
8.6. Kitą prekybinį finansinį turtą ir prekybinius finansinius įsipareigojimus (įskaitant mišrias išvestines finansines
priemones)

9.Gryn

asis.

pelnas už finansinį turtą ir įsipareigojimus, vertinamus tikrąja verte (nuostolis dėl to)

8.5. Biržos prekes ir susijusias išvestines finansines priemones

10. Grynasis pelnas už apsidraudimo sandorius (nuostolis dėl to)
11. Grynasis valiutų kursų pasikeitimo rezultatas
12. Grynasis pelnas už turto (išskyrus laikomą parduoti) pripažinimo nutraukimą (nuostolis dėl to)

1.8. Kitos palūkanų pajamos
2. <Palūkanų išlaidos> 3765

1.6. Už investicijas, laikomas iki termino pabaigos 2112
1.7. Už apsidraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandorius

2.(i). Iš jų indėliams 21

2.3. Tikrąja verte vertinamam finansiniam turtui (jei į apskaitą įtraukiamas atskirai)
2.4. Amortizuota savikaina vertinamiems finansiniams įsipareigojimams 3365

2.1. Centriniams bankams
2.2. Prekybiniam finansiniam turtui (jei į apskaitą įtraukiamas atskirai)

1. Palūkanų pajamos 7750
1.(i). Iš jų už paskolas

8.4. Kredito finansines priemones ir susijusias išvestines finansines priemones

1.0. Finansinės ir veiklos pajamos ir išlaidos 3983

1.1. Už lėšas centriniuose bankuose

1.4. Už parduoti turimą finansinį turtą 925
1.5. Už paskolas ir kitas gautinas sumas (įskaitant išperkamąją nuomą) 4713

1.2. Už prekybinį finansinį turtą (jei į apskaitą įtraukiamas atskirai)
1.3. Už tikrąja verte vertinamą finansinį turtą (jei į apskaitą įtraukiamas atskirai)

2.5. Apsidraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriams

7.3. Investicijas, laikomas iki termino pabaigos
7.4. Amortizuota savikaina vertinamus finansinius įsipareigojimus

7.1. Parduoti turimą finansinį turtą
7.2. Paskolas ir kitas gautinas sumas (įskaitant išperkamąją nuomą)

7.5. Kitą finansinį turtą ir įsipareigojimus

8.2. Palūkanines finansines priemones ir susijusias išvestines finansines priemones
8.3. Operacijas užsienio valiuta 4

8. Grynasis pelnas už prekybinį finansinį turtą ir prekybinius finansinius įsipareigojimus (nuostolis dėl to) 4
8.1. Nuosavybės vertybinius popierius ir susijusias išvestines finansines priemones

4. Dividendų pajamos
4.1. Už prekybinį finansinį turtą (jei į apskaitą įtraukiamas atskirai)

2.6. Kitos palūkanų išlaidos 400
3. Išlaidos dalininkų akcijoms išpirkti, dalininkams pareikalavus

4.2. Dividendų pajamos,Už tikrąja verte vertinamą finansinį turtą (jei į apskaitą įtraukiamas atskirai)

6. <Paslaugų ir komisinių išlaidos> 584
7. Grynasis realizuotasis pelnas už finansinį turtą ir įsipareigojimus, nevertinamus tikrąja verte (nuostolis

dėl to)

4.3. Už parduoti turimą finansinį turtą
5. Paslaugų ir komisinių pajamos 555

Eil. Nr. Straipsniai Suma

TĘSTINĖ VEIKLA
1 2 3

0002 forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 121
(Lietuvos banko valdybos
2008 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 86
redakcija) 1

Lietuvos centrinė kredito inija

110086034, Savanorių pr. 363-211, Kaunas

Lietuvos banko
Kredito įstaigų priežiūros departamentui
kodas 1200
Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius

Pateikimo terminas

Periodiškumas

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

tūkst. Lt

2010 m. spalio 1 d.

iki mėnesio 8 d.
ketvirtinė



18.2.4. Kito nematerialiojo turto
18.2.3. Prestižo

18.2.6. Kito turto
18.2.5. Investicijų į  dukterines, asocijuotąsias ir bendrąsias įmones, į apskaitą įtraukiamų taikant  nuosavybės metodą

18.2. Nefinansinio turto vertės sumažėjimas
18.1.4. Investicijų, laikomų iki termino pabaigos

18.2.2. Investicinio turto
18.2.1. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių

19. Neigiamo prestižo pripažinimas

23. Pelnas už nutrauktą veiklą, sumokėjus mokesčius (nuostolis dėl to)
Iš viso pelno už tęstinę veiklą, sumokėjus mokesčius  (nuostolio dėl to) 1736

24. Mažumos pelnas (nuostolis)
Iš viso pelno už tęstinę ir nutrauktą veiklą, sumokėjus mokesčius (nuostolio dėl to) 1736

21. Pelnas už parduoti laikomo ilgalaikio turto ir perleidžiamo turto grupes, kai tai nelaikoma nutraukta
veikla (nuostolis dėl to)

20. Pelnas (nuostolis) iš dukterinių,asocijuotų ir bendrųjų įmonių, į apskaitą įtraukiamų taikant nuosavybės
metodą

22. Mokesčių išlaidos (pajamos), susiję su tęstinės veiklos pelnu (nuostoliu)
Iš viso pelno už tęstinę veiklą, prieš sumokant mokesčius (nuostolio dėl to) 1736

PELNAS (NUOSTOLIS), PRISKIRTINAS PATRONUOJANČIOS ĮMONĖS NUOSAVYBĖS
VALDYTOJAMS

1736

15.1. Personalo išlaikymo išlaidos 1433
15.2. Bendrosios ir administracinės išlaidos 845
16. Amortizacija 191

15. Operacinės išlaidos 2278

18.1.3. Paskolų ir gautinų sumų (įskaitant išperkamąją nuomą) -222

13. Kitos veiklos pajamos 102
14. Kitos veiklos išlaidos 79

16.1. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių 129

18.1. Nuostoliai dėl finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimo -222
18.1.1. Savikaina vertinamo finansinio turto (nekotiruojamų nuosavybės vertybinių popierių ir    susijusių išvestinių

finansinių priemonių)
18.1.2. Parduoti turimo finansinio turto

18. Vertės sumažėjimas -222

16.2. Investicinio turto
16.3. Nematerialiojo turto (išskyrus prestižą) 62
17. Atidėjiniai

Eil. Nr. Straipsniai Suma

TĘSTINĖ VEIKLA
1 2 3

Administracijos vadovas

(parašas)

Sigitas Bubnys

Vyr. buhalterė Jurgita Kubilienė
(parašas)

Jurgita Kubilienė, tel. 837200584


