
2003 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos (2003 03 31)

Balansinė ataskaita
                                    (tūkst. litų)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Bankas Grupė

             Turtas

1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės 5429.00 5437.00

2. Lė�os centriniuose bankuose 4133.00 4133.00

3. Lė�os kredito įstaigose ir finansų institucijose 15674.00 15674.00
4. Paskolos kredito įstaigoms bei finansų institucijoms 18055.00 -
4.1.   paskolos kredito įstaigoms - -

4.2.   paskolos finansų institucijoms 18055.00 -

5. I�do trumpalaikiai  vertybiniai popieriai - -
6. Suteiktos paskolos 41654.00 41654.00

7. I�perkamoji nuoma - 10242.00

8. VVP bankams restruktūrizuoti -

9. Skolos vertybiniai popieriai 42867.00 42867.00

10. Nuosavybės vertybiniai popieriai 5924.00 1424.00

10.1.   investicijos, įtraukiamos į apskaitą taikant nuosavybės metodą 4700.00 -

11. Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją) 841.00 841.00
12. Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą) 6639.00 14158.00
12.1.   pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas 5273.00 12584.00

12.2.   transporto priemonės 537.00 717.00

12.3.   kontoros įranga ir kt. 829.00 857.00

13. Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 536.00 620.00

14. Kitas turtas 1058.00 6044.00

15. Pavestas valdyti turtas - -

16. I� viso turto 142810.00 143094.00

             Įsipareigojimai

17. Įsiskolinimai centriniams bankams - -

18. Kredito įstaigų ir finansų institucijų lė�os 21098.00 21609.00
19. Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir finansų institucijoms - -

19.1.   įsiskolinimai kredito įstaigoms - -

19.2.   įsiskolinimai finansų institucijoms - -

20. Indėliai ir akredityvai 85290.00 85290.00

22. Indėliai pagal pasaugos sutartis - -

23. Specialieji ir skolinimosi fondai 187.00 187.00

24. I�leisti skolų vertybiniai popieriai - -

25. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 671.00 692.00
26. Subordinuotosios paskolos - -

27. Kiti įsipareigojimai 2657.00 2405.00

28. Įsipareigojimai dėl pavesto valdyti turto - -

29. I� viso įsipareigojimų 109903.00 110183.00

              Akcininkų nuosavybė

30. Kapitalas ir rezervai 32907.00 32911.00

30.1.   įregistruotas akcinis kapitalas 34347.00 34347.00

30.2.   (supirktos savo akcijos) - -

30.3.   emisinis skirtumas - -

30.4.   perkainojimo rezervas 2098.00 3420.00

30.5   nepaskirstytas pelnas (nuostolis) -3948.00 -5266.00

30.6.   einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis) 410.00 410.00
30.7.   kiti kapitalai ir rezervai - -

31. Ma�umos nuosavybė - -



32. I� viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės 142810.00 143094.00

              Nebalansiniai straipsniai
              Banko įsipareigojimai ir pretenzijos 

1. Suteiktos garantijos ir laidavimai 236.00 236.00

2. Įsipareigojimai i�leisti akredityvus - -

3. Neat�aukiami kreditavimo įsipareigojimai 3217.00 3172.00
4. Kiti nebalansiniai banko  įsipareigojimai - -

5. I�vestinės finansinės priemonės - -

5.1.   palūkanų normos sutartys - -

5.1.1.   gautinos sumos (pretenzijos) - -

5.1.2.   mokėtinos sumos (įsipareigojimai) - -

5.2.   valiutos pirkimo ir pardavimo sutartys - -

5.2.1.   valiutos pirkimo sutartys (pretenzijos) 4.00 4.00
5.2.2.   valiutos pardavimo sutartys (įsipareigojimai) 4.00 4.00

Pelno (nuostolio) ataskaita
  (tūkst. litų)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Bankas Grupė

1. Palūkanų pajamos 1643.00 1727.00

1.1.   u� paskolas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei lė�as
kredito įstaigose

250.00 113.00

1.2.   u� kitas paskolas 872.00 872.00

1.3.   u� subordinuotąsias paskolas - -

1.4.   u� įsigytus skolos vertybinius popierius 252.00 252.00
1.5.   kitos palūkanų ir joms prilygstančios pajamos 269.00 490.00
2. Palūkanų i�laidos 611.00 611.00

2.1.   u� įsipareigojimus kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei
kredito įstaigų lė�as

132.00 132.00

2.2.   u� indėlius ir kitas grą�intinas lė�as 479.00 479.00
2.3.   u� subordinuotąsias paskolas - -

2.4.   u� i�leistus skolos vertybinius popierius - -
2.5.   kitos palūkanų i�laidos - -

3. Grynosios palūkanų pajamos (1-2) 1032.00 1116.00

4. I�laidos atidėjimams -67.00 -67.00

4.1.   specialieji atidėjimai paskoloms ir palūkanoms -67.00 -67.00
4.2.   specialieji atidėjimai garantijoms - -

4.3.   atidėjimai bendrai paskolų portfelio rizikai - -
5. Grynosios palūkanų pajamos padarius  atidėjimus (3-4) 1099.00 1183.00
6. Paslaugų ir komisinių pajamos 484.00 506.00

7. Paslaugų ir komisinių i�laidos 33.00 33.00

8. Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos
(5+6-7)

1550.00 1656.00

9. Pajamos u� nuosavybės vertybinius popierius 14.00 0.00
9.1.   pelnas (nuostolis) i� investicijų, įtraukiamų į apskaitą taikant

nuosavybės metodą
14.00 -

10. Pelnas (nuostolis) i� operacijų u�sienio valiuta 552.00 552.00
10.1.   realizuotas pelnas (nuostolis) i� operacijų u�sienio valiuta 609.00 609.00
10.2.   nerealizuotas pelnas (nuostolis) i� operacijų u�sienio valiuta -57.00 -57.00
11. Pelnas (nuostolis) i� operacijų vertybiniais popieriais 707.00 707.00
11.1.   realizuotas pelnas (nuostolis) 318.00 318.00
11.2.   nerealizuotas pelnas (nuostolis) 389.00 389.00
12. Pagrindinės veiklos rezultatas (8+9+10+11) 2823.00 2915.00
13. Kitos banko pajamos 559.00 643.00

14. Operacinės i�laidos 1526.00 1600.00

14.1.   atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos, su darbo apmokėjimu
susijusios i�laidos

1155.00 1235.00

14.2.   kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių i�laidos 2.00 6.00

14.3.   pastatų nuoma ir eksploatacija 149.00 128.00
14.4.   transporto, pa�to ir ry�ių paslaugų i�laidos 113.00 118.00



14.5.   reklama, rinkodara 29.00 31.00

14.6.   kitos operacinės i�laidos 78.00 82.00
15. Kitos banko i�laidos 261.00 317.00

16. Nusidėvėjimas ir amortizacija 180.00 226.00

17. I�laidos kitiems atidėjimams 1017.00 1017.00

17.1.   atidėjimai kitiems abejotiniems aktyvams 998.00 998.00
17.2.   atidėjimai kitiems nebalansiniams įsipareigojimams 19.00 19.00
18. Banko įprastinės veiklos rezultatas

(12+13-14-15-16-17)
398.00 398.00

19. Neįprastinės ir nebūdingos veiklos rezultatas
(pelnas ( nuostolis))

12.00 12.00

20. Pelnas (nuostolis) iki mokesčių mokėjimo (18 + 19) 410.00 410.00

21. Pelno mokestis - -

22. Atidėti mokesčiai ir pelno mokesčio koregavimas - -
23. Ma�umos pelno (nuostolio) dalis - -

24. Grynasis pelnas (nuostolis) 410.00 410.00

25. Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais) 5.97 5.97

Aktyvų kokybė ir kita informacija

•  Paskolų grupavimas pagal rizikos grupes

Rizikos grupės pavadinimas Paskolų dalis banko
paskolų portfelyje

(%)

Rizikos
koeficientas

(%)

Standartinė 9.11 0

Galimos rizikos 67.30 0

Padidėjusios rizikos 19.61 20

Abejotina 3.91 40

Nuostolinga 0.07 100

I� viso: 100

•  Specialieji atidėjimai paskoloms ir likusiems abejotiniems aktyvams

Specialieji atidėjimai suteiktoms paskoloms (tūkst. Lt) 2077.00

Specialiųjų atidėjimų santykis su paskolų portfeliu (%) 4.75

Specialieji atidėjimai likusiems abejotiniems aktyvams (tūkst. Lt) 2054.00

Specialiųjų atidėjimų santykis su likusiais abejotinais aktyvais (%) 8.18

•  Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

Per 2003 metų I�ajį ketvirtį Bankas vykdė visus LB nustatytus banko veiklos riziką ribojančius
normatyvus.

•  Bankui pritaikytos poveikio priemonės

Per 2003 metų I�ajį ketvirtį Lietuvos bankas nebuvo pritaikęs Medicinos bankui poveikio priemonių.

•  Pagrindiniai pelningumo rodikliai

Turto grą�a (%) 0.29
Nuosavybės grą�a (%) 1.25
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