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1 Įžanginis žodis 

2018 m. kovo 23 d. ECB paskelbė Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą
1
 (toliau – 

Vadovas arba Licencijavimo vadovas). Vadove išdėstyti bendrieji licencijavimo 

principai, susiję su reikalavimo gauti licenciją taikymo apimtimi ir paraiškų gauti 

licenciją vertinimu.  

Ši 2 dalis yra neatsiejama Licencijavimo vadovo dalis. Joje pateikiamos konkrečios 

gairės dėl ECB priežiūrinių lūkesčių dėl naujai licencijuojamo banko kapitalo ir dėl jo 

veiklos programos.
2
 Todėl Vadovu ir šia 2 dalimi turėtų būti vadovaujamasi kaip vienu 

dokumentu.
3
  

Tai reiškia, kad Vadove nustatyti bendrieji licencijavimo principai ir nuostatos dėl 

reikalavimo gauti licenciją taikymo apimties galioja ir šiai 2 daliai. 

Kaip ir anksčiau paskelbto Licencijavimo vadovo, taip ir šios 2 dalies paskirtis – 

suteikti potencialiems paraiškų teikėjams kuo daugiau informacijos ir padėti jiems 

geriau suprasti ECB taikomą paraiškų gauti licenciją vertinimo tvarką ir kriterijus. Tai 

turėtų palengvinti paraiškų teikimo procesą. Licencijavimo vadovas nėra teisiškai 

privalomas; jis parengtas kaip paraiškų teikėjams ir visiems kitiems licencijavimo 

procese dalyvaujantiems subjektams skirta praktinė pagalbinė priemonė, kuria 

siekiama užtikrinti visos procedūros ir vertinimo sklandumą ir veiksmingumą. 

                                                                    
1  Bankų ir finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovai 
2  Šios gairės yra Licencijavimo vadovo 5.1 skyrius dėl kapitalo ir 5.2 skyrius dėl veiklos programų.  
3  Todėl ši Vadovo 2 dalis taikoma ir finansinių technologijų („fintech“) įmonių paraiškoms gauti licenciją. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180323.lt.html
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2 Teisinis pagrindas 

Šios Vadovo 2 dalies teisinis pagrindas toks pats, koks yra nurodytas Vadovo 

2 skyriuje. Vadove cituojami BPM reglamento
4
, BPM pagrindų reglamento

5
 ir 

KRD IV
6
 straipsniai taikomi ir šiai 2 daliai.  

Be to, šios 2 dalies nuostatos parengtos atsižvelgiant į ECB kartu su nacionalinėmis 

kompetentingomis institucijomis (NKI) parengtą politiką dėl Bendro priežiūros 

mechanizmo (BPM) praktikos ir procesų. Taip pat atsižvelgta į Europos 

bankininkystės institucijos (EBI) Galutinę ataskaitą dėl techninių reguliavimo 

standartų pagal KRD IV 8 straipsnio 2 dalį projekto ir techninių įgyvendinimo 

standartų pagal KRD IV 8 straipsnio 3 dalį projekto (EBA/RTS/2017/08 ir 

EBA/ITS/2017/05), nes kai Europos Komisija juos priims pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1093/2010 10–15 straipsnius, jie Europos Centriniam Bankui bus privalomi. 

                                                                    
4  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui 

pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika 

(OL L 287, 2013 10 29, p. 63). 
5  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama 

Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų 

bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) 

(ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1). 
6  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, kuria iš 

dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB 

(OL L 176, 2013 6 27, p. 338). 
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3 Paraiškų gauti licenciją vertinimas 

3.1 Kapitalo vertinimas7 

Nagrinėdamos paraiškas gauti licenciją, priežiūros institucijos vertina paraišką 

teikiančios kredito įstaigos
8
 kapitalo dydį, kokybę, kilmę ir sudėtį. Priežiūros 

institucijos kapitalo poreikį vertina visada, kad ir kokia paraiška būtų nagrinėjama: ar 

tai būtų paraiška gauti pirminę licenciją, licenciją įvykdžius įstaigų sujungimo ar 

įsigijimo sandorį ar licenciją laikinam bankui, ar paraiška išplėsti turimą licenciją. 

Kapitalo poreikis vertinamas atsižvelgiant į paraiškos nagrinėjimo metu esamą 

padėtį, taip pat į tam tikru metu ateityje prognozuojamą kapitalo poreikį.  

Pastebėta, kad NKI taikoma kapitalo poreikio apskaičiavimo praktika skiriasi. Todėl 

reikėtų paaiškinti dvi pamatines sampratas: 

Pradinio kapitalo reikalavimas 

Pradinio kapitalo reikalavimas – tai mažiausia būtina kapitalo suma, kurią kredito 

įstaiga privalo turėti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Licencijos suteikimo 

metu pradinis kapitalas turi būti apmokėtas visas
9
 ir, kaip nustatyta KRR 

93 straipsnyje, visą kredito įstaigos gyvavimo laiką privalo išlikti ne mažesnis. 

KRD IV nustatyta, kad mažiausias būtinas pradinis kapitalas yra 5 mln. eurų
10

. Kai 

kurios valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę 

perkėlė KRD IV, yra nustačiusios didesnę pradinio kapitalo normą. Tokiais atvejais 

pradinis kapitalas vertinamas atsižvelgiant į tokią normą.  

Nuosavų lėšų reikalavimas 

Nuosavų lėšų reikalavimas – tai kapitalo suma, kurią kredito įstaiga turi visada turėti 

po to, kai gavo licenciją, kad galėtų padengti galimus nuostolius ir sumažinti jos 

veiklai būdingą riziką. Nuosavų lėšų reikalavimas apskaičiuojamas paraiškos gauti 

licenciją nagrinėjimo metu pagal paraiškos teikėjo verslo planą ir jo prognozuojamą 

turtą, įvertintą pagal kredito, operacinės ir rinkos riziką. Ši nuostata taikoma ir 

atskiroms įstaigoms, ir įstaigų grupėms, kurių atžvilgiu vykdoma konsoliduota 

priežiūra. 

                                                                    
7  Šis skyrius yra Licencijavimo vadovo 5.1 skyrius. 
8  Priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo specifikos, paraišką nebūtinai teikia tas subjektas, 

kuriam reikalinga kredito įstaigos licencija; tai gali būti, pavyzdžiui, siūlomas juridinio asmens, kuris bus 

įsteigtas gavus licenciją, akcininkas (-ai).  
9  Išskyrus atvejus, kai nacionalinės teisės aktuose aiškiai nustatyta, kad mažiausias būtinas pradinis 

kapitalas neturi būti apmokėtas iš anksto. Tokiu atveju ECB sprendime gali būti nustatyta sąlyga, kad 

licencija įsigalioja tik nuo tada, kai bus apmokėtas visas pradinis kapitalas. 
10  Ši taisyklė turi keletą konkrečių išimčių (žr. KRD IV 12 straipsnio 4 dalį). Kai kurių kategorijų kredito 

įstaigoms gali būti leidžiama turėti mažesnį negu 5 mln. eurų pradinį kapitalą. 
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Kapitalo kokybė 

Siekiant užtikrinti kredito įstaigų kapitalo bazės tvirtumo vertinimo nuoseklumą, buvo 

suderintos taisyklės, iš ko ji gali būti sudaryta. KRR nustatyta, kokios kapitalo 

priemonės ir straipsniai gali būti pripažinti nuosavomis lėšomis.  

Atlikdama vertinimą priežiūros institucija tikrina, ar tikrai kapitalas sudarytas iš 

pripažįstamų elementų – taip užtikrinama kapitalo kokybė. 

Kredito įstaigos kapitalas turėtų būti aiškiai atskirtas nuo kito jos savininkų turto, nes 

jis visas visada turi būti prieinamas, kad jį būtų galima panaudoti neribojamiems vien 

tik kredito įstaigos tikslams.  

Licencijos suteikimo metu reikalingas kapitalas  

Priežiūros institucija vertina kredito įstaigos gebėjimą tam tikrą laiką – paprastai 

trejus metus – išlaikyti pakankamą kapitalo lygį. Tuo tikslu ji įvertina paraišką 

teikiančios kredito įstaigos verslo planą ir veiklą, kurią ji ketina vykdyti, bei su ja 

susijusią riziką.  

ECB tikisi, kad licencijos suteikimo metu kredito įstaiga turės tiek kapitalo, kad 

užtektų padengti nuostolius, kuriuos per tą laiką gali sukelti įstaigos patiriama rizika.   

Verslo planas turėtų būti parengtas pagal bazinį scenarijų ir nepalankių, bet 

įmanomų, sąlygų scenarijų, ir apimti pirmuosius trejus veiklos metus. Atlikdama 

bendrą verslo plano vertinimą, priežiūros institucija peržiūri ir patikrina įstaigos 

prognozes pagal bazinį ir nepalankųjį scenarijus.  

Paprastai, norint nustatyti, kokį kapitalą įstaiga turėtų turėti licencijos suteikimo metu, 

atliekama keletas skaičiavimų ir palyginami gauti rezultatai:   

 pirma, paraišką teikiantis subjektas apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimą 

kiekvieniems iš pirmųjų trejų jo veiklos metų ir nustato didžiausią iš trijų gautų 

skaičių;  

 antra, šis skaičius palyginamas su pradinio kapitalo suma, kurią privaloma turėti 

pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus, ir nustatoma, kuri iš jų didesnė;   

 trečia, prie didesnės sumos, minėtos antrame punkte, pridedama per 

pirmuosius trejus kredito įstaigos veiklos metus numatomų nuostolių (jeigu jų 

numatoma) kumuliacinė suma, apskaičiuota pagal jos bazinį arba nepalankųjį 

scenarijų (priklausomai nuo to, pagal kurį scenarijų gaunama didesnė suma). 

Šie trys apskaičiavimai yra visos kapitalo sumos, kurią kredito įstaiga turėtų 

turėti licencijos suteikimo metu, (t. y. licencijos suteikimo metu reikalingas 

kapitalas), apskaičiavimo pagrindas.  

Licencijos suteikimo metu reikalingas kapitalas apskaičiuojamas atsižvelgiant į 

paraišką teikiančio subjekto pirmųjų trejų veiklos metų verslo planą ir prielaidas, 

kuriomis remiantis jis parengtas. Taip siekiama nustatyti, kokio dydžio kapitalą 

Remiantis KRR 72 straipsniu, 

taikomu kartu su 25 straipsniu, 

įstaigos nuosavos lėšos susideda iš 

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo 

(CET 1, KRR 26–50 straipsniai), 

papildomo 1 lygio kapitalo (AT 1, 

KRR 51–61 straipsniai) ir 2 lygio 

kapitalo (T 2, KRR 62–

71 straipsniai). 
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kredito įstaiga turi turėti, kad pirmuosius kelerius veiklos metus tenkintų numatomus 

kapitalo reikalavimus. 

Paprastai kompetentingos institucijos, įskaitant ECB, prie reikalingo pradinio kapitalo 

prideda papildomą individualų rezervą rizikai padengti. Tai daroma todėl, kad pradinį 

kapitalą kredito įstaiga privalo turėti visą savo gyvavimo laiką ir juo negali dengti 

galimų nuostolių.  

Todėl licencijos suteikimo metu reikalingas kapitalas apibrėžiamas ne tik kaip suma, 

kurios reikia, kad kapitalo reikalavimai būtų tenkinami tuo konkrečiu laiko momentu, 

bet ir kaip suma, kurios reikia, kad tiek nuosavų lėšų, tiek pradinio kapitalo 

reikalavimai būtų tenkinami pirmuosius kelerius veiklos metus. 

Prieinamas kapitalas  

Skiriamos dvi licencijos suteikimo metu reikalingo kapitalo kategorijos: ta dalis, kuri 

licencijos suteikimo metu turi būti apmokėta visa, ir likusi dalis, kuri gali būti 

padengta kapitalo ištekliais. 

Apskaičiuojant, kokia dalis turėtų būti apmokėta licencijos suteikimo metu, prie 

pradinio kapitalo reikalavimo arba nuosavų lėšų reikalavimo sumos (priklausomai, 

kuri didesnė) pridedama paraišką teikiančio subjekto prognozuojama nuostolių, 

galimų per pirmuosius veiklos metus, suma. 

ECB tikisi, kad skirtumas tarp sumos, kuri licencijos suteikimo metu turi būti 

apmokėta visa, ir licencijos suteikimo metu reikalingo kapitalo sumos bus dengiamas 

kapitalo ištekliais, kuriais licencijos suteikimo metu kredito įstaiga turi galimybę 

pasinaudoti. 

Kapitalo ištekliais vadinamas turtas, kuriuo paraišką teikiantis subjektas neabejotinai 

gali pasinaudoti. Priežiūros institucijai patikrinus ir patvirtinus, kapitalo ištekliais gali 

būti pripažįstamos skolintos lėšos, garantijų raštai, akcininkų privačios finansinės 

lėšos ir kitos finansinės priemonės, kurios jau yra arba dar bus išleistos finansų 

rinkose, ir t. t. Paraišką teikiantis subjektas turėtų įrodyti, kad turi tokių papildomų 

išteklių. 

Pavyzdžiai 

Toliau pateikiama pavyzdžių, kaip dėl to, kad kai kurios valstybės narės taiko 

didesnes mažiausio būtino pradinio kapitalo normas, gali skirtis visas licencijos 

suteikimo metu reikalingas kapitalas ir kuo skiriasi kapitalas, kuris turi būti 

apmokėtas, ir visas reikalingas kapitalas. 
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1 pavyzdys: nuosavų lėšų reikalavimas didesnis negu pradinio kapitalo 

reikalavimas 

Pagal šį pavyzdį, nuosavų lėšų reikalavimas visus pirmuosius trejus veiklos metus 

yra didesnis už pradinio kapitalo reikalavimą. Prie didžiausios nuosavų lėšų 

reikalavimo sumos (t. y. 12, trečiaisiais metais) pridedama kumuliacinė trejų pirmųjų 

metų tikėtinų nuostolių suma (t. y. 4) ir gaunama licencijos suteikimo kredito įstaigai 

metu reikalingo kapitalo suma (t. y. 16), įskaitant kapitalo išteklius. Kapitalo dalis, kuri 

turi būti apmokėta licencijos suteikimo metu, pagal šį pavyzdį yra 8 (pirmaisiais 

metais numatomo nuosavų lėšų reikalavimo (t. y. 6) ir pirmaisiais metais numatomo 

nuostolio (t. y. 2) suma). 

1 paveikslas 

Nuosavų lėšų reikalavimas didesnis negu pradinio kapitalo reikalavimas 

 

 

2 pavyzdys: pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus privalomas 

pradinis kapitalas didesnis negu nuosavų lėšų reikalavimas 

Pagal šį pavyzdį, pradinio kapitalo reikalavimas (t. y. 15) visus pirmuosius trejus 

veiklos metus yra didesnis už nuosavų lėšų reikalavimą. Kadangi 15 yra didžiausias 

dydis, skaičiavimuose naudojamas jis, o ne nuosavų lėšų reikalavimo dydis. Todėl 

prie 15 pridedamas pirmųjų trejų metų kumuliacinis nuostolis (t. y. 4) ir gaunama 19. 

Pagal šį pavyzdį, 19 yra licencijos suteikimo metu reikalingas kapitalas (įskaitant 

kapitalo išteklius), o 17 (pradinis kapitalas (t. y. 15) + pirmuosius metus numatomas 

nuostolis (t. y. 2)) yra ta dalis, kuri licencijos suteikimo metu turi būti apmokėta. 

3 metai

5

2 metai

5

9

3,5

1 metai

Pradinio kapitalo reikalavimas

Nuosavų lėšų reikalavimas

Sukauptas metų nuostolis

5

6

+

2

8

12

+

4

16

Visa kapitalo suma, 

kuri licencijos 

suteikimo metu turi 

būti apmokėta

Visas licencijos 

suteikimo metu 

reikalingas kapitalas 

(apmokėtas + kapitalo 

ištekliai)
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2 paveikslas 

Pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus privalomas pradinis kapitalas didesnis 

negu nuosavų lėšų reikalavimas 

 

 

3 pavyzdys: nuosavų lėšų reikalavimas vienais metais už pradinio 

kapitalo reikalavimą mažesnis, kitais – didesnis 

Pagal šį pavyzdį, prognozuojamas nuosavų lėšų reikalavimas sparčiai didėja ir 

trečiaisiais metais viršija pradinio kapitalo reikalavimą. Prie didžiausios sumos 

(t. y. 21) pridedama kumuliacinė pirmųjų trejų metų tikėtinų nuostolių suma (t. y. 4) ir 

gaunama licencijos suteikimo kredito įstaigai metu reikalingo kapitalo suma (t. y. 25), 

įskaitant kapitalo išteklius. Dalis, kuri licencijos suteikimo metu turi būti apmokėta 

(t. y. 17) yra tokia pati kaip pagal ankstesnį pavyzdį. 

3 paveikslas 

Nuosavų lėšų reikalavimas vienais metais už pradinio kapitalo reikalavimą mažesnis, 

kitais – didesnis 

 

 

3 metai

12

2 metai

9

15

3,5

1 metai

Nuosavų lėšų reikalavimas

Pradinio kapitalo reikalavimas

Sukauptas metų nuostolis

6

15

+

2

17

15

+

4

19

Visa kapitalo suma, 

kuri licencijos 

suteikimo metu turi 

būti apmokėta

Visas licencijos 

suteikimo metu 

reikalingas kapitalas 

(apmokėtas + kapitalo 

ištekliai)

3 metai

15

2 metai

15

9

3,5

1 metai

Pradinio kapitalo reikalavimas

Nuosavų lėšų reikalavimas

Sukauptas metų nuostolis 

15

6

2

17

21

+

4

25

Visa kapitalo suma, 

kuri licencijos 

suteikimo metu turi 

būti apmokėta 

Visas licencijos 

suteikimo metu 

reikalingas kapitalas 

(apmokėtas + kapitalo 

ištekliai)

+
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Didžiausia suma, kuri turi būti naudojama skaičiavimuose, gali būti prognozuojama ir 

pirmaisiais ar antraisiais metais (kitaip nei parodytuose pavyzdžiuose). 

Be to, licencijos suteikimo metu priežiūros institucijos gali pareikalauti, kad kredito 

įstaiga turėtų didesnį kapitalą, jeigu jo reikia specifinei rizikai padengti, pavyzdžiui, 

pradinei rizikai ar plano neįgyvendinimo rizikai, priklausomai nuo individualių 

aplinkybių, kurios kiekvienu konkrečiu atveju vertinamos atskirai. 

Vieta 

Visiškai apmokėtas reikalingas kapitalas turėtų būti įtrauktas į kredito įstaigos 

buhalterines knygas, jeigu nacionalinės teisės aktuose nenustatyta kitaip.  

Laikas 

Rekomenduojama, kad iki licencijos suteikimo būtų apmokėta visa reikalingo kapitalo 

suma. Tačiau jeigu dėl nacionalinės teisės aktų ar nacionalinės praktikos tai yra 

neįmanoma, iki licencijos suteikimo arba bent jau iki komercinės veiklos pradžios
11

 

turėtų būti apmokėta pradinio kapitalo suma. 

Priežiūros institucijoms turėtų būti pateikti įrodymai, kad kapitalas apmokėtas arba 

pervestas, jeigu taip nustatyta nacionalinės teisės aktuose. 

Bankų grupės 

Kartais suteikti licenciją prašoma bankui, kuris bus jau egzistuojančios bankų grupės 

narys. Tokia naujai licencijuojama patronuojamoji įmonė, priklausomai nuo jos dydžio 

ir veiklos pobūdžio, gali turėti poveikio visos grupės kapitalo lygiui. Vertinant galimą 

naujai licencijuojamo subjekto poveikį bankų grupei atsižvelgiama į suteiktas išimtis. 

Išimtis, t. y. atleidimą nuo kapitalo ir  (arba) likvidumo reikalavimų, kompetentingos 

institucijos gali suteikti tik tam vienam naujai licencijuojamam subjektui atskirai. Tokiu 

atveju reikalavimai naujai licencijuojamam bankui integruojami į jo 

patronuojančiosios įmonės konsoliduotus prudencinius reikalavimus. 

Jeigu nuo kapitalo ir (arba) likvidumo reikalavimų atleidžiama tik atskira konkreti 

kredito įstaiga, sprendimas dėl atleidimo nuo reikalavimų turi būti priimtas iki 

licencijos suteikimo arba tuo pačiu metu, kad atleidimas nuo reikalavimų galiotų nuo 

licencijos įsigaliojimo.  

Paprastai atleidimas nuo reikalavimų suteikiamas licencijos suteikimo metu, jeigu 

paraišką teikiantis subjektas ir (arba) jo patronuojančioji įmonė jau yra prižiūrimos 

įstaigos. 

                                                                    
11  Komercinės veiklos pradžia yra laikas, kai kredito įstaiga pradeda reklamuoti paslaugas siekdama 

pritraukti klientų.  
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Laikini bankai 

Paprastai naujai licencijuojami laikini bankai (angl. bridge banks) taip pat turi tenkinti 

kapitalo ir likvidumo reikalavimus.  

Kadangi paprastai yra neįmanoma tiksliai įvertinti laikino banko turto ir sąnaudų, 

priežiūros institucijos, kiekvieną atvejį įvertinusios atskirai, po pertvarkymo įsteigtam 

bankui gali nustatyti didesnį arba mažesnį kapitalo reikalavimą, negu buvo 

nustatytas jo pirmtakui.  

Paprastai laikinas bankas turėtų turėti atsidėjęs tokią pačią procentinę dalį kapitalo, 

kokią turėjo jo pirmtakas, apskaičiuotą atlikus prudencinį jam perleisto turto, teisių ir 

įsipareigojimų įkainojimą, iki kol per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) 

bus atliktas visapusiškas vertinimas.  

3.2 Veiklos programos ir organizacinės struktūros 

vertinimas12 

Kai EBI priims TRS projektą, bus patikslinta, kokia konkrečiai informacija turės būti 

pateikta su paraiška gauti licenciją, taip pat bus pateiktas išsamus sąrašas 

dokumentų ir kitos informacijos įvairiais klausimais. 

Toliau aprašyta ne visa informacija, kuri turės būti pateikta, tačiau tai yra pagrindiniai 

klausimai, kurie labiausiai rūpi priežiūros institucijoms, kai jos vertina veiklos 

programą ir verslo planą.
13

   

Priežiūros institucijos gali kvestionuoti pateiktą informaciją ir tikrinti prielaidas, 

kuriomis remiantis verslo planas parengtas.  

Paprastai verslo planas rengiamas vidutinės trukmės laikotarpiui, t. y. trejiems–

penkeriems metams. 

Siūloma veikla ir strategija 

Kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti verslo modelį ir su juo susijusią riziką, 

paraiškos teikėjas privalo pateikti informacijos apie veiklą, kurią planuoja vykdyti, 

kaip nustatyta KRD IV 10 straipsnyje ir ją įgyvendinančiuose nacionalinės teisės 

aktuose. Paraiškos teikėjas turėtų pateikti savo bendros strategijos, taip pat 

numatomos veiklos, skirtos strateginiams kredito įstaigoms tikslams pasiekti, aprašą.  

Priežiūros institucijos įvertina verslo plane pateiktą informaciją apie produktus ir 

paslaugas, kurias numatoma teikti, tikslinių klientų segmentą ir vietą, fizinius ir (arba) 

                                                                    
12  Šis skyrius yra Licencijavimo vadovo 5.2 skyrius dėl veiklos programų.  
13  Kai tinka ir kai nacionalinės teisės aktais nedraudžiama, priežiūros institucijos gali prašyti pateikti 

daugiau dokumentų, pavyzdžiui, išėjimo iš verslo planą, kuriame numatomas tvarkingas veiklos 

nutraukimas nesukeliant nuostolių kreditoriams. 
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skaitmeninius platinimo kanalus ir numatomą paslaugų ir produktų pozicionavimą 

rinkoje, palyginti su konkurentais.  

Peržiūrėdamos siūlomo verslo plano įgyvendinimo tvarkaraštį, priežiūros institucijos 

įvertina jo turinį, prioritetus ir įvairios numatomos veiklos terminus, taip pat fiksuotas 

ir kintamas įgyvendinimo sąnaudas. 

Paraiškoje taip pat turėtų būti nurodoma, ar įstaiga ketina likti indėlių garantijų 

schemoje ir institucinėje užtikrinimo sistemoje, jeigu tinka.  

Ekonominė aplinka ir verslo modelio perspektyvumas 

Priežiūros institucijos įvertina kredito įstaigos padėtį iš makroekonominės pozicijos, 

atsižvelgdamos ir į verslo aplinką. 

Priežiūros institucijos vertina aplinką, nes tai padeda joms suprasti pagrindines 

prielaidas, kuriomis kredito įstaiga grindžia savo prognozes. Priežiūros institucijos 

tokias prielaidas dažnai kvestionuoja, kad įsitikintų, ar jos yra realios ir ar prognozės 

gali pasitvirtinti.  

Verslo modelio perspektyvumas vertinamas pagal pagrindinius pelno šaltinius ir 

įstaigos galimybes pirmuosius trejus veiklos metus gauti pakankamą grąžą. Be to, 

priežiūros institucijos vertina ir kredito įstaigos verslo modelio tvarumą, įvertindamos 

įstaigos gebėjimą gauti pelno ateityje ir numatomą jos rizikos profilį visą verslo plano 

laikotarpį. 

Finansinės prognozės 

Finansinės prognozės vertinamos pagal prognozuojamą balansą ir prognozuojamą 

pelno ir nuostolio ataskaitą, kurias paraiškos teikėjas turi pateikti už trejus pilnus 

veiklos metus.   

Prognozės turėtų būti parengtos pagal bazinį scenarijų ir pagal nepalankų scenarijų, 

kad priežiūros institucijos galėtų įvertinti verslo modelio perspektyvumą ir tvarumą 

įvairiomis sąlygomis. Įstaiga turėtų paaiškinti pagal abu scenarijus parengtose 

prognozėse darytas prielaidas, kodėl jos buvo pasirinktos būtent tokios ir kodėl 

įstaiga mano, kad jos realistiškos.  

Pagal abu scenarijus turėtų būti apskaičiuotas poveikis kapitalo ir likvidumo 

rodikliams.  

Be kitos finansinės informacijos, paraiškos teikėjas turėtų pateikti ir informacijos apie 

savo finansavimo profilį, finansavimo šaltinius ir jų diversifikavimą ir (arba) turimą 

įsiskolinimą.  

Pagal finansines prognozes sprendžiama, ar paraiškos teikėjo įnešamas kapitalas 

yra pakankamo dydžio ir pakankamos kokybės, kad juo būtų galima padengti ne tik 

kredito įstaigos riziką, bet ir pagal nepalankųjį scenarijų prognozuojamus nuostolius.  
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Organizacinė struktūra 

Vertindamos kredito įstaigos organizacinės struktūros aiškumą ir efektyvumą, 

priežiūros institucijos apžvelgia struktūrą ne tik personalo, bet ir vadovybės 

lygmeniu.  

Vertinama, ar apskritai organizacinė struktūra yra tinkama, kad kredito įstaigai galėtų 

veiklą vykdyti efektyviai, atsakingai ir suvaldomai. 

Priežiūros institucijos kreipia dėmesį į tai, kaip paskirstytos funkcijos ir kas kam 

atskaitingas, taip pat kaip organizuojamos rizikos valdymo ir kontrolės funkcijos ir 

kokia jų kokybinė ir kiekybinė sudėtis.  

Bendrojo vidaus valdymo tvarka 

Įstaigos bendrojo vidaus valdymo tvarka yra dalis jos visos organizacinės struktūros, 

todėl taip pat turi įtakos tam, ar visa struktūra gali būti pripažinta tinkama. 

Vertinant bendrojo vidaus valdymo tvarką vertinama valdymo ir priežiūros organų, 

įskaitant atitinkamus komitetus, sudėtis ir vaidmuo. Vertinama ir jų atitiktis 

nacionalinės teisės aktų reikalavimams.  

Valdymo struktūra vertinama pagal tokius kriterijus kaip skaidrumas, patikimumas ir 

gebėjimas užtikrinti veiksmingą sprendimų priėmimą su aiškiu įgaliojimų ir 

įpareigojimų paskirstymu visais lygmenimis.  

Be to, remiantis atitinkamais Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais, valdymo tvarka 

turi būti tokia, kad būtų užtikrinta tinkama galios pusiausvyra, kad valdymo organai 

būtų apsaugoti nuo nepageidaujamos įtakos ir kad būtų galima atpažinti interesų 

konfliktus.  

Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo tvarka 

Remiantis atitinkamais Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais, vidaus kontrolės ir 

rizikos valdymo tvarka turi apimti visą kredito įstaigos veiklą ir patiriamą riziką. 

Vertindamos šią tvarką, priežiūros institucijos įvertina, ar pagal taikomą politiką ir 

metodiką galima riziką tinkamai identifikuoti, apskaičiuoti ir kontroliuoti, įskaitant ir 

riziką, susijusią su užsakomosiomis paslaugomis.  

Dažniausiai žiūrima, ar pakankamai išteklių – pakankamas skaičius tinkamos 

kompetencijos darbuotojų – skiriama rizikos valdymo, atitikties kontrolės ir vidaus 

audito funkcijoms. Todėl vertinamas tų funkcijų dydis palyginti su visos kredito 

įstaigos dydžiu ir veiklos sudėtingumu, tų funkcijų geografinė vieta palyginti su vieta, 

kurioje kredito įstaiga faktiškai vykdo veiklą, ir ar vidaus kontrolės ir rizikos valdymo 

tvarkai vykdyti yra skirta pakankamai techninių priemonių. 
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IT infrastruktūra, įskaitant verslo tęstinumo planavimą 

Kredito įstaigos intensyviai naudojasi informacinėmis technologijomis verslo 

operacijoms vykdyti, ypač internetinės ir (arba) mobiliosios bankininkystės 

paslaugoms teikti. Todėl labai svarbu, kad IT infrastruktūra būtų patikima ir kad būtų 

imamasi atitinkamų priemonių verslo tęstinumui užtikrinti.  

Priežiūros institucijos įvertina IT infrastruktūros gebėjimą tenkinti esamus ir būsimus 

verslo poreikius tiek įprastinėmis sąlygomis, tiek susiklosčius nepalankioms 

aplinkybėms.  

Kredito įstaiga turėtų turėti tinkamą IT rizikos identifikavimo, vertinimo, stebėjimo ir 

valdymo politiką ir procesus. 

Vertinamas ir verslo tęstinumo planas, kuriame turėtų būti numatyti veiksmai IT 

sistemų sutrikimo atveju. Vertinama, ar, laikantis tokio plano, bus galima užtikrinti 

pakankamą atsparumą didelių sutrikimų atveju ir kad svarbiausios operacijos ir toliau 

būtų vykdomos.  

Užsakomosios paslaugos 

Užsakomosios paslaugos laikomos rizikingesne veikla, nesvarbu, ar jos būtų 

užsakomos iš kitų tai pačiai grupei priklausančių kredito įstaigų, ar iš trečiųjų 

asmenų. Todėl tokia veikla tikrinama akyliau; vertinami, inter alia, šie aspektai:  

 užsakomųjų paslaugų pobūdis ir motyvai; 

 užsakomųjų paslaugų teikėjų patirtis, veiklos istorija ir vieta; 

 užsakomųjų paslaugų politikos tinkamumas ir jos poveikis rizikos valdymui, 

ypač tarpvalstybinės veiklos požiūriu; 

 sutartiniai susitarimai, išdėstyti sutartyse dėl paslaugų teikimo. 

Priežiūros tvarka 

Paraiškos gauti licenciją vertinamos vadovaujantis nuoseklumo ir visiems vienodų 

sąlygų principais. 
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