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BENDRŲJŲ PAJAMŲ  ATASKAITA 
 
 

 

2013 m. 
birželio 30 d. 

2012 m. 
gruodžio 31 d. 

pasibaigę metai 

    
Palūkanų pajamos  4,308 9,015 
Palūkanų išlaidos  (1,818) (4,937) 
   

Grynosios palūkanų pajamos  2,490 4,078 
   

Paslaugų ir komisinių pajamos  743 1,110 
Paslaugų ir komisinių išlaidos  (600)  (1,029) 
   

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos (sąnaudos)  143 (81) 
   

Kitos pajamos  476 59 
Veiklos išlaidos   (1,920) (3,656) 
Paskolų ir kt. turto vertės sumažėjimo 
(atidėjiniai)/atidėjinių atstatymas 

 - - 

Pelnas (nuostolis) iš išvestinių priemonių perkainavimo 
tikrąja verte 
Materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos 

  
 

(100) 

178 
 

(183) 
Nematerialiojo turto amortizacijos išlaidos ir nurašymai  (137) (159) 
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta   1 1 
Grynasis pelnas iš operacijų su vertybiniais popieriais  - 5 
   

Pelnas prieš apmokestinimą  953 (404) 
   

Pelno mokesčio sąnaudos  - (83) 
    
Grynasis  pelnas  953 321 
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BALANSAS 
 
 

 

2013 m. 
birželio 30 d.  

2012 m. 
gruodžio 31 d. 

pasibaigę metai  

TURTAS 
   

Pinigai ir lėšos centriniame banke  31,971 48,013 
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų  70,376 74,340 
Paskolos ir gautinos sumos iš kitų asmenų 
Investiciniai vertybiniai popieriai 

 4,015 1,506 

-  laikomi galimam pardavimui  125,249 106,968 
-  laikomi iki išpirkimo  96,431 131,774 
Išvestinės finansinės priemonės, tikrąja verte 
Ilgalaikis materialusis turtas 

 744 
1,649 

744 
1,665 

Nematerialusis turtas  1,198 1,098 
Atidėto pelno mokesčio turtas 
Turtas skirtas parduoti 
Kitas turtas 

 2,633 
- 

407 

2,635 
1,568 

499 

 
   

Iš viso turto  334,673 370,810 
    
ĮSIPAREIGOJIMAI    

Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams  285,241 325,110 
Indėliai  433 306 
Subordinuotos paskolos  5,156 5,153 
Išvestinės finansinės priemonės, tikrąja verte 
Likvidumo palaikymo rezervas 

 622 
16,140 

622 
13,385 

Mokėtinas pelno ir kiti  mokesčiai  157 - 
Kiti įsipareigojimai  1,583 1,282 
  

 
 

Iš viso įsipareigojimų  309,332 345,858 
    

KAPITALAS IR REZERVAI    

Pagrindiniai pajai  64 64 
Papildomi pajai  31,573 31,100 
Atsargos kapitalas  - - 
Rezervinis kapitalas  - - 
Stabilizacijos fondas  6,088 7,137 
Finansinio turto perkainavimo rezervas  (117) (129) 
Nepaskirstytas rezultatas  953 (13,541) 
Prėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas  (13,220) 321 
    

    

Iš viso kapitalo ir rezervų  25,341 24,952 
    

Iš viso įsipareigojimų ir rezervų  334,673 370,810 
    
 
2013 m. birželio 30 d. Lietuvos centrinės unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai siekė: 

� likvidumo normatyvas – 163,23 proc.; 
� kapitalo pakankamumo normatyvas – 38,09  proc. 

 
2013 m. birželio 30 d. Lietuvos centrinės unijos turto grąža siekė 0,28 proc., nuosavybės grąža – 3,76 proc.  
 
Per 2013 m. II ketvirtį Lietuvos centrinei unijai poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, poveikio 
priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.  
 
2013 m. birželio 30 d. Lietuvos centrinės unijos specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitoms gautinoms sumoms 
sudarė 18 803 tūkst. Lt. 


