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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
 
 

 

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO 
UNIJA 

GRUPĖ 

    
Palūkanų pajamos  300 3,059 
Palūkanų išlaidos     (193) (799) 

   
Grynosios palūkanų pajamos  107 2,260 
   
Paslaugų ir komisinių pajamos  139 742 
Paslaugų ir komisinių išlaidos        (104) (164) 

   
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos   35 578 
   
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš operacijų vertybiniais 
popieriais ir užsienio valiuta 

 3 11 

Kitos pajamos  267 343 
Paskolų ir kito turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas   (3) 723 
Darbo užmokesčio ir susijusios išlaidos  (280) (1,807) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (64) (171) 
Kitos veiklos sąnaudos   (141) (843) 

   
Pelnas prieš apmokestinimą  (76) 1,094 
   
Pelno mokesčio sąnaudos  - (2) 
    
Grynasis  pelnas (nuostoliai)  (76) 1,092 

    

Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios bus pripažintos 
pelnu arba nuostoliais ateinančiais laikotarpiais: 

   

Finansinio turto perkainojimo pelnas (nuostoliai)  (76) (115) 

Atidėtasis pelno mokestis, susijęs su finansinio turto 
perkainojimu 

 11 17 

Iš viso kitų bendrųjų pajamų (išlaidų), atėmus atidėtąjį pelno 
mokestį 

 (65) (98) 

    

Bendrųjų pajamų iš viso  (141) 994 

 
 
 
Grupę sudaro Lietuvos centrinė kredito unija, jos dukterinė įmonė UAB „Lirosa“ ir 51 kredito unija, Lietuvos centrinės 
kredito unijos narė.  
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FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 
 
 

 

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO 
UNIJA 

GRUPĖ 

TURTAS 
   

Pinigai ir lėšos centriniame banke  25,445 27,693 
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų  17,471 9,326 
Paskolos ir gautinos sumos iš kitų asmenų  8,215 225,611 
Investiciniai vertybiniai popieriai    
-  vertinami tikrąja verte  32,460 41,441 
-  laikomi gauti srautus  37,875 59,811 
Investicijos į patronuojamųjų įmonių akcijas  60 - 
Išvestinės finansinės priemonės, tikrąja verte  - - 
Ilgalaikis materialusis turtas  368 6,639 
Nematerialusis turtas  374 449 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  462 683 

Kitas turtas  421 6,547 

    
Iš viso turto  123,151 378,200 

    

ĮSIPAREIGOJIMAI    

Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams  100,835 11,159 
Kitų asmenų indėliai  1,012 329,525 
Išvestinės finansinės priemonės, tikrąja verte  26 26 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  - 15 
Likvidumo palaikymo rezervas  4,887 - 
Stabilizacijos fondas  1,064 - 
Kiti įsipareigojimai  650 1,578 
    
Iš viso įsipareigojimų  108,474 342,303 

    

KAPITALAS IR REZERVAI    

Pagrindiniai pajai  18 5,968 
Papildomi pajai  15,929 31,572 
Atsargos kapitalas  27 210 
Finansinio turto perkainojimo rezervas  411 514 
Kiti rezervai  - 3,989 
Praėjusių laikotarpių nepaskirstyti nuostoliai   (1,632) (7,448) 
Einamųjų metų rezultatas  (76) 1,092 
    
Iš viso kapitalo ir rezervų  14,677 35,897 

    
Iš viso įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų  123,151 378,200 

 
 
 

   

 
Grupę sudaro Lietuvos centrinė kredito unija, jos dukterinė įmonė UAB „Lirosa“ ir 51 kredito unija, Lietuvos centrinės 
kredito unijos narė.  
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Informacija apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą 
 
2018 m. sausio – kovo mėn. Lietuvos centrinė kredito unija ir Grupė laikėsi visų veiklos riziką ribojančių normatyvų: 

 
 LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA GRUPĖ 

 Rodiklio 
normatyvas 

Rodiklis 
Rodiklio 

normatyvas 
Rodiklis 

Pirmo lygio nuosavo kapitalo 
rodiklio reikalavimas 

14,03% 59,79% 7% 20,60% 

Pirmo lygio kapitalo 
pakankamumo reikalavimas 

15,53% 59,79% 8,5% 20,60% 

Bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas 17,53% 59,79% 10,5% 20,60% 

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas 100% 145,83% 100% 1016,70% 

Maksimalios paskolos sumos vienam 
skolininkui normatyvas (didžiausia pozicija) 

25%1 
100%2 

9,44%1 
63,64%2 

25%1 

100%2 

4,76%1 
0,24%2 

 
 

Pagrindiniai pelningumo rodikliai  
 

 
LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA GRUPĖ 

Vidutinė turto grąža (perskaičiuota metams) -0,25% 1,15% 

Vidutinė nuosavybės grąža 
(perskaičiuota metams) 

-2,06% 12,55% 

 
 

Kita informacija  
  
Per 2018 m. I ketvirtį Lietuvos centrinei kredito unijai ir Grupei poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, 
poveikio priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.  
 
2018 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės kredito unijos ir Grupės turtas nebuvo suvaržytas, išskyrus 30 tūkst. eurų indėlį, 
laikomą banke. 
 
2018 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės unijos ir Grupės specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitam finansiniam turtui 
sudarė atitinkamai 5,785 tūkst. eurų ir 20,705 tūkst. eurų.  
 
 

                                                 
1 Proc. skaičiuojamas nuo reikalavimus atitinkančio kapitalo ne įstaigoms 
2 Proc. skaičiuojamas nuo reikalavimus atitinkančio kapitalo įstaigoms 
 


