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Medicinos banko pirmojo pusmečio pelnas – 1,82 mln. Lt 

 

UAB Medicinos bankas pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 1,82 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.  

Banko turtas šių metų birželio 30 d. sudarė 766,45 mln. litų.  

 

Banko paskolų portfelis š. m. birželio 30 d. sudarė  495,17 mln. litų, palyginti su 474,418 mln. litų  

šių metų pradžioje.  

 

Medicinos bankas laimėjo Ūkio ministerijos bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 

skelbtus konkursus suteikti pagalbą smulkiajam verslui. 

 

Liepos pradžioje bankas pasirašė sutartį su INVEGA ir įgijo teisę teikiant kreditus naudotis Atviro 

kreditų fondo (AKF), kuriame sukaupta 100 mln. litų, lėšomis.  

 

Pirmąjį šių metų pusmetį klientų indėliai ir akredityvai banke išaugo 4,44 proc. – iki 538,79 mln. litų, 

palyginti su analogišku laikotarpiu pernai, kai jie sudarė 515,9 mln. litų. Indėlininkų skaičius nuo 

metų pradžios padidėjo 7,9 proc. 

 

Medicinos bankas vykdė ir vykdo visus riziką ribojančius rodiklius. Banko kapitalo pakankamumas 

yra didesnis nei 20 proc., o likvidumas – per 60 proc. Lietuvos banko nustatyti normatyvai 

reikalauja, kad bankų kapitalo pakankamumas būtų ne mažesnis nei 8 proc., o likvidumas – ne 

mažiau nei 30 proc. 
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BANKO BALANSAS 
 

Turtas 
2009 m. 

 birželio 30 d. 

Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke  

Grynieji pinigai 21 144 

Lėšos centriniame banke 8 881 

 30 025 

Lėšos bankuose 58 126 

Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas tikrąja 
verte 

 

Skolos vertybiniai popieriai 2 910 

Nuosavybės vertybiniai popieriai - 

 2 910 

Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui  

Skolos vertybiniai popieriai 65 233 

Nuosavybės vertybiniai popieriai 5 

 65 238 

Turtas, laikomas pardavimui - 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo 103 774 

Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant gautinas sumas iš 
išperkamosios nuomos) 

 

Paskolos 495 171 

Gautinos sumos iš išperkamosios nuomos - 

 495 171 

Investicijos į dukterines įmones - 

Investicinis turtas - 

Ilgalaikis materialusis turtas 8 243 

Nematerialusis turtas 592 

Mokesčių turtas  

Einamojo laikotarpio mokesčių 4 

Atidėtųjų mokesčių - 

 4 

Kitas turtas 2 365 

Turto iš viso 766 448 

 
(tęsinys kitame puslapyje) 
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BANKO BALANSAS (TĘSINYS) 
 

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė 
2009 m. 

birželio 30 d. 

Įsipareigojimai  

Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių 639 

Įsipareigojimai kredito ir kitoms finansų institucijoms 44 641 

Įsipareigojimai klientams 538 786 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai 10 660 

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai 145 

Apmokėtas, bet neįregistruotas akcinis kapitalas - 

Subordinuotos paskolos 69 056 

Mokesčių įsipareigojimai  

Einamojo laikotarpio mokesčių - 

Atidėtųjų mokesčių 31 

 31 

Kiti įsipareigojimai 7 623 

Atidėjiniai 299 

Įsipareigojimų iš viso 671 880 

Akcininkų nuosavybė  

Įregistruotas akcinis kapitalas 68 875 

Atsargos kapitalas ir privalomasis rezervas 23 418 

Nepaskirstytasis pelnas 1 875 

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas 1 240 

Finansinio turto tikrosios vertės rezervas (840) 

Akcininkų nuosavybės iš viso 94 568 

Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 766 448 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009 m. 
birželio 30 d. 

Palūkanų pajamos 28 647 

Palūkanų sąnaudos (19 928) 

Grynosios palūkanų pajamos 8 719 

Paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos 5 242 

Paslaugų mokesčių ir komisinių sąnaudos (230) 

Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos 5 012 

Dividendų pajamos 1 

Operacijų vertybiniais popieriais rezultatas grynąja verte 16 

Operacijų užsienio valiuta rezultatas grynąja verte 2 793 

Operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas grynąja verte (841) 

Nuomos pajamos - 

Kitos pajamos 1 679 

Veiklos pajamų iš viso 17 379 

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas (2,293) 

Atidėjinių sąnaudos - 

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų 15 086 

Atlyginimai ir premijos (7 875) 

Nusidėvėjimas (620) 

Amortizacija (221) 

Kitos veiklos sąnaudos (4 096) 

Veiklos sąnaudų iš viso (12 812) 

Pelnas 2 274 

Pelno mokesčio sąnaudos (455) 

Metų pelnas 1 819 

Grynasisi ir mažėjantis pelnas vienai akcijai (litais) 13,21 
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Aktyvų kokybė ir kita informacija 

 

 

Specialieji atidėjiniai paskoloms  

Specialieji atidėjiniai suteiktoms paskoloms (tūkst. Lt) 16 372 

Specialiųjų atidėjinių santykis su paskolų portfeliu (%)  3,20 

 

 

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas 

 

Rodiklio pavadinimas 
Lietuvos banko nustatytas 

normatyvas (%) 
Faktinis dydis (%) 

Likvidumas Ne mažiau kaip 30 62,38 

Kapitalo pakankamumas Ne mažiau kaip 8 20,65 

Maksimali atvira pozicija užsienio 
valiuta ir tauriaisiais metalais: 
bendroji / vienos valiutos 

Ne daugiau kaip 25/15 0,74/0,16 

Maksimali paskola vienam 
skolininkui 

Ne daugiau kaip 25 24,35 

Didelių paskolų normatyvas Ne daugiau kaip 800 42,25 

 

Per 2009 metų pirmąjį pusmetį Bankas vykdė visus LB nustatytus banko veiklos riziką ribojančius 

normatyvus. 

Bankui pritaikytos poveikio priemonės  

Per 2009 metų  pirmąjį Medicinos bankui nebuvo taikomos poveikio priemonės. 

 
 

Pagrindiniai pelningumo rodikliai  

Turto grąža (%) 0,50 

Nuosavybės grąža (%) 3,92 

 
 
 

 


