOMITETAS
Svarsto, analizuoja bei priima
sprendimus bankams aktualiais
klausimais, užtikrina ryšius
bei efektyvų apsikeitimą
informacija tarp Asociacijos ir
jos narių.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
●● Sudaro darbo grupes iš Asociacijos narių

deleguotų specialistų bei kontroliuoja šių
grupių veiklą;

●● Nagrinėja darbo grupių parengtus projektus ir,

esant reikalui, teikia tvirtinti narių susirinkimui;

●● Atstovauja Asociacijos narių nuomonę

pristatant parengtų dokumentų projektus
atitinkamose institucijose;

●● Kiekvienas Koordinacinio komiteto narys
Komiteto pirmininkas:
Mantas Zalatorius,
LBA prezidentas

užtikrina ryšius bei efektyvų apsikeitimą
informacija tarp Asociacijos ir jį delegavusio
Asociacijos nario.

LIZINGO KOMITETAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Nagrinėja aktualius lizingo
sektoriaus klausimus,
susijusius su lizingo paslaugų
teikimu tiek bankuose, tiek
lizingo bendrovėse.

●● Koordinuoja bankų ir lizingo bendrovių veiklą,

susijusią su lizingo paslaugų teikimu;

●● Sprendžia aktualias problemas, su kuriomis

savo veikloje susiduria bankai ir lizingo
bendrovės, teikdami lizingo paslaugas;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus,
Komiteto pirmininkas: Laimonas
Belickas, „UniCredit Leasing“ Lietuvos
filialo direktorius, „UniCredit Leasing“
Baltijos šalių Valdybos narys

susijusius lizingo veikla;

●● Atstovauja Asociacijos narių nuomonę

pristatant parengtų dokumentų projektus
atitinkamose institucijose.

MOKĖJIMŲ KOMITETAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Su mokėjimo paslaugomis
susijusių klausimų sprendimas
ir projektų koordinavimas.

●● Sprendžia aktualias problemas, su

Komiteto pirmininkas:
Aidas Budrys,
LBA viceprezidentas

VARTOTOJŲ REIKALŲ
KOMITETAS

kuriomis savo veikloje susiduria bankai,
teikdami mokėjimo paslaugas, bei klientai,
naudodamiesi šiomis paslaugomis;

●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus,

susijusius su mokėjimo paslaugomis.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
●● Dalyvavimas bankų ir bankų klientų atstovų

susitikimuose;
Nagrinėja bankų klientams
aktualius klausimus, diskutuoja ir ●● Visuomenės švietimas įvairiais bankų
kartu ieško savitarpio supratimu
sektoriaus klausimais;
grįstų sprendimų su bankų
●● Finansinės atskirties mažinimas;
klientų atstovais.
●● Teikia teisės aktų pakeitimų pasiūlymus,
Komiteto pirmininkas:
susijusius su vartotojų klausimais.
Mantas Zalatorius, LBA prezidentas
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●●

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DARBO GRUPĖ

Su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu susijusių klausimų
sprendimas ir pasiūlymų koordinavimas.

●●

EKONOMISTŲ DARBO GRUPĖ

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.

●●

MIFID II DARBO GRUPĖ

Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl
finansinių priemonių rinkų (MiFID II) perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir
koordinavimas.

●●

PSD2 DARBO GRUPĖ

Klausimų bei pasiūlymų, susijusių su Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2)
perkėlimu į nacionalinę teisę, sprendimas ir koordinavimas.

●●

ANACREDIT DARBO GRUPĖ

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

Darbo grupės sudaromos pagal poreikį (AD-HOC darbo grupės).
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LBA 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)

12

Svarbiausi įvykiai bankiniame/
finansiniame sektoriuje 2017 m.
Sausis

●● Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtinti „Atsakingojo

Vasaris

●● Bankai bei kredito unijos, įgyvendindami Mokėjimų įstatymo

skolinimo nuostatai“.

nuostatas, pradėjo teikti su pagrindine mokėjimo sąskaita
susietą būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšelį.

●● Atnaujintas mokėjimo paslaugų teikėjų, prisijungusių prie

Sąskaitos perkėlimo paslaugos, sąrašas.

Kovas

●● Įvyko Lietuvos bankų asociacijos ir Lietuvos verslo

konfederacijos organizuotas Finansų rinkos forumas:
Kaip suaktyvinti šalies finansų sektoriaus potencialą?
(Šiam renginiui organizuoti Vilniaus komercinis arbitražo teismas skyrė
3000 Eur paramą. Visa ši suma panaudota konferencijos išlaidoms
padengti).

●● Pradeda veikti elektroninė identifikavimo priemonė

„Smart ID“.

Liepa

●● Įsigaliojo Su nekilnojamuoju turtu susijęs kredito įstatymas.
●● Įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pinigų

plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

●● Įsigaliojo Lietuvos Respublikos STT įstatymo Nr. VIII-1649

6 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo bankai, finansų ir
kredito įmonės bei kredito įstaigos ir kiti juridiniai asmenys
pagal STT prašymą įpareigojami neatlygintinai teikti
tarnybos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apie
juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir
(ar) mokėjimo priemonių panaudojimą.

Rugsėjis

●● Darbą pradėjo naujas LBA prezidentas Mantas Zalatorius.
●● Lietuvos banko valdyba nustatė maksimalų komisinį

atlyginimą už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą,
2018 metams – 1,50 Eur per mėnesį.

Spalis

●● Įvyko DNB ir „Nordea“ bankų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

susijungimas.

●● Padidintas bekontakčių atsiskaitymų limitas (iki 25 eurų).

Lapkritis

13
●● Trys didieji mūsų šalyje veikiantys bankai, „Luminor“, SEB

bankas ir „Swedbank“, kartu su Lietuvos banku, suprasdami
klientų poreikį naudotis pažangiomis, patogiomis pasaulyje
žinomomis paslaugomis ir siekdami skatinti inovacijas
šalies mokėjimo paslaugų rinkoje, pasirašė Memorandumą
dėl momentinių mokėjimų paslaugos diegimo. Danske
Bank, „Citadele“ ir Šiaulių bankai taip pat prisijungė prie
Memorandumo, užtikrindami savo klientams galimybę gauti
momentinius mokėjimus.

●● Atsižvelgdami į siekį skatinti elektroninių mokėjimų paslaugos

naudojimą ir plėtrą bei gerinti fizinių asmenų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą LBA nariai pasirašė Memorandumą dėl
smulkiojo verslo.

●● Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimu Lietuvos

Respublikos krašto apsaugos ministerijai suteiktos pareigos
rengti ir teikti Vyriausybei tvirtinti ypatingos svarbos
informacinės infrastruktūros identifikavimo metodiką ir
ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir (arba) šios
infrastruktūros valdytojų sąrašą.

Gruodis

●● Įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės

įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas, kuriame
nustatoma, jog visi atsiskaitymai už sandorius turi vykti tik
bankiniais pavedimais.

2017-ieji skaičiais
30

Virš
aktyvių pozicijų
žiniasklaidoje

128

pozicijų

Apie

1

Oficialių raštų,

300

susitikimų

organizuotas renginys
(Finansų rinkų forumas)

70

Virš
reaktyvių pozicijų
žiniasklaidoje skirtingomis
temomis

10

Virš
dalyvavimų
kviestinėse konferencijose

1

organizuota gyventojų
apklausa

87%
75%
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apklaustųjų pasitiki savo ir kitais bankais
apklaustųjų bankų veiklą vertina teigiamai

Kas svarbu renkantis finansų įstaigą?

92%

PATIKIMUMAS

88%

SAUGUMAS

83%

SĄŽININGUMAS
0

50

100

Naudojimasis paslaugomis

70%

26%

22%

Internetinė
bankininkystė

Banko kodų
generatorius

Mobilioji
bankininkystė

21%

10%

Banko
informacija
telefonu

Dažnai lankosi
banko skyriuje

7%
Nuotolinės
konsultacijos
internetu

Dažnai

91%

90%

85%

Vietiniai
pavedimai

Grynųjų pinigų
operacijos
bankomatuose

Debetinės
kortelės

14%

9%

4%

Tarptautiniai
pavedimai

Investavimas

Vertybiniai
popieriai

Retai

Apklausą, LBA užsakymu, atliko bendrovė UAB „Spinter tyrimai“ 2017 m. gruodį. Tyrimo metu apklausti 1014 18-75 metų respondentų.
Tyrimo imtis reprezentuoja Lietuvos gyventojus amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos kriterijais.
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Pagrindiniai bankų sektoriaus rodikliai
TURTAS (mlrd. Eur)
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Bankų sistemos turtas dėl aktyvaus skolinimo per 2017 m. tvariai paaugo kiek
daugiau nei 6 proc.
Šaltinis: Lietuvos bankas

PELNAS (mln. Eur)
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2017 m. bankų sektorius uždirbo beveik 240 mln. Eur grynojo pelno, kuris buvo
4,6 proc. mažesnis nei prieš metus dėl su dviejų bankų susijungimu susijusių
veiksnių.
Didžiąją pelno dalį lėmė augusios grynosios palūkanų pajamos.
Šaltinis: Lietuvos bankas
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KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIAI
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Bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodikliai yra geri ir daugiau nei 80% viršija
minimalius kapitalo ir nuosavų lėšų reikalavimus.
Šaltinis: Lietuvos bankas

NUOSAVYBĖS GRĄŽA (RoE), proc. (tik bankų duomenys*)
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Lyginant 2016 ir 2017 m. pab. rezultatus, sumažėjimui reikšmingos įtakos
turėjo jau minėti vienkartiniai veiksniai, susiję su dviejų bankų susijungimu.
Apibendrinant galima teigti, kad, nepaisant vienkartinių veiksnių įtakos,
bankų sistemos pelningumas toliau buvo tvarus. Nuosavybės grąža leidžia
bankams užtikrinti gerus kapitalo pakankamumo rodiklius.
*Neįskaitant užsienio bankų filialų

Šaltinis: Lietuvos bankas
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NEVEIKSNIŲ PASKOLŲ LYGIS (proc.)

19,7

19,9

16,6

13,6

11,0

6,5
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3,1
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Paskolų portfelio kokybė toliau reikšmingai gerėjo – neveiksnių skolos priemonių
dalis Lietuvos bankų sektoriuje per metus sumenko 19%, nuo 3,8 iki 3,1 proc. Tai
mažiausias rodiklis nuo 2008 m.
Šaltinis: Lietuvos bankas

PASKOLOS ir IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI (mln.Eur)
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Suteiktų paskolų portfelis ir toliau stabiliai augo.
Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija

INDĖLIAI Lietuvos rezidentams, ne PFĮ* (mln. Eur)

11 392

12,561

12 274

13 373

13 815

16 289

17 188

18 630

19 874
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Nepaisant žemų palūkanų aplinkos, klientų indėlių suma pernai bankuose toliau augo
beveik 7 proc. Prie indėlių augimo daugiausia prisidėjo Lietuvos gyventojų indėliai.
Lietuvos rezidentų indėliai sudaro daugiau nei 81% visų indėlių portfelio.
* ne pinigų finansų įstaigoms

Šaltinis: Lietuvos bankas ir Lietuvos banko asociacija
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LBA prioritetinės temos 2017 m.
SKAITMENINĖS RINKOS VYSTYMAS
Sekama diskusija Europos bankų federacijos (EBF) lygmenyje,
ankstyvoje stadijoje teikiami pasiūlymai institucijoms ir dalyvaujama jų
įgyvendinime per „Fintech Lithuania“ komiteto infrastruktūrą.
Kartu su Infobalt‘u teiktas pasiūlymas Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, siekiant efektyvaus valstybės IT politikos formavimo ir
valstybinio IT ūkio valdymo bei skaitmeninės rinkos plėtros.

MOMENTINIŲ MOKĖJIMŲ RINKA
Lapkričio 20 d. trys Lietuvoje veikiantys bankai kartu su Lietuvos
banku pasirašė Memorandumą dėl momentinių mokėjimų paslaugos
diegimo, kuriuo įsipareigojo per 24 mėn. nuo jo įsigaliojimo užtikrinti
pasiekiamumą gavėjo pusėje (angl. Reachability as Creditor Bank) ir
pasiekiamumą mokėtojo banko pusėje (angl. Reachability as Debtor
Bank).
Dar trys bankai Memorandumu įsipareigojo per 24 mėn. nuo jo
įsigaliojimo užtikrinti pasiekiamumą gavėjo pusėje
(angl. Reachability as Creditor Bank).

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ DIREKTYVA
Asociacijoje įsteigta MiFIDII įgyvendinimo darbo grupė. Vyksta
nuolatiniai grupės susitikimai, kurių metu sprendžiami visiems
aktualūs klausimai, vertinami Finansinių priemonių rinkų įstatymas
(FPRĮ) ir jį įgyvendinančių taisyklių projektai.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba subūrė darbo grupę, kuri padėtų
spręsti iškylančius MiFIDII/MiFIR aiškinimo ir taikymo klausimus. LBA į
šią darbo grupę delegavo savo atstovus.

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA (PPTFP)
Priėmus PPTFP įstatymą atsirado teisinis pagrindas kurti registrą.
Iki įstatymo priėmimo vyko diskusijos, susitikimai su Vidaus reikalų
ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT),
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) vadovais bei atstovais,
siekiant subalansuoto „politikoje dalyvaujančių asmenų“ teisinio
reguliavimo. Bendradarbiaujama tiesiogiai su VTEK kaip partneriais,
derinant sutarties projektą dėl duomenų gavimo pagal PPTFPĮ
nuostatas. Toliau vyksta duomenų mainų sąsajos techninis derinimas.

MOKĖJIMŲ PASLAUGŲ VIDAUS RINKOJE DIREKTYVA
2017 m. įregistruotos 2 Mokėjimų įstatymo redakcijos, kurias LBA komitetai
aktyviai vertino ir pirminio derinimo stadijose teikė savo įžvalgas bei
pasiūlymus. LBA įsteigtos keturios darbo grupės: Mokėjimo procesų, Atviro
banko ir saugumo, Teisės bei Komunikacijos.
Lietuvos banke įsteigtos dvi darbo grupės - Atvirojo ryšio standarto darbo
grupė bei Mokėjimo paslaugų direktyvos ekspertų darbo grupė, kurių
dalyviais tapo ir LBA atstovai.
Politiniai klausimai sprendžiami LR finansų ministerijos inicijuotoje Mokėjimų
taryboje, kurioje LBA tapo nariu ir aktyviai dalyvauja jos veikloje.
Pasirašytas Memorandumas dėl Momentinių mokėjimų bei Memorandumas
dėl mažų įmonių.

NEMOKUMO (BANKROTO) REGLAMENTAVIMO TOBULINIMAS
Finansų ministerija (FinMin) rengia naujos redakcijos Juridinių asmenų
nemokumo įstatymo projektą, kuriuo juridinių asmenų bankroto ir
restruktūrizavimo procesai apjungiami į vieną įstatymą. FinMin išsakė savo
intenciją bendradarbiauti su LBA, todėl LBA teikė esminius siūlymus bei
įžvalgas dėl naujai rengiamo projekto. FinMin taip pat organizavo susitikimus
LBA pateiktiems pasiūlymams aptarti.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS
Teisingumo ministerija parengė LR Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo projektą, kuris taikomas kartu su Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu (BDAR) ir įsigalioja 2018-05-25.
LBA įsteigta Asmens duomenų apsaugos darbo grupė, kurioje analizuotas
derinti pateiktų projektų paketas. Suformuotos LBA įžvalgos ir pasiūlymai
pateikti Teisingumo ministerijai bei Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai. LBA siekia tinkamo asmens duomenų apsaugos reguliavimo
nustatant rinkos dalyviams, teikiantiems adekvačias paslaugas, vienodas
taisykles aiškiai įtvirtinančias, kaip naudoti ir eksploatuoti nuasmenintus ir
pseudonimizuotus duomenis.

PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ SISTEMOS (PLAIS) TOBULINIMAS
LBA siekia, jog visos mokėjimo įstaigos būtų prisijungusios prie PLAIS,
taip pat kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis teikia pasiūlymus
Teisingumo ministerijai (TM) dėl esamų problemų išsprendimo ir tolesnio
PLAIS tobulinimo.
LBA, Antstolių rūmai ir Registrų centras Teisingumo ministerijai teikė
pozicijas, kuriose pateikė praktikoje kylančias problemas, susijusias su
laisvai disponuojamos sumos nustatymu ir veikimu taikant laikinąsias
apsaugos priemones.
Vyksta periodinis dalyvavimas TM rengiamuose posėdžiuose kylantiems
klausimams aptarti.
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SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJĘS KREDITAS (SNTSK)
Vyko intensyvūs LBA susitikimai su atsakingais Lietuvos banko (LB)
specialistais, teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl SNTSKĮ projekto
nuostatų. Įstatymas įsigaliojo 2017-07-01.
Jį išanalizavus buvo pastebėta, kad kyla klausimų dėl paskolų užsienio
valiuta bei paskolų restruktūrizavimo. LBA teikė LB aktualius klausimus,
kurių aptarimas vyko LB inicijuotoje viešoje diskusijoje. LB taip pat pateikė
viešus atsakymus į suinteresuotųjų pateiktus klausimus dėl praktinio
įgyvendinimo dėl vienodo Įstatymo nuostatų traktavimo.
Teikiame pasiūlymus dėl LRS registruotų SNTTSKĮ pakeitimų, skirtų
užsienio valiutos kurso svyravimo rizikai valdyti. Vyksta tolimesnis projekto
derinimas su LB.

FINANSINIS ŠVIETIMAS
2017 m. kovą LBA ir jos nariai prisijungė prie tradicinės Finansinio švietimo
savaitės (European Money Week) – tiek vykdomais atskirais projektais,
iniciatyvomis, tiek kontekstiniais komentarais-pranešimais žiniasklaidoje.
LBA prisijungė ir dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Finansinio
švietimo koordinacinio komiteto diskusijose.
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LBA komanda
Mantas Zalatorius
Prezidentas
Lietuvos bankų asociacijoje dirba nuo
2017 metų.
Pagrindinės funkcijos: vadovauja ir
atstovauja Asociacijai; Asociacijos
vardu sudaro sandorius; organizuoja
kasdieninę Asociacijos veiklą; užtikrina
pagrindinių Asociacijos tikslų ir
uždavinių, numatytų įstatuose ir
kituose Asociacijos dokumentuose,
įgyvendinimą; savo kompetencijos
ribose stebi, kaip laikomasi Asociacijos
narių teisių, pareigų ir susitarimų.

projektų stebėseną aktualiais bankams
klausimais, teikia Asociacijos nariams
savaitės teisines apžvalgas; atsako
už Asociacijoje rengiamų teisės aktų
ir kitų susirašinėjimo su komerciniais
bankais ar valstybinėmis institucijomis
dokumentų teisinį vertinimą ir
pagrindimą; savo kompetencijos ribose
ruošia teisės aktų projektus, kitus
norminius dokumentus; ruošia ar derina
Asociacijos sudaromas sutartis arba, jei
tokias sutartis ruošia tretieji asmenys –
pateikia minėtų sutarčių teisinį vertinimą.

Violeta Radzevičiūtė
Komunikacijos vadovė

Aidas Budrys
Viceprezidentas
Lietuvos bankų asociacijoje dirba nuo
1995 metų.
Pagrindinės funkcijos: organizuoja
pateiktų teisės aktų projektų
vertinimą; koordinuoja darbo grupių
veiklą; organizuoja narių nuomonių
konsolidavimą ir atstovauja LBA
poziciją; dalyvauja rengiant Asociacijos
nuomones aktualiais klausimais; kartu
su kolegomis sprendžia strateginius,
teisinius, statistikos formavimo ir
veiklos klausimus; atsakingas už
finansų planavimą ir panaudojimą,
Asociacijos operacinę bei ūkinę veiklą.

Ema Rumbavičiutė
Juristė
Lietuvos bankų asociacijoje dirba nuo
2017 metų.
Pagrindinės funkcijos: seka ir
analizuoja įstatymų ir kitų teisės
aktų pakeitimus; atlieka teisės aktų

Lietuvos bankų asociacijoje dirba nuo
2015 metų.
Pagrindinės funkcijos: koordinuoja
Asociacijos išorės bei vidinę
komunikaciją ir atskirus komunikacijos
projektus, strategijas; rengia atsakymus
žiniasklaidai; organizuoja ir koordinuoja
renginius; rengia ir administruoja
Asociacijos interneto svetainės bei
socialinių tinklų turinį; organizuoja
ir koordinuoja finansinio švietimo
projektus.

Neringa Juknienė
Administratorė
Lietuvos bankų asociacijoje dirba nuo
2013 metų.
Pagrindinės funkcijos: koordinuoja biuro
veiklą; užtikrina dalykišką, sklandžią
vidinę ir išorinę komunikaciją; yra
atsakinga už dokumentų valdymą;
padeda organizuojant bei koordinuojant
LBA renginius ir konferencijas; renka,
sistemina ir publikuoja statistinę
informaciją.
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2017 m. LBA 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 (0,5)
n – einamų metų narių skaičius
B_(i+1)– planuojama metų biudžeto suma, eurais
A_i – n-tojo nario einamų metų I pusmečio balansinis turtas.

2017 m. LBA nariai:
AB „Citadele" bankas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, Lietuvos centrinė kredito
unija, „Luminor“ Bank AB, UAB Medicinos bankas, AB SEB bankas, „Swedbank", AB,
AB Šiaulių bankas, „OP Corporate Bank“.

2017 m. LBA asocijuoti nariai:
SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas.
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Lietuvos bankų asociacija
(ūkio subjekto pavadinimas)

								
121900744, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

								
				 				PATVIRTINTA 				
								2018 m. kovo 30 d. 			
								protokolo Nr. ___ . 			

								
BALANSAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-02-27 Nr. 18/0227-2

					

(data)

TURTAS
A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO

Pastabų Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

1

39200
2715

2

2715
35761

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
10315
4073

4073
5518

27000

5

6
7
8

9

8761
724

5518
724

724
156017
6763

724
246978
1893

1588
5175
-

-

342
1551
459
450
9
-

149254
195217

244626
257293
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BALANSAS (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C.
I.
II.
III.
IV.
1.
2.
D.
1.
2.
2.1.
2.2.
3
4
E.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

-

154093

246397

-

-

25502
128591
41124
20229
20229

117806
128591
10896
-

20895
3936

10896

12
13

3375

1541

14
15

13207
377
195217

9036
319
257293

11

Ataskaitinis
laikotarpis

Mantas Zalatorius
(parašas)

Vyr.buhalteris UAB "Finansų apskaitos centras"
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti
apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

-

10

Prezidentas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

-

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
-

Pastabų Nr.

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Glazauskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Lietuvos bankų asociacija
(ūkio subjekto pavadinimas)

								
121900744, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

								
				 				PATVIRTINTA 				
								2018 m. kovo 30 d. 			
								protokolo Nr. ___ . 			

								
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
								
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-02-27 Nr. 18/0227-1

					

(data)
(Eurais)

Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabų
Nr.

I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Prezidentas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

16

19

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

380221
5400
374795

312716
2025
310691

374795
26
380221

310691
315878

380221

315878

226255
3265
44835
1297
3142

168009
2967
42882
1391
11223

97927
3500

89406

-

(3162)

-

(3162)

Mantas Zalatorius
(parašas)

Vyr.buhalteris UAB "Finansų apskaitos centras"
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti
apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

16
17

Ataskaitinis
laikotarpis

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Glazauskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJOS 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-02-27
BENDROJI DALIS
Lietuvos bankų asociacija (toliau Asociacija) įregistruota 1991 metų lapkričio 14 dieną, kaip ne
pelno organizacija. Asociacijos veikla- Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (Kodas
pagal EVRK2 94.11.00). Nuo 2011 metų gegužės 24 dienos iki 2014 metų kovo 1 dienos- Asociacija PVM
mokėtoja. 2014 metų kovo 1 dieną Asociacija išsiregistravo iš PVM mokėtojų registro pagal PVMĮ 71
straipsnio nuostatas.
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.
Asociacijos valdymo struktūra: Visuotinis narių susirinkimas - aukščiausias valdymo organas;
Prezidentas - vienasmenis valdymo organas.
Lietuvos bankų asociacijos nariai (abėcėlės tvarka):
1 AB „Citadele“ bankas
2 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
3 Lietuvos centrinė kredito unija
4 Luminor Bank AB
5 UAB Medicinos bankas
6 „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas
7 AB SEB bankas
8 „Swedbank“, AB
9 AB Šiaulių bankas
10 SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas (asocijuotas narys)
Asociacijos buhalterinę apskaitą, naudodama „Stekas“ programą, pagal paslaugų teikimo sutartį
tvarko UAB „Finansų apskaitos centras“.
Vidutinis sąrašinis Asociacijos darbuotojų skaičius 2017 metais buvo 5, 2016 metais – 5.
Asociacija turi savo einamąją sąskaitą Luminor Bank AB banke, AB SEB banke ir naudojasi Luminor
Bank AB banko išduotomis mokėjimo kortelėmis.
APSKAITOS POLITIKA
Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais
apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo,
palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principu.
Asociacijos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, Asociacijos vadovybės patvirtinta apskaitos
politika ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“. Jeigu finansinės ataskaitos, parengtos taikant bendruosius apskaitos
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principus ir šias taisykles, teisingai neparodo Asociacijos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų,
pajamų ir sąnaudų, Asociacija vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais.
Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga
– gruodžio 31 d.
LBA apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Asociacijos finansinių ataskaitų
valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.
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.
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.
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.
Balanse sukauptos sąnaudos parodomos kitų trumpalaikių įsipareigojimų, o ateinančio laikotarpio
sąnaudos- gautų išankstinių apmokėjimų straipsniuose.
Ilgalaikis materialus turtas asociacijoje- tai turtas, kurio pirkimo vertė didesnė nei 144,81 EUR ir
naudojimo terminas ilgesnis nei vieneri metai. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas- tiesinis. Pirkimo
PVM į savikainą neįtraukiamas, o iškart nurašomas.
Sudarant finansinę atskaitomybę taikomas įsigijimo savikainos įkainojimo būdas.
Turto vertės sumažėjimo testas neatliekamas.
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 finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Nuo 2004 01 01 įsigaliojo naujas patvirtintas sąskaitų planas.
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Asociacijos ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro interneto svetainė www.lba.lt. Ilgalaikio
nematerialaus turto ataskaitinio laikotarpio amortizuota suma – 1357,56 EUR.
2. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 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, kiti lengvieji automobiliai- ne senesni kaip 5
metų- 6 metai.
2017 metų pabaigoje Asociacija finansinio lizingo būdu įsigijo lengvąjį automobilį. Finansinio lizingo
periodas- 36 mėnesiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija įsigijo kompiuterinės technikos už 6185,71
EUR, nurašė veikloje nenaudojamo materialiojo turto už 1047,10 EUR, pardavė už 878,19 EUR. Nurašyto
ir parduoto turto likutinė vertė sudarė 1035,39 EUR. Ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio
nusidėvėjimo suma – 1907,41 EUR. Ataskaitinių metų pabaigai Asociacijos veikloje yra naudojama visiškai
nudėvėta biuro įranga, kurios įsigijimo savikaina – 12310,57 EUR.
3. 2017 m. liepos mėnesį Asociacija nutraukė Veiklos nuomos sutartį su UAB „Nordea Finance
Lithuania“ dėl automobilio Toyota RAV4 nuomos. Veiklos nuomos sutartis buvo pasirašyta 2016 m.
birželio mėnesį 48 mėnesių laikotarpiui. Mėnesinė nuomos mokesčio įmoka sudarė 271,41 EUR per

mėnesį.
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4. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Asociacija veiklai vykdyti nuomojasi 215 kv. m. administracines patalpas.
Nuomos trukmė pratęsta iki 2020 m. rugpjūčio mėnesio su galimybe ja pratęsti. 2017 metais patalpų
nuomos mokestis sudarė 2891,75 EUR, o nuo rugsėjo mėnesio- 3117,50 EUR per mėnesį. Nuo 2016 m.
rugpjūčio mėn. dalį patalpų Asociacija nuomoja už 450 EUR per mėnesį.
5. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos finansinis turtas nepakito. Asociacijos
ataskaitinio laikotarpio finansinį turtą sudaro Vilniaus komercinio arbitražo teismo kapitalas –
724,05 EUR.
6. Ataskaitinio laikotarpio išankstinių apmokėjimų sumą sudaro prenumeratos mokestis – 159 EUR,
išankstiniai apmokėjimai už biuro išlaidas – 1429,32 EUR .
7. Ataskaitiniu laikotarpiu ateinančių laikotarpių sąnaudas – 5175 EUR sudaro darbuotojų sveikatos
draudimo sąnaudos, komandiruotės išlaidos, vaikų švietimo renginio organizavimo išlaidos, nario
mokesčio, prenumeratos, duomenų bazės palaikymo sąnaudos. Praėjusiu laikotarpiu ateinančių
laikotarpių sąnaudas didžiąja dalimi sudarė komandiruotės išlaidos, nuomojamo automobilio
draudimo, prenumeratos, duomenų bazės palaikymo sąnaudos. Balanse ateinančių laikotarpių
sąnaudos parodomos nebaigtų vykdyti sutarčių straipsnyje.
8. Praėjusiu laikotarpiu pirkėjų įsiskolinimą sudarė skola už patalpų nuomą, o kitas gautinas sumasatskaitingo asmens skola bei dėl mokesčių deklaravimo ir priskaitymo apskaitoje susidaręs skirtumas
dėl mokėtinų įmokų apvalinimo. Asociacija turi abejotinų skolų: 2012 metais bankrutuojančio Bankas
„Snoras“ skola buvo pripažinta abejotina skola – 915,72 EUR. Banko „Snoras“ likvidavimo procesas
dar vyksta.
9. Banko sąskaitose disponuojamas pinigų likutis metų pabaigai sudarė 149254 EUR.
10. Finansavimo straipsnyje parodyta ankstesnių metų narių mokesčio likutis bei stojamųjų įnašų
sumos.
11. Straipsnyje Ilgalaikiai įsipareigojimai parodyta finansinė skola lizingui už lengvąjį automobilį.
12. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį sudaro per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio
dienos mokėtina finansinio lizingo suma.
13. Skolas tiekėjams metų pabaigai sudaro įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas ir prekes, kurie buvo
padengti 2018 metų pradžioje.
14. Su darbo santykiais susijusiuose įsipareigojimuose tiek praėjusio laikotarpio pabaigai tiek 2017
metų pabaigai parodyta su atostoginių kaupiniais susijusi įsipareigojimų suma.
15. Ataskaitiniu laikotarpiu kituose trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodytos sukauptos
informacinių-konsultacinių paslaugų sąnaudos, skola atskaitingam asmeniui, sukauptos transporto
priemonės draudimo bei veiklos sąnaudos.
16. 2017 metais Asociacija gavo 5426 EUR pajamų iš ūkinės ir komercinės veiklos, kurias sudaro
patalpų nuomos pajamos – 5400 EUR ir ilgalaikio turto perleidimo pelnas- 26 EUR.
17. Per 2017 metus Asociacijos nario mokestis sudarė 279491 EUR. 2017 metais finansavimo pajamomis
buvo pripažinta 92304 EUR ankstesnių metų narių mokesčio panaudota suma bei gauta ir panaudota
3000 EUR parama. Praėjusiu laikotarpiu Asociacijos nario mokestis sudarė 279490 EUR, finansavimo
pajamomis buvo pripažinta 31201 EUR ankstesnių metų narių mokesčio panaudota suma.
18. Tiek ataskaitiniu tiek praėjusiu laikotarpiu stojamieji įnašai sudarė 0 EUR. 2017 metais Asociacijos
nariai AB DNB bankas ir Nordea Bank AB Lietuvos skyrius susijungė ir nuo 2017 m. spalio 1 d. tapo
bendrai valdomu banku Luminor Bank AB.

29

19. Per 2017 metus išlaidos sudarė 380221 EUR. Iš jų darbuotojų išlaikymo sąnaudos – 226255 EUR,
einamosios – 150466 EUR, suteikta parama – 3500 EUR.
20. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ataskaitiniu laikotarpiu 2017 metais patirtos sąnaudos 380221
EUR buvo padengtos einamųjų metų nario mokesčiais 279491 EUR, ankstesnių metų narių mokesčių
92304 EUR suma, ataskaitiniais metais iš ūkinės ir komercinės veiklos uždirbtomis pajamomis 5426
EUR bei gauta 3000 EUR parama. Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu patirtos sąnaudos buvo padengtos
einamųjų metų nario mokesčiais 279490 EUR, ankstesnių metų narių mokesčių 31201 EUR suma,
ataskaitiniais metais iš ūkinės ir komercinės veiklos uždirbtomis pajamomis 2025 EUR bei ankstesniais
metais uždirbtomis pajamomis 3162 EUR.
21. Asociacija nėra suteikusi laidavimų, garantijų. Metų pabaigai Asociacija turi užbalansinių
įsipareigojimų. Tikėtini nuostoliai dėl reikalavimo sumokėti 36250 EUR dydžio 2013 metų EPC nario
mokestį. Dėl šio reikalavimo tebevyksta derybos.

Prezidentas								Mantas Zalatorius

Vyr. buhalteris
UAB „Finansų apskaitos centras“					

Žydrūnė Glazauskienė
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