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KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIIAVIMO ATASKAITA
Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2011 met gruodžio 31d.
1 lentel. KAPITALO SUVESTIN
Eil.Nr.

EILUTS PAVADINIMAS

1.
C.

MONS KAPITALAS
PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS

A.

Pradinis kapitalas

A1.
A2.
A3.

Apmoktas statinis kapitalas
Akcij priedai
Rezervai (išskyrus perkainojimo rezerv)
Prajusi met nepaskirstytasis pelnas, liks po galutinio
pelno paskirstymo, arba prajusi met nuostoliai
Einamj met tarpinis arba paskutinij prajusi met
nepaskirstytasis pelnas

A4.
A5.
a.

a1.

a2.
a3.
B.
B1.
B2.
B3.

B4.
B5.
D.
D1.

Kitos kapitalo priemons (KKP)
KKP1, kuri emisijos dokumentuose numatyta konvertuoti
jas  mons statin kapital (ne daugiau nei 50 proc.
pirminio kapitalo)
KKP2, kuri emisijos dokumentuose monei numatyta
paskata jas išpirkti (ne daugiau kaip 15 proc. pirminio
kapitalo)
KKP3, visos kitos kapitalo priemons, neskaiiuotos  a1
ir a2 eilutes (ne daugiau kaip 35 proc. pirminio kapitalo)
(-) Atskaitymai
(-) Supirktos nuosavos akcijos
(-) Einamj met nuostoliai
(-) Nematerialusis turtas
(-) Išankstiniai apmokjimai ir bsimj laikotarpi
snaudos, išskyrus išankstinius apmokjimus už gautin
finansin turt
(-) Kiti atskaitymai
ANTRO LYGIO KAPITALAS
Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo
rezervai

SUMA, LT
461.372
464.087
550.000
550.000

0

-85.913
-68.659
-458
-16.768

-28

D2.

Privilegijuotj akcij su kaupiamuoju dividendu nominali
vert

D3.

Subordinuotos paskolos

D4.

Kitos kapitalo priemons (KKP4)

E.

TREIO LYGIO KAPITALAS

E1.

Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas

E2.

Trumpalaiks subordinuotos paskolos

F.
F1.

(-) NELIKVIDUSIS TURTAS
(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas
perduot žems ar pastat dal, kurios vert atitinka gautos
paskolos vert

F2.

(-) Atsargos
(-) Investicijos  moni, išskyrus kredito ir finans staig,
nuosavybs vertybinius popierius ir kitos investicijos  šias
mones, jei tos investicijos negali bti iš karto
(-) Investicijos  kit finans ir kredito staig nuosavybs
vertybinius popierius ir toms staigoms suteiktos
subordinuotos paskolos, išskyrus pozicijas, kurios trauktos
 prekybos knyg

F3.

F4.

F5.

F6.

(-) Dukterini moni nuostoliai

2.

KAPITALO POREIKIS
KREDITO IR GAUTIN SUM SUMAŽJIMO
RIZIKOS KAPITALO POREIKIS

2.2.

2.2.1.

-2.715

(-) Paskolos ir kitos gautinos sumos, kurias numatoma
gauti vliau kaip po 90 dien (skaitant trumpesnio
laikotarpio paskolas, kurios negržinamos sujus terminui
ar j gržinimo laikotarpis pratsiamas), taip pat atidtojo
mokesio turtas ir mokos  biržos garantin fond
(-) Indliai, kuri atsimimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 90
dien (skaitant trumpesnio laikotarpio indlius, kurie
pagal sutartis gali bti automatiškai pratsiami), išskyrus
mokjimus, susijusius su ateities arba pasirinkimo
sandoriais, kuriems nustatytas privalomas našas

F7.
2.1.

-2.715

POZICIJ, ATSISKAITYM IR SANDORIO
ŠALIES, DIDELI POZICIJ, UŽSIENIO
VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKI KAINOS,
OPERACINS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS

Pozicij rizikos kapitalo poreikis
2.2.1.1. Skolos finansini priemoni rizikos kapitalo poreikis

2.337
2.337
0

0
0

2.2.1.2. Nuosavybs vertybini popieri rizikos kapitalo poreikis

0

2.2.2.

Atsiskaitym ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo
poreikis
2.2.2.1. Atsiskaitym rizikos kapitalo poreikis

0

2.2.2.2. Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis

0

2.2.3.

Dideli pozicij rizikos kapitalo poreikis

0

2.2.4.

Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis

0

2.2.5.

Biržos preki kainos rizikos kapitalo poreikis

0

2.2.6.

Operacins rizikos kapitalo poreikis*

0

2.2.6.1. Operacin rizika naudojant bazinio indikatoriaus metod
2.2.6.2. Operacin rizika naudojant standartizuot metod
3.
3.1.
3.2.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Minimalus pradinis kapitalas
Vienas ketvirtadalis mons prajusi met pridtini
išlaid sumos**
3.3.
Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)
3.4.
Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)
3.5.
Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)
Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)
3.6.
Didžiausia kapitalo poreiki suma iš ši dydži:
3.7.
1. minimalaus pradinio kapitalo sumos;
2. vienas ketvirtadalis mons prajusi met pridtini
išlaid sumos;
3. kapitalo poreikio sumos
KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS
3.8.
Sutartiniai ženklai:
*Tik A kategorijos finans maklerio monms.
** Prajusi met pridtini išlaid suma nustatoma vadovaujantis
verslo plano prognozmis, kurios yra pateiktos Vertybini popieri
komisijai kartu su prašymu gauti valdymo mons licencij
mons vadovo parašas
Vykdytojo parašas

0

0
0
431.600
85.640
29.772
375.732
459.035
118.400

431.600
1,07

