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2021 m. Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita

1. Įvadas
Ši ataskaita yra parengta remiantis IV Kapitalo reikalavimų direktyva (CRD IV) (Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36 / ES) ir Kapitalo reikalavimų reglamentu (CRR) (Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 575/2013).
Ataskaitoje yra atskleidžiamas GF banko (toliau-Bankas) rizikos ir kapitalo valdymo procesas
bei pagrindiniai rodikliai, apibrėžiantys kapitalo, likvidumo ir rizikos būklę 2021 m. pabaigoje.
Pateikta ataskaita yra neatsiejama Banko ataskaitų rinkinio dalis bei skaitytina su audituota
metine ataskaita. Žemiau pateikiamos nuorodos į Banko metinio pranešimo už 2021 m. dalis.
1 lentelė. Nuorodos į Banko metinį pranešimą
Atskleidžiama informacija

Metinio Banko
pranešimo dalis

Rizikos valdymas

psl. 8-9; 44-48

Banko valdymo struktūra

psl. 9-10

Kapitalo ir likvidumo rodikliai

psl. 12; 40; 47

Finansinės būklės ataskaita

psl. 13

Nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita

psl. 15

Įstatinis kapitalas ir rezervai

psl. 39-40

2. Banko rizikos valdymas
Rizikos valdymo sistema Banke apima visas reikšmingas rizikas ir susideda iš:
1. Rizikos valdymo strategijos, apibūdinančios riziką, kurios reikėtų vengti, prisiimti ir
kontroliuoti, prisiimti ir sušvelninti, visiškai priimti ar perkelti (su galimais deriniais ir
variantais);
2. Valdymo dokumentų – politikų ir kitų dokumentų, apibrėžiančių patikimus standartus ir
elgesį banke vykdomai veiklai;
3. Aiškios organizacinės struktūros, įskaitant apibrėžtas pareigas ir įgaliojimus;
4. Tinkamai apibrėžtų, veiksmingų, tinkamų ir tinkamai dokumentuotų procesų;
5. Ataskaitų apie riziką sistemos.
1
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Verslo rizika laikoma viskas, kas gali reikšmingai paveikti neigiamus verslo finansinius
rezultatus tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Rizikos, kurias bankas nustatė kaip svarbiausias
savo verslui, yra:
1. Kredito rizika;
2. Koncentracijos rizika;
3. Operacinė rizika, įskaitant nesilaikymo ir reputacijos riziką;
4. Likvidumo rizika;
5. Palūkanų normos rizika;
6. Kita rizika, pavyzdžiui, strateginė rizika.
Be aukščiau išvardytų rizikų, Bankas susiduria ir su kitomis rizikomis ar neapibrėžtumais.
Valdant tokią riziką reikėtų vadovautis bendraisiais rizikos valdymo principais - i) reikėtų vengti
rizikos, kurios galima išvengti, ii) jei įmanoma, visa rizika turėtų būti sumažinta, jei tai nesutrikdo
kasdienės veiklos, iii) rizikos neturėtų būti imtasi be vertinimo.

3. Nuosavos lėšos ir kapitalo reikalavimai
Banko nuosavas lėšas sudaro apmokėtas įstatinis kapitalas, paskirstytinasis pelnas,
privalomasis rezervas, iš kurių atimama ilgalaikio nematerialaus turto dalis, neatitinkanti prudencinių
reikalavimų pagal reglamento (EU) 2020/2176, neveiksnių pozicijų nepakankamas padengimo lygis
bei atidėtojo pelno mokesčio turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl
laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus.
Bendrą rizikos pozicijos sumą sudaro lėšos, laikomos centriniame banke, kituose
komerciniuose bankuose, išduotų vartojimo paskolų portfelis, kurį sudaro veiksnios ir neveiksnios
paskolos, ir kitas Banko turimas turtas.
Ataskaitinių metų pabaigoje Bankui nebuvo nustatyti papildomi kapitalo reikalavimai, todėl
vertinant kapitalo pakankamumą remiamasi bendromis priežiūros institucijos pateiktomis
nuostatomis.
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodoma Banko kapitalo sudėtis 2021 m. pabaigoje, bei
pagrindiniai kapitalo pakankamumo rodikliai.
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2 lentelė. Banko nuosavos lėšos ir kapitalo pakankamumo rodikliai (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Banko nuosavos lėšos ir kapitalo pakankamumo rodikliai 2021.12.31 d.
Nuosavos lėšos (CA1)
COREP nuosavų
lėšų ataskaitos
eilutė

Straipsnis
Nuosavos lėšos

Suma, tūkst. EUR
1

20.415

1.1

20.415

1.1.1

20.415

1.1.1.1

9.550

1.1.1.1.1

9.550

1.1.1.2

10.286

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas

1.1.1.2.1

8.067

Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai

1.1.1.2.2

2.219

1.1.1.2.2.1

2.219
1.276
-87

1 lygio kapitalas
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas
Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo
reikalavimus
Apmokėtos kapitalo priemonės
Nepaskirstytasis pelnas

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas
pelnas arba nuostoliai
Kiti rezervai
(−) Kitas nematerialusis turtas

1.1.1.4
1.1.1.11.1

(−) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo
būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų,
atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus
(–) Neveiksnių pozicijų nepakankamas padengimo lygis
Papildomas 1 lygio kapitalas
2 lygio kapitalas

1.2

-608
-2
-

1

88.211

1.1

65.667
65.667

1.1.1.12
1.1.1.25A
1.1.2

Nuosavų lėšų reikalavimai (CA2)
Bendra rizikos pozicijos suma
Pagal kredito riziką, sandorio šalies kredito riziką,
gautinų sumų sumažėjimo riziką ir su nebaigtais
sandoriais susijusią riziką įvertintų pozicijų sumos
Standartizuotas metodas (SA)
Pozicijų klasės pagal standartizuotą metodą, išskyrus
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas
Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos
Įstaigų pozicijos
Mažmeninės pozicijos
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui
Kitos pozicijos
Bendra rizikos pozijos suma operacinei rizikai (OpR)
3

1.1.1

1.1.1.1.16

65.667
0
1.429
61.690
604
1.944

1.4

22.544

1.1.1.1
1.1.1.1.01
1.1.1.1.06
1.1.1.1.08
1.1.1.1.10
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OpR bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

1.4.1

22.544

Kapitalo pakankamumo koeficientai ir kapitalo lygiai
CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas
CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)
T1 kapitalo pakankamumo koeficientas
T1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)
Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas
Viso kapitalo perviršis (+) / deficitas (-)

1
2
3
4
5
6

23,14%
16.446
23,14%
15.122
23,14%
13.358

Bendro SREP kapitalo reikalavimo (TSCR) koeficientas
8,0%
13
TSCR: sudarytina iš CET1 kapitalo
4,5%
13*
TSCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo
6,0%
13**
Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientas
10,5%
14
OCR: sudarytina iš CET1 kapitalo
7,0%
14*
OCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo
6,0%
14**
Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) ir II ramsčio gairių
(P2G) koeficientas
10,5%
15
OCR ir P2G: sudarytina iš CET1 kapitalo
7,0%
15*
OCR ir P2G: sudarytina iš 1 lygio kapitalo
6,0%
15**
CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (−), atsižvelgus į
KRR 92 straipsnio ir KRD 104a straipsnio reikalavimus
16
16.446
Papildomi straipsniai: Kapitalo pakankamumo koeficientai nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo
laikotarpio nuostatų
CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų
23,14%
20
T1 kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų
23,14%
21
Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius
9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų
23,14%
22

Banko audituotoje finansinės būklės ataskaitoje pateiktas turto dydis ir priežiūros ataskaitose
kapitalo pakankamumui naudojamo turto dydžis yra palyginamas lentelėje.
3 lentelė. Finansinės būklės ataskaitos ir priežiūros ataskaitos turto sulyginimas (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Finansinės būklės ataskaitos
straipsnis

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Suteiktos paskolos
Kitos gautinos sumos ir
trumpalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

Turto vertė pagal
audituotas Banko
ataskaitas

7.026
87.602

Papildomi
koregavimai pagal
bankų veiklos
regualiavimą

(2)

676
1.087

Bendra pozicijų
suma

7.026
87.600
676
1.087

Ilgalaikis nematerialusis turtas

268

(87)

181

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

608

(608)

0
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Nebalansiniai įsipareigojimai
Bendra turto suma

0
97.267

93
(604)

93
96.663

4. Sverto rodiklis
Banko sverto rodiklis apskaičiuojamas kaip turto, iš kurio atimamos atitinkamos ilgalaikio
nematerialiojo turto ir atidėtojo pelno mokesčio turto sumos, bei 1-ojo lygio Banko kapitalo santykis.
4 lentelė. Sverto rodiklis (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Sverto rodiklis 2021.12.31
Straipsnis

Suma

Balansinės pozicijos

97.267

Nebalansiniai įsipareigojimai

93

Turto vertė, atimama skaičiuojant 1 lygio kapitalą

(697)

Bendra sverto koeficiento pozicijų suma

96.663

1 lygio kapitalas

20.415

Sverto rodiklis

21,12%

5. Operacinė rizika
Skaičiuojant Banko operacinės rizikos kapitalo poreikį yra įvertinamos grynosios bankinės
pajamos ir naudojamas bazinio indikatoriaus metodas. Operacinės rizikos apetitas, stebėjimo
procedūros ir limitai yra apibrėžti Banko Rizikos valdymo strategijoje, apskaičiavimas taip pat yra
ICAAP proceso dalis (Banko vidaus kapitalo vertinimo procesas).
2021m. dažniausiai pasitaikę Banko operaciniai įvykiai buvo registrų, reikalingų klientų
kreditingumo vertinimui, trumpalaikis nepasiekiamumas ir kiti trumpalaikiai (iki 2val.) vidinių
sistemų sutrikimai. Nebuvo identifikuotas nei vienas kreditinio sukčiavimo atvejis. Patirti nuostoliai
nebuvo reikšmingi. Bankas skiria ypatingą dėmesį kiekvienam operacinės rizikos įvykiui, deda
maksimalias pastangas siekiant užkirsti jiems kelią ateityje ir kuria tam skirtas rizikos mažinimo
priemones.
5 lentelė. Operacinė rizika (sumos nurodytos EUR)
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Kategorija
Identifikuoti kreditinio sukčiavimo atvejai
Identifikuoti bandymai atlikti kreditinį sukčiavimą
Žala, patirta dėl operacinės rizikos įvykių (EUR)
Žalos, patirtos dėl operacinės rizikos įvykių susigrąžinimai (EUR)
Didžiausia žala patirta dėl vieno operacinio įvykio (EUR)
Kitų operacinių įvykių kiekis

Kiekis/suma
0
9
3 052,04
2 514,31
1 252,66
108

6. Kredito rizika
Bankas skirsto turimą turtą į skirtingas rizikos grupes, remiantis Kapitalo reikalavimų
reglamento (CRR) Nr. 575/2013 nuostatomis.
Mažiausios rizikos turtą sudaro lėšos, laikomos centriniame banke bei grynieji pinigai, kuriems
taikomas 0% koeficientas. Kituose Lietuvos komerciniuose bankuose esančių lėšų bei
kontoliuojančiai (holdingo) įmonei Švedijoje suteiktos paskolos svertinė vertė apskaičiuojama taikant
20% svorį. Fiziniams asmenims išduotų veiksnių paskolų koeficientas yra 75%, kai tuo tarpu
neveiksnių paskolų svoris yra 100% arba 150%, priklausomai nuo paskolai apskaičiuotų atidėjimų
dydžio. Likusiam turtui, atlikus reikiamus koregavimus, taikomas 100% svoris.
6 lentelė. Kredito rizikos pozicijų suskirstymas pagal rizikos koeficientus
Rizikos koeficientas

Pozicijų klasės

0%
Centrinės valdžios
institucijų ir centriniai
bankai
Įstaigų pozicijos
Mažmeninės pozicijos
Pozicijos esant
įsipareigojimų
nevykdymui
Kitos pozicijos
Iš viso

20%

75%

Iš viso

100%

150%

4.738

4.738
7.147
82.253

7.147
82.253

115
4.853

7.147

82.253

189
1.944
2.133

277
277

466
2.059
96.663

Pritaikius 6 lentelėje nurodytus rizikos svorius, kapitalo pakankamumui apskaičiuoti
naudojama turto vertė 2021 m. pabaigoje buvo 96.663 tūkst. EUR
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7 lentelė. Standartizuotas metodas. Kredito rizikos pozicija ir CRM poveikis (sumos nurodytos tūkst. EUR)

Pozicijų klasės

Centrinės valdžios
institucijų ir centriniai
bankai
Įstaigų pozicijos
Mažmeninės pozicijos
Pozicijos esant
įsipareigojimų
nevykdymui
Kitos pozicijos
Iš viso

Pozicijos prieš taikant
CCF ir CRM

Pozicijos pritaikius
CCF ir CRM

Balansinė
suma

Pozicija
balanse

4.738
7.147
82.160

466
2.059
96.570

Nebalansinė
pozicija

93

4.738
7.147
82.160

93

466
2.059
96.570

RWA ir % dalis bendrame
RWA

Nebalansinė
pozicija

% dalis
bendrame RWA

RWA

93

0
1.429
61.690

0%
2%
94%

93

604
1.944
65.667

1%
3%
100%

Bankas valdo kredito riziką naudodamas nuolat tobulinamą vertinimo procesą, vidaus
išieškojimo procedūras, rizikos valdymo kontrolių sistemą bei parduodamas dalį neveiksnių paskolų
portfelio trečiosioms šalims.
8 lentelė. Paskolų pasiskirstymas pagal pradelstas dienas (sumos nurodytos tūkst. EUR)

Pradelsimo intervalas

≤30 dienų
>30 dienų ≤90 dienų
>90 dienų ≤180 dienų
>180 dienų ≤1 metai
>1 metai
Iš viso

Bendroji
balansinė
paskolų
vertė

Sukauptas
vertės
sumažėjimas

Grynoji
balansinė
paskolų
vertė

82.055
1.003
135
13
529
83.735

517
19
29
13
529
1.107

81.538
984
106
0
0
82.628

9 lentelė. Informacija apie veiksnias ir neveiksnias paskolas (sumos nurodytos tūkst. EUR)

Bendroji balansinė
paskolų vertė

Mažmeninės paskolos

Veiksnių
pozicijų
82.668

Sukauptas vertės
sumažėjimas

Neveiksnių
pozicijų
1.067
7

Veiksnių
pozicijų
508

Neveiksnių
pozicijų
599

Grynoji balansinė
paskolų vertė

Veiksnių
pozicijų
82.160

Neveiksnių
pozicijų
468
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2021 m. 11 mėn. Bankas suteikė 5m EUR paskolą finansų kontroliuojančiai (holdingo)
bendrovei penkerių metų laikotarpiui. Informacija apie balansinę paskolos vertę 2021 m. pabaigoje
yra pateikiama 10 lentelėje.
10 lentelė. Informacija apie paskolą, suteiktą finansų kontroliuojančiai (holdingo) bendrovei (sumos
nurodytos tūkst. EUR)

Finansų kontroliuojančiai (holdingo) bendrovei suteikta paskola 2021.12.31 d.

Bendroji balansinė paskolos vertė

4.975

Sukauptas vertės sumažėjimas

(1)

Grynoji balansinė paskolos vertė

4.974

Bankas pripažįsta tikėtinus kredito nuostolius (angl. Expected Credit Losses - ECL) visoms
skolos finansinėms priemonėms, kurios nėra vertinamos tikrąja verte per pelną ar nuostolius. ECL
yra paremti sutartinių gautinų pinigų srautų ir pinigų srautų, kuriuos Bendrovė tikisi gauti, skirtumu,
diskontuotu taikant pradinę efektyvią palūkanų normą.
ECL yra pripažįstami trimis etapais (10 lentelė). Kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo
pirminio pripažinimo nėra reikšmingai padidėjusi, ECL apskaičiuojamas kredito nuostoliams,
atsirandantiems dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvykių, galimų per ateinančius 12 mėnesių (12
mėnesių ECL). Toms kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo yra
reikšmingai padidėjusi, vertės sumažėjimas formuojamas kredito nuostolių sumai, kurių tikimasi per
likusį kredito pozicijos galiojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į įsipareigojimų neįvykdymo laiką
(galiojimo laikotarpio ECL). Bankas laiko, kad skolininkas neįvykdė savo įsipareigojimų, susijusių
su finansiniu turtu, jei:
•

sutartiniai mokėjimai yra pradelsti daugiau kaip 90 dienų iš eilės;

•

nustatyta skolininko mirtis;

•

skolininkas paskelbė bankrotą;

•

patvirtintas sukčiavimo atvejis.

Neįvykdyti įsipareigojimai, sukčiavimo atvejai ir atvejai, kai bankas nesitiki jokių įplaukų iš
paskolos, laikomi neveiksniomis kredito pozicijomis.
8
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10 lentelė. Portfelio struktūra (sumos nurodytos tūkst. EUR)

Nepadidėjusios rizikos
kredito pozicijos (Stage 1)

Padidėjusios rizikos
kredito pozicijos (Stage 2)

Neveiksnios kredito
pozicijos (Stage 3)

12 mėnesių ECL

Likusio galiojimo
laikotarpio ECL

Likusio galiojimo
laikotarpio ECL arba
100% atidėjimai

65.201

17.748

786

7. Palūkanų normos rizika pozicijoms, neįtrauktoms į prekybos knygą
Palūkanų normos rizika ne prekybos knygoje matuojama kaip galimi nuosavo kapitalo
ekonominės vertės (NKEV) ir grynųjų palūkanų pajamų (GPP) pokyčiai atsirandantys pritaikius šešis
standartizuotus palūkanų normų sukrėtimo scenarijus. Banko vidiniai limitai nustatyti šių pokyčių
santykiui su pirmojo lygio kapitalu. Palūkanų normos rizika skaičiuojama tik EUR valiutai, nes kitų
valiutų Bankas nenaudoja. Didžiausia ekonominės vertės kritimo rizika patiriama palūkanų kreivės
plokštėjimo atveju (trumpų terminų palūkanų norma kyla, ilgų – krinta).
11 lentelė. Palūkanų normos rizika pagal sukrėtimų scenarijus (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Palūkanų normos sukrėtimo scenarijus

NKEV pokytis

GPP pokytis

(1) Lygiagretus palūkanų normų pakilimas 2.00%
(2) Lygiagretus palūkanų normų nukritimas
2.00%
(3) Palūkanų kreivės statėjimas

(672)

210

(577)

(210)

(4) Palūkanų kreivės plokštėjimas

1.476
(1.662)

(5) Trumpalaikių palūkanų normų kilimas

290

(6) Trumpalaikių palūkanų normų kritimas

(629)

Labiausiai neigiamas pokytis

(1.662)

Pirmojo lygio kapitalas

20 415

Pokyčio santykis su pirmojo lygio kapitalu

(8,1%)

Vidinis limitas

<14%

9
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8. Likvidumo rizika
Bankas valdo savo likvidumą neviršydamas likvidumo valdymo ir pozicijų ribų, kurias nustato
Banko valdyba. Valdyba užtikrina, kad būtų laikomasi visų rizikos apribojimų, tiek vidinių, tiek
reikalaujamų priežiūros institucijų. Bankas siekia išlaikyti žemą likvidumo riziką.
Banko likvidumo rezervą (likvidžiojo turto portfelį) sudaro grynieji pinigai (banknotai), pinigai
banko sąskaitose ir Lietuvos banke (LB). Likvidus turtas taip pat gali būti investuojamas į žemos
rizikos likvidžius vertybinius popierius.
Lentelėje yra pateikiamas padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR), atspindintis likvidumo
riziką 30 dienų laikotarpyje. 2021.12.31 d. šio rodiklio vertė buvo 488%, minimalus priežiūrinis
reikalavimas 100%.
12 lentelė. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis 2021.12.31 d.
Straipsnis

Iš viso nepakoreguoto likvidžiojo turto
Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto

Likvidus turtas
4.853

Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto,
išskyrus itin aukštos kokybės
padengtąsias obligacijas
Monetos ir banknotai
Centriniame banke laikomi rezervai,
kuriuos galima atsiimti
Netenkamų pinigų srautai

Taikomas
svoris, %

Suma

4.853

4.853
4.853

4.853
115

1

4.853
115

1

4.738

4.738
Netenkamų pinigų srautai
71.258

Su neužtikrintais sandoriais / indėliais
susiję netenkamų pinigų srautai

3.980

70.713

Indėliai, kurių išmokėjimą susitarta
atlikti per ateinančias 30 dienų
Indėliai, kuriems taikomi didesni
netenkamų pinigų srauto koeficientai
Stabilūs indėliai
Kiti mažmeniniai indėliai
Ne veiklos indėliai
Paskirtos priemonės

3.896

274

1

274

58
68.442
1.939
0
93

0,1
0,05
0,1
1
0,9

6
3.422
194
0
84

452

0

0

Kiti įsipareigojimai ir vykdytini
įsipareigojimai
Gaunamų pinigų srautai
10

Vertė, pritaikius
svorio
koeficientą
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Bendra gaunamų pinigų srauto suma

5.294

Su neužtikrintais sandoriais / indėliais
susiję gaunamų pinigų srautai
Sumos, gautinos iš mažmeninių klientų
Sumos, gautinos iš finansinių klientų

5.294
3.121
2.173

3.734
3.734
1.561
2.173

0,5
1

Papildomi straipsniai
Sumos, gautinos iš finansinių klientų
15000
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
Likvidumo atsarga
Grynasis netenkamų pinigų srautas
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (%)

4.853
995
488%

Nuo 2021.06.30 d. Bankas apskaičiuoja bei pateikia ketvirtinėse ataskaitose grynąjį stabilaus
finansavimo rodiklį (NSFR), atskleidžiantį ilgalaikio Banko likvidumo riziką. 2021 m. pabaigoje šio rodiklio
vertė buvo 129%, minimalus priežiūrinis reikalavimas 100%.

13 lentelė. Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis (NSFR) 2021.12.31
Straipsnis
BŪTINAS PASTOVUS
FINANSAVIMAS
Būtinas pastovus finansavimas iš
centrinio banko turto
Būtinas pastovus finansavimas iš
paskolų
Būtinas pastovus finansavimas iš
kito turto
Būtinas pastovus finansavimas iš
nebalansinių straipsnių
TURIMAS PASTOVUS
FINANSAVIMAS
Turimas pastovus finansavimas iš
kapitalo straipsnių ir priemonių
Turimas pastovus finansavimas iš
mažmeninių indėlių
Turimas pastovus finansavimas iš
kitų įsipareigojimų

NSFR
ataskaitos
eilutė

Suma

0010

97.360

70.544

0020

4.853

0

0050

89.308

67.942

0100

3.106

2.518

0110

93

84

0120

97.267

90.903

0130

21.112

21.112

0140

70.713

67.064

0210

5.442

2.728

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis (NSFR)

Būtinas
pastovus
finansavimas

Turimas
pastovus
finansavimas

Santykis,
%

128,86%
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9. Nesuvaržytas turtas
Ataskaitinių metų pabaigoje visas Banko turto buvo nesuvaržytas. Žemiau pateikiama lentelėje,
parodanti nesuvaržyto Banko turto struktūrą ataskaitinių metų pabaigoje:
13 lentelė. Nesuvaržytas turtas (sumos nurodytos tūkst. EUR)
Nesuvaržytas turtas 2021.12.31
Straipsnis

Iš jų: atitinka centrinio
banko reikalavimus

Suma

Ataskaitą teikiančios įstaigos
turtas
Paskolos pagal pareikalavimą
Paskolos ir išankstiniai mokėjimai,
išskyrus paskolas pagal pareikalavimą

97.267
6.911

4.738
4.738

87.602

-

2.754

-

Kitas turtas

10.Atlygio politika
Banko atlygio politika yra paruošta vadovaujantis:
•

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės
verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių
priežiūros;

•

Lietuvos Respublikos bankų įstatymu;

•

Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 patvirtintas Minimalių
kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašu;

•

2009 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos rekomendacija Nr. 2009/384/EB dėl finansinių
paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos;

•

2016 m. birželio 27 d. Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking
Authority – EBA) Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos (angl. Guidelines on Sound
Remuneration Policies).
Informacija apie atlygio politikos rengimą ir sprendimų priėmimo procesą
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Už atlygio politikos parengimą ir priežiūrą atsakinga Banko valdyba (pačios valdybos paskirtas
vienas iš jos narių). Valdybos aprobuota politika (bei jos pakeitimai) teikiama stebėtojų tarybai
tvirtinti. Atlygio politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus.
Stebėtojų taryba priima sprendimus dėl:
1) bendro Banko darbuotojų Atlygiui skiriamo biudžeto ir jo paskirstymo;
2) valdybos nariams mokėtino Fiksuoto atlygio ir atitinkamais metais mokėtino
Kintamojo atlygio;
3) Banko atitikties pareigūnui, Rizikos kontrolės pareigūnui ir Vidaus audito tarnybos
vadovui mokėtino Fiksuoto atlygio.
Banko valdyba priima sprendimus dėl generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams mokėtino
Fiksuoto atlygio ir atitinkamais metais mokėtino Kintamojo atlygio.
Generalinis direktorius priima sprendimus dėl kitiems aukščiau nepaminėtiems Tiksliniams
darbuotojams bei tiesioginiams pavaldiniams, nepatenkantiems į Tikslinių darbuotojų kategoriją,
mokėtino Atlygio.
Individualų atitinkamo struktūrinio padalinio darbuotojo Fiksuotą atlygį nustato struktūrinio
padalinio vadovas, suderinęs su žmogiškųjų išteklių valdymo direktoriumi ir generaliniu
direktoriumi.
Rengiant šią atlygio politiką išorės konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.
Banko atlygio politika yra suderinta su Marginalen grupės atlygio politika.
Informacija apie atlygio ir veiklos rezultatų ryšį, atlygio struktūros požymius, kriterijus,
naudojamus veiklos rezultatams vertinti; veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, kuriais
grindžiama teisė į kintamojo atlygio sudėtines dalis

Banko atlygio politikos tikslas – užtikrinti veiklos ilgalaikę sėkmę. Banke taikoma atlygio
sistema turi pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti reikalingų įgūdžių ir kompetencijų turinčius darbuotojus,
skatinti gerus veiklos rezultatus, patikimą elgesį ir efektyvų rizikos valdymą. Atlygio sistema taip pat
turėtų skatinti darbuotojus savo veikloje nuolat laikytis galiojančių etikos principų ir vertybių bei
veikti atsižvelgiant į Banko verslo ir rizikos valdymo strategiją. Šia politika siekiama užtikrinti, kad
darbuotojams būtų mokamas konkurencingas atlygis, užtikrinti, jog kintamojo atlygio nustatymo
atvejai ir mokėjimo principai atitiktų ilgalaikius Banko tęstinės veiklos interesus, verslo strategiją,
tikslus, vertybes ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą, padėtų išvengti interesų
konflikto, o Tiksliniai darbuotojai nebūtų skatinami prisiimti per didelę Bankui nepriimtiną riziką.
13
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Fiksuotas darbo užmokestis yra pagrindinis atlygio komponentas. Jis nustatomas pagal
užimamos pareigybės lygį ir nustatytas pareigybių lygių darbo užmokesčio ribas, atsižvelgiant į
pagrindines funkcijas bei atsakomybę, darbuotojo kompetencijas bei darbo užmokesčio rinkos
sąlygas. Darbuotojo pastovioji atlygio dalis peržiūrima bent kartą per metus. Pastovioji atlygio dalis
Banko darbuotojams gali būti peržiūrėta priklausomai nuo patvirtinto darbo užmokesčio biudžeto,
darbo užmokesčio ribų ir darbuotojo veiklos rezultatų.
Kintamas atlygis yra atlygio sudedamoji dalis, kuria siekiama skatinti tam tikrą elgesį bei
rezultatus, motyvuoti bei skatinti į veiklos rezultatus orientuotą organizacinę kultūrą. Kintamasis
atlygis gali būti metinis, ketvirtinis arba mėnesinis.
Banko darbuotojams kintamoji atlygio dalis mokama atsižvelgiant į pasiektus Banko tikslus.
Darbuotojų kintamo atlygio dalis nustatoma procentais (%) nuo pastovios atlygio dalies. Konkretus
kintamos dalies dydis nustatomas kiekvienais metais ir patvirtinamas valdybos.
Darbuotojų veiklos rezultatai vertinami ir metinio kintamojo atlygio fondas sudaromas
įvertinus Banko veiklos rezultatus. Kintamasis metinis atlygis skiriamas atsižvelgiant į vertinamojo
laikotarpio Banko ir atitinkamo struktūrinio padalinio finansinius veiklos rezultatus bei vadovaujantis
kiekybiniais ir kokybiniais, įskaitant finansinius ir nefinansinius, darbuotojo veiklos rezultatų
vertinimo kriterijais.
Kintamasis atlygis kuris mokamas pagal pardavimo ir kitų individualių iš anksto nustatytų
tikslų pasiekimą negali viršyti 100% atitinkamo darbuotojo Fiksuoto atlygio. Individualus Kintamasis
atlygis administruojamas premijų schemomis, kuriuose yra nustatyti individualūs kokybiniai ir
kiekybiniai tikslai, išmokėjimo periodiškumas, darbuotojo rezultatai ir išmokama suma.
Be fiksuoto ir kintamo atlygio į darbuotojų atlygio paketą įeina papildomos naudos:
•

Sveikatos draudimas,

•

Nelaimingų atsitikimų draudimas,

•

Finansinės išmokos, mokamos Banko papildomų naudų tvarkoje nustatyta tvarka
[pvz.,artimo giminaičio netekties atvejai],

•

Kasmetinės papildomos atostogos,

•

Papildomos laisvos / poilsio dienos,

•

Kvalifikacijos kėlimo galimybės (seminarai, konferencijos, kursai, vidiniai mokymai),

•

Lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas.

Siekiant atlygio politikos lankstumo strateginių tikslų pasiekimui, pagal poreikį gali būti
formuojami atskiri atlygio sprendimai atskiroms strateginius tikslus vykdančioms komandoms,
kurioms taikomos papildomo skatinimo taisyklės.
14
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Bendroji kiekybinė informacija apie atlygį darbuotojams, išskiriant Banko vadovus

Vadovybė
Rizikos valdymo pareigūnai
Kiti darbuotojai
Viso

Darbuotojų sk.
15
6
157

Fiksuotas atlygis
964
233
3 438
4 635

Kintamas atlygis
16
-

Viso

16

980
233
3 438
4 651

Bankas nemokėjo nepiniginio kintamojo atlygio (akcijomis ar su akcijomis susijusiomis
priemonėmis).
Bankas nemokėjo atidėto atlygio.
Bankas nemokėjo išmokų sudarant naujas darbo sutartis bei sutarties pasirašymo premijų.
Išeitinės išmokos 2021 metais buvo išmokėtos 4 asmenims 31.631,04 Eur sumoje.
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GENERAL FINANCING BANKAS (anksčiau ﬁnansų bendrovė „General Financing“) ﬁnansų sektoriuje veikia nuo 2005
metų. Lietuvoje Bankas turi 14 klientų aptarnavimo skyrių. Siekdamas prisidėti prie socialiai jautrių klausimų
visuomenėje sprendimo Bankas remia labdaros bei paramos fondus: „Rimanto Kaukėno paramos grupė“, „SOS vaikų
kaimų Lietuvoje draugija“, „Padėk gatvės vaikams“, VšĮ „Kauno hospiso namai“, VšĮ „WOW University“, karo Ukrainoje
metu skyrė paramą VšĮ „Mėlyna ir geltona“ ir „Lietuvos Raudonajam Kryžiui“.
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