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I. Pelno (nuostolių) ataskaita 

 
   

tūkst. EUR 2021 m. rugsėjo 30 d.  

Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios palūkanų normos metodą 327    

Palūkanų išlaidos (826)  

Grynosios palūkanų pajamos (499)  

    

Paslaugų ir komisinių pajamos 3    

Paslaugų ir komisinių išlaidos (244)    

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos  (241)    

    

Grynosios pajamos iš finansinės veiklos 2,240  

Atidėjiniai kredito vertės sumažėjimui (184)  

Pelnas (nuostoliai) už užsienio valiutos keitimą (1,515)  

Kitos veiklos pajamos 56  

Iš viso veiklos pajamų (143)  

    

Personalo išlaidos 1,766  

Nusidėvėjimas ir amortizacija 47  

Kitos administracinės išlaidos 1,412  

Iš viso administracinių sąnaudų 3,225  

 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (3,368)  

    

Pelno mokesčio nauda (232)  

Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai) (3,136)  

   

Metų pelnas (nuostoliai), priskirtinas:    

Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams (3,136)  
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II. Bendrųjų pajamų ataskaita 

 
tūkst. EUR 2021 m. rugsėjo 30 d.  

 

Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai) (3,136)    

   

Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuotos į pelno (nuostolių) ataskaitą   

Skolos priemonės, vertinamos tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis 

pajamomis: 

Grynasis tikrosios vertės pokytis per metus (3)  

 

Iš viso bendrųjų pajamų per metus (3)    

 

Metų pelnas (nuostoliai), priskirtinas:    

Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams (3,139)  
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III. Finansinių pozicijų ataskaita 

tūkst. EUR 2021 m. rugsėjo 30 d.  

Turtas     

Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose 457,334  

Indėliai iki pareikalavimo bankuose 631  

Indėliai iki pareikalavimo kitose finansų įstaigose 27,995   

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai klientams 1,385  

Išvestinės finansinės priemonės 11,910  

Materialusis turtas 33    

Nematerialusis turtas 41  

Atidėtųjų mokesčių turtas 694  

Kitas turtas 1,434  

Iš viso turto 501,545  

 

Įsipareigojimai   

Išvestinės finansinės priemonės 497  

Klientų indėliai 394,687  

Įsipareigojimai kitoms finansų įstaigoms 32,714  

Kiti įsiskolinimai 43,515  

Atidėjiniai 25  

Iš viso įsipareigojimų 471,438  

 

Patronuojančios įmonės akcininkų nuosavybė   

Akcinis kapitalas 5,503  

Atsargos kapitalas 30,000  

Nepaskirstytas rezultatas (5,846)  

Kiti rezervai 450     

Iš viso akcininkų nuosavybės 30,107   

Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės  501,545  
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IV. Informacija apie banko veiklos riziką ribojančių normatyvų 
vykdymą 

 2021 m. rugsėjo 30 d.  

Kapitalo pakankamumo 153.83%    

Padengimo likvidžiuoju turtu 610.56%  

 
 

V. Informacija apie turto kokybę 

 2021 m. rugsėjo 30 d.    

Atidėjiniai paskoloms (EUR tūkst.) 178,80    

Atidėjiniai /paskolos 1.48%  

 

 

VI. Pelningumo rodikliai 

 2021 m. rugsėjo 30 d.  

Nuosavybės grąža -18.06%    

Turto grąža -1.42%  

 


