
BENDRŲJŲ PAJAMŲ  ATASKAITA

2010 m.
gruodžio 31 d. 

pasibaig ę metai

2009 m.
gruodžio 31 d. 

pasibaig ę metai

Palūkanų pajamos 10,482 9,103
Palūkanų išlaidos (4,886) (4,343)

Grynosios pal ūkanų pajamos 5,596 4,760

Paslaugų ir komisinių pajamos 630 712
Paslaugų ir komisinių išlaidos (732) (565)

Grynosios paslaug ų ir komisini ų pajamos 
(sąnaudos)

(102) 147

Kitos pajamos 103 512
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta 2 22
Veiklos išlaidos (3,808) (3,152)
Paskolų vert÷s sumaž÷jimo (atid÷jiniai)/atid÷jinių 
atstatymas

222 (222)

Materialiojo turto nusid÷v÷jimo išlaidos (167) (192)
Nematerialiojo turto amortizacijos išlaidos ir nurašymai (77) (572)

Pelnas prieš apmokestinim ą 1,769 1,303

Pelno mokesčio sąnaudos (264) (348)

Grynasis  pelnas 1,505 955

Kitos bendrosios pajamos
Grynasis galimo pardavimo vertybinių popierių 
perkainojimo pokytis (391) 1,138 
Atid÷tasis pelno mokestis susijęs su galimo pardavimo 
vertybinių popierių pokyčiu 59 (224)

Kitos bendrosios pajamos at ÷mus atid ÷tąjį pelno 
mokest į

   (332) 914

Bendrosios pajamos 1,173 1,869



BALANSAS

2010 m.
gruodžio 31 d. 

2009 m.
gruodžio 31 d. 

TURTAS
Pinigai ir l÷šos centriniame banke 100,195 2,394
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų 56,844 144,478
Investiciniai vertybiniai popieriai
-  laikomi galimam pardavimui 33,752 20,466
-  laikomi iki išpirkimo 117,395 35,471
Ilgalaikis materialusis turtas 1,575 1,633
Nematerialusis turtas 450 459
Kitas turtas 233 186

Iš viso turto 310,444 205,087

ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams 276,213 175,980
Ind÷liai 299 306
Subordinuotos paskolos 5,170 5,188
Likvidumo palaikymo rezervas 8,705 6,418
Mok÷tinas pelno mokestis 93 169
Kiti įsipareigojimai 1,062 758

Iš viso įsipareigojim ų 291,542 188,819

KAPITALAS IR REZERVAI
Pagrindiniai pajai 61 62
Papildomi pajai 10,223 9,618
Atsargos kapitalas 158 158
Rezervinis kapitalas 1,027 749
Stabilizacijos fondas 6,194 4,660
Finansinio turto perkainavimo rezervas (266) 66
Nepaskirstytas rezultatas 1,505 955

Iš viso kapitalo ir rezerv ų 18,902 16,268

Iš viso įsipareigojim ų ir rezerv ų 310,444 205,087

2010 m. gruodžio  31 d. Lietuvos centrin÷s unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai 
siek÷:

1 likvidumo normatyvas – 150,35 proc.;
2 kapitalo pakankamumo normatyvas – 21,74  proc.;
2 didelių paskolų normatyvas –  223,42 proc..

2010 m. gruodžio  31 d. Lietuvos centrin÷s unijos turto grąža siek÷ 0,48 proc., 
nuosavyb÷s grąža – 14,63 proc. 
2010 m. gruodžio 31 d. Lietuvos centrin÷s unijos turtas nebuvo nuvert÷jęs. Per 2010 
m. IV ketvirtį Lietuvos centrinei unijai poveikio priemon÷s nebuvo pritaikytos ar 
atšauktos, poveikio priemon÷s einamuoju laikotarpiu n÷ra taikomos. 
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