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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
 
 

 

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO 
UNIJA 

GRUPĖ 

    
Palūkanų pajamos  630 6,330 
Palūkanų išlaidos     (345) (1,617) 

   
Grynosios palūkanų pajamos  285 4,713 

   
Paslaugų ir komisinių pajamos  292 1,343 
Paslaugų ir komisinių išlaidos        (231) (401) 

   
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos   61 942 
   
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš operacijų vertybiniais 
popieriais ir užsienio valiuta 

 49 67 

Kitos pajamos  598 883 
Paskolų ir kito turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas   (25) 702 
Darbo užmokesčio ir susijusios išlaidos  (565) (3,737) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (123) (335) 
Kitos veiklos sąnaudos   (351) (1,850) 

   
Pelnas prieš apmokestinimą  (71) 1,385 
   
Pelno mokesčio sąnaudos  - (2) 

    
Grynasis  pelnas (nuostoliai)  (71) 1,383 

    

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

   

Finansinio turto perkainojimo pelnas (nuostoliai)  (122) (170) 

Atidėtasis pelno mokestis, susijęs su finansinio turto 
perkainojimu 

 18 25 

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

 (104) (145) 

    

Bendrųjų pajamų iš viso  (175) 1,238 

 
 
 
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  6,037 8,383 
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų  27,654 5,583 
Paskolos ir gautinos sumos iš kitų asmenų  8,785 249,130 
Investiciniai vertybiniai popieriai    
-  vertinami tikrąja verte  27,043 31,924 
-  laikomi gauti srautus  37,337 61,305 
Investicijos į patronuojamųjų įmonių akcijas  60 - 
Išvestinės finansinės priemonės, tikrąja verte  - - 
Ilgalaikis materialusis turtas  394 6,811 
Nematerialusis turtas  364 441 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  472 689 
Kitas turtas  545 6,917 
    
Iš viso turto  108,691 371,183 

    

ĮSIPAREIGOJIMAI    

Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams  85,380 10,851 
Kitų asmenų indėliai  1,024 322,370 
Išvestinės finansinės priemonės, tikrąja verte  26 26 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  - 8 
Likvidumo palaikymo rezervas  4,999 - 
Stabilizacijos fondas  1,678 - 
Kiti įsipareigojimai  508 1,364 
    
Iš viso įsipareigojimų  93,615 334,619 

    

KAPITALAS IR REZERVAI    

Pagrindiniai pajai  18 4,143 
Papildomi pajai  16,362 33,803 
Atsargos kapitalas  27 598 
Finansinio turto perkainojimo rezervas  372 464 
Kiti rezervai  - 3,621 
Praėjusių laikotarpių nepaskirstyti nuostoliai   (1,632) (7,448) 
Einamųjų metų rezultatas  (71) 1,383 
    

Iš viso kapitalo ir rezervų  15,076 36,564 

    
Iš viso įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų  108,691 371,183 

 
 
 

   

 
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. II ketvirtį 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% 46,48% 7% 20,10% 

Pirmo lygio kapitalo 
pakankamumo reikalavimas 

15,53% 46,48% 8,5% 20,10% 

Bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas 17,53% 46,48% 10,5% 20,10% 

Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas 100% 122,73% 100% 599,88% 

Maksimalios paskolos sumos vienam 
skolininkui normatyvas (didžiausia pozicija) 

25%1 
100%2 

9,15%1 
85,07%2 

25%1 

100%2 

7,98%1 
1,70%2 

 
 

Pagrindiniai pelningumo rodikliai  
 

 
LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA GRUPĖ 

Vidutinė turto grąža  
(perskaičiuota metams) 

-0,12% 0,74% 

Vidutinė nuosavybės grąža 
(perskaičiuota metams) 

-0,96% 7,64% 

 
 

Kita informacija  
  
Per 2018 m. II ketvirtį Lietuvos centrinei kredito unijai ir Grupei poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, 
poveikio priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.  
 
2018 m. birželio 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos ir Grupės turtas nebuvo suvaržytas, išskyrus 30 tūkst. eurų 
indėlį, laikomą banke. 
 
2018 m. birželio 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos ir Grupės specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitam finansiniam 
turtui sudarė atitinkamai 5,807 tūkst. eurų ir 20,438 tūkst. eurų.  
 
 

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


