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KAS YRA KREDITO UNIJA?
Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais sukurta kredito įstaiga, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito
unijos nariu tampama kreipiantis į kredito uniją toje vietovėje, kurioje asmuo gyvena, dirba ar mokosi. Kredito unijos nariai
sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi
pagal tam tikrą teritorinį kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus. Kredito unijų veiklai
licenciją suteikia ir jas prižiūri Lietuvos bankas.
Kredito unijų pagrindinės paslaugos:
 INDĖLIAI. Kredito unijoje galima atsidaryti banko sąskaitą, pasidėti terminuotą indėlį, kaupti pinigus taupomosiose, vaikų, tikslinio taupymo sąskaitose.
 PASKOLOS. Kredito unijoje galima gauti asmenines, verslo, studijų, būsto paskolas.
 MOKĖJIMO PAVEDIMAI, ĮMOKOS IR KOMUNALINIAI MOKESČIAI. Kredito unijoje galima atlikti paprastus arba
skubius piniginius pervedimus, sumokėti įmokas, mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas.
 MOKĖJIMO KORTELĖS. Kredito unijoje galima įsigyti tarptautines MasterCard debeto ir kredito korteles.
 INTERNETINĖ BANKININKYSTĖ. Kredito unijoje galima užsisakyti internetinės bankininkystės paslaugą „i-Unija“ ir
savo finansus tvarkyti internetu.
 MOKĖJIMO PAVEDIMAI EURAIS. Kredito unijoje galima atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus eurais į Lietuvos
ir užsienio šalių kredito įstaigas.

 SAVANORIŠKUMAS. Jei žmogus nusprendžia stoti į kredito uniją, tai turi būti jo savanoriškas sprendimas, žmogui
pasirengus priimti visas kredito unijos teises ir įsipareigojimus bei naudotis teikiamomis paslaugomis. Kredito unijų valdymo
organų nariai jose dirba visuomeniniais pagrindais.
 DEMOKRATINIS VALDYMAS. Kredito unijos valdomos vadovaujantis principu „vienas narys – vienas balsas“, taigi
visi kredito unijos nariai lygiomis teisėmis dalyvauja kredito unijos veikloje ir valdyme. Kredito unijos valdymo organų nariai
– valdyba, stebėtojų taryba ir paskolų komitetas – renkami iš narių tarpo.
 SAVIVALDA. Kiekvienas kredito unijos narys kartu yra ir kredito unijos savininkas, kuris dalyvauja kredito unijos
valdyme, ir klientas, kuris naudojasi kredito unijos teikiamomis paslaugomis.
 NAUDOS, O NE PELNO SIEKIS. Kredito unijos dirba savo narių naudai ir uždirbtą pelną paskirsto siūlydamos
aukštesnes indėlių bei žemesnes paskolų palūkanas. Jei kredito unija dirba pelningai, uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas
nariams (nepriklausomai nuo jų turimo pajų skaičiaus) pagal jų vykdomą apyvartą.
 BENDRUOMENIŠKUMAS. Kredito unijose narių sukaupti pinigai lieka toje pačioje bendruomenėje. Kredito unijos
teikia paskolas tik savo nariams, o tai padeda vystyti kaimų, miestelių, bendruomenių ir regionų ekonomiką. Kredito unijų
narių sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir dirba jos labui.
 SAVITARPIO KOOPERACIJA. Atskirose teritorijose, bendruomenėse veikiančios kredito unijos pačios savarankiškai
nėra pajėgios spręsti globalių ekonominių problemų. Veiklos efektyvumui didinti, kredito unijos kooperuojasi ir įkuria antro
lygio struktūras (federacijas, asociacijas) bei paveda spręsti joms šias problemas.

lie tuvos ce ntrinė kredi to unija

 SAVITARPIO PAGALBA. Panašias ekonomines problemas sprendžiantys žmonės vienijasi ir, kooperuodami
turimais finansiniais ištekliais, teikia pagalbą vienas kitam, taip gerindami savo ekonominę ir socialinę padėtį.

k as yr a kredito unija?

Kredito unijos vadovaujasi pagrindiniais kooperacijos principais:
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LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

li e tuvo s c entrinė k re dito uni ja

LIETUV OS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) – kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos įsteigta bei šio įstatymo nustatyta tvarka įregistruota kredito
įstaiga, veikianti kaip kooperatinė bendrovė. Centrinė kredito unija veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka kredito unijų
likvidumo palaikymo bei mokumo atkūrimo funkcijas, priima indėlius ir grąžintinas lėšas bei teikia paskolas ir prisiima su tuo
susijusią riziką bei atsakomybę, taip pat:
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 Palaiko kredito unijų likvidumą.
 Atstovauja kredito unijų, Centrinės kredito unijos narių, interesams.
 Techniškai aptarnauja stabilizacijos fondą, sudarytą Centrinėje kredito unijoje.
 Priima sprendimus dėl narystės Centrinėje kredito unijoje.
 Priima neterminuotus ir terminuotus indėlius iš savo narių, kredito unijų asociacijų, Lietuvos Respublikoje įregistruotų visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) savivaldybių įgaliotų
institucijų, Lietuvos Respublikos, tarptautinių ir (ar) užsienio valstybių labdaros (paramos) fondų ir finansų institucijų.
 Skolinasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 Teikia paskolas, garantijas bei Centrinės kredito unijos įstatuose numatyta tvarka finansinę pagalbą kredito unijoms, Centrinės kredito unijos narėms.
 Investuoja laisvas lėšas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, Lietuvos banko vertybinius popierius bei užsienio valstybių, turinčių aukščiausio lygio reitingą (A grupės šalys), vyriausybių vertybinius popierius.
 Atlieka kliringo operacijas tarp savo narių ir dalyvauja kliringo atsiskaitymų operacijose per Lietuvos banko atsiskaitymų centrą bei kitas kliringo institucijas.
 Dalyvauja Lietuvos Respublikos ir kitų šalių įvairių institucijų inicijuotose programose bei projektuose, skirtuose
kredito unijoms, ir priima su tomis programomis bei projektais susijusias lėšas ir turtą; palaiko ryšius su panašiomis kitų
šalių bei tarptautinėmis institucijomis, atstovauja jose Lietuvos kredito unijoms, priima iš institucijų lėšas, techninę ir kitokią
pagalbą bei su tuo susijusius įsipareigojimus.
 Stebi ir, kai būtina, tikrina kredito unijas, Centrinės kredito unijos nares, ir teikia informaciją, siūlymus bei rekomendacijas priežiūros institucijai dėl nustatytų pažeidimų bei riziką ribojančių normatyvų nevykdymo.
 Atlieka pinigų pervedimo operacijas.
 Leidžia mokėjimo priemones (mokėjimo korteles, kelionės čekius, vekselius) ir jas aptarnauja.
 Prižiūri ir aptarnauja kredito unijų internetinės bankininkystės sistemą.
 Atlieka operacijas užsienio valiuta.
 Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų.
 Konsultuoja kredito unijas ir jų asociacijas.
 Organizuoja kredito unijų darbuotojų mokymus kooperatinės bankininkystės klausimais ir teikia metodinę pagalbą kredito unijoms.
 Nustato kredito unijoms Centrinės kredito unijos narėms vienodo standartizuoto dokumentų tvarkymo formas
ir taisykles, informacines sistemas, finansines ataskaitas.
 Atlieka kitas kredito įstaigai būdingas funkcijas bei operacijas, kurias Centrinei kredito unijai paveda jos nariai
visuotiniame susirinkime tvirtindami Centrinės kredito unijos įstatus.
Nefinansinės Lietuvos centrinės kredito unijos paslaugos
VALDYMAS. Kredito unijos konsultuojamos valdymo klausimais. Įvertinami kredito unijų rezultatai ir kiekvienai kredito unijai atskirai pateikiamos išvados bei rekomendacijos. Esant būtinybei, konsultuojama vietoje.
STEIGIMAS. Ruošiami visi steigimui reikalingi dokumentai ir pateikiami Lietuvos bankui licencijai gauti.
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS. Kuriamos ir diegiamos pažangios technologijos, kurios palengvina kredito unijų
darbą ir gerina narių aptarnavimo kokybę. Tobulinama standartizuota kredito unijose naudojama programinė įranga
KUBAS© (kredito unijų buhalterinės apskaitos sistema).
MARKETINGAS. Kuriamos kredito unijų nariams reikalingos paslaugos ir produktai, populiarinamos kredito unijos ir
jų teikiamos paslaugos, organizuojamos marketingo akcijos, ruošiama reklaminė-informacinė medžiaga.
FINANSAI. Kredito unijos konsultuojamos dėl laisvų lėšų panaudojimo. Atliekamos kredito unijų finansinės analizės,
padedama paruošti reikalingas ataskaitas valdžios institucijoms.
APMOKYMAI. Pažintiniai seminarai, ketinantiems steigti kredito uniją. Seminarai kredito unijų valdymo organų
nariams: valdymo organų narių atsakomybės, valdybos ir administracijos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos seminarai.
Specializuoti seminarai: KUBAS© programinės įrangos kursas, finansiniai produktai, marketingas pradedančiai kredito unijai, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymas, valdymo informacinė sistema, informacijos valdymas kredito unijoje.

LCKU VEIKLOS FILOSOFIJA
Vizija
 STRATEGINIS kredito unijų partneris ir pagalbininkas.
 VALDO reikšmingą kredito įstaigų aktyvų dalį.
 VIENIJA visas Lietuvos teritorijoje veikiančias kredito unijas.
 TEIKIA pažangias finansines paslaugas.
Misija
 TEIKTI šiuolaikiškas, kokybiškas bei savalaikes ne tik finansines, bet ir su jomis susijusias paslaugas
Lietuvos centrinės kredito unijos nariams.
 PADĖTI įgyvendinti kredito unijų ir jų narių siekius bei patenkinti jų poreikius.
 PADĖTI kredito unijoms aktyviai dalyvauti finansų rinkoje, užtikrinant jų saugumą ir stabilumą.
 BŪTI kredito unijų partneriu ir pagalbininku, ugdant pažangią veiklos kultūrą.
 SKATINTI ir PLĖTOTI bendruomeniškumo principus.

Bendruomeniškumas | MES SKATINAME TARPUSAVIO PAGALBĄ, NARIŲ PASITIKĖJIMĄ SAVO
JĖGOMIS, MES RŪPINAMĖS KREDITO UNIJŲ BENDRUOMENIŲ NARIŲ
PROBLEMOMIS.
Savanoriškas darbas | VALDYMO ORGANŲ NARIAI SAVANORIŠKAI DIRBA BENDRUOMENĖS IR
VISUOMENĖS LABUI.
Atsakomybė | MES PRISIIMAME ATSAKOMYBĘ VALDYDAMI BENDRUOMENĖS FINANSUS,
ATSAKINGAI ŽIŪRIME Į VEIKLĄ, ESAME ATSARGŪS IR SĄŽININGI.
Veiklos skaidrumas | MES TEIKIAME SKAIDRIĄ INFORMACIJĄ APIE KREDITO UNIJŲ IR CENTRINĖS
KREDITO UNIJOS VEIKLĄ NARIAMS BEI VISUOMENEI.
Pagarba nariams | MES GERBIAME KIEKVIENĄ SAVO IR KREDITO UNIJOS NARĮ.
Inovatoriškumas | MES NUOLAT SIEKIAME ŽENGTI ŽINGSNIS Į ŽINGSNĮ SU NAUJOVĖMIS.
Nuolatinis žinių siekimas | MES NUOLAT MOKOMĖS IR TOBULĖJAME.
Patirtis ir kompetencija | MES SIEKIAME BŪTI KOMPETENTINGI.

li e tuvo s c entrinė k re dito uni ja

Kooperatiniai principai | MES LAIKOMĖS KOOPERATINIŲ PRINCIPŲ.

LCKU VEIKLOS FILOSOFIJA

Vertybės
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SVARBŪS ĮVYKIAI
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lie tuvos ce ntrinė kredito unija

S VARB ŪS ĮVYKIAI

2002 |
2002 |
2003 |
2003 |
2004 |
2004 |
2007 |
2008 |
2008 |
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Pietų Vokietijoje, Bavarijoje, įkurta pirmoji kooperatinė kredito draugija pasaulyje.
Pietų Vokietijoje, Bavarijoje, įsteigta pirmoji pasaulyje Heddesdorf kredito unija.
Pradėjo veikti pirmoji kredito unija Lietuvoje – „Taupmenų skolinimosi bendrovė“ Pabiržėje.
Alphonse Desjardins įkūrė pirmąją kredito uniją Kanados Kvebeko provincijoje. Kvebeko Desjardins kredito unijų
judėjimas 1994 m. davė pradžią lietuvių kredito unijų judėjimui, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje.
Lietuvoje kredito kooperatyvai įsteigė savo centrą – Lietuvos kooperacijos banką.
Lietuvoje pradėjo steigtis liaudies bankeliai, kurių veiklą koordinavo Ūkininkų sąjungos centralinis bankas.
Lietuvoje pradėtos steigti valsčiaus taupomosios-skolinamosios kasos.
Lietuvoje buvo užregistruoti 624 kredito kooperatyvai.
Įsteigta pirmoji lietuvių kredito unija „Parama“ Kanadoje, Toronte.
Kanados Kvebeko provincijos Desjardins kredito unijų konfederacijos tarptautinis skyrius atidarė savo atstovybę
Kaune.
Priimtas Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymas.
Įkurta Asociacija Lietuvos kredito unijos.
Priimta Kredito unijų įstatymo redakcija, Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymas ir Lietuvos gyventojų indėlių
draudimo įstatymo pataisos.
Įkurta Lietuvos centrinė kredito unija.
Atidaryta pirmoji kredito unijos nutolusi kasa – Panevėžio kredito unijos Krekenavos kasa.
Kredito unijos pradėjo teikti paskolas būstui.
Kredito unijose įdiegta atsiskaitymų sistema KUBAS@ (kredito unijų buhalterinės apskaitos sistema).
Įsigaliojo nauja Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymo redakcija.
Patvirtintas kredito unijų etikos kodeksas.
Išleistos tarptautinės kredito unijų mokėjimo kortelės.
Pradėjo veikti kredito unijų internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“.
Priimta nauja Kredito unijų įstatymo redakcija.

VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS
Gerbiami kredito unijų nariai, klientai, partneriai,
Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), 2008 metais prisitaikydama prie
nuolat kintančių rinkos sąlygų, plėsdama kredito unijų tinklą, pateikdama naujus
modernius produktus ir paslaugas kredito unijų nariams bei garantuodama
kredito unijų paslaugų prieinamumą ir kokybę kiekvienam Lietuvos piliečiui,
užsitikrino patikimos, stabilios ir saugios finansinės institucijos vardą.
2008 metų pabaigoje Centrinė kredito unija Lietuvoje vienijo 61 kredito
uniją, kurioms tuo metu priklausė 94 430 narių. LCKU turtas 2008 metų gruodžio
31 dieną sudarė 137,13 mln. litų, o bendras visų LCKU narių kredito unijų turtas
siekė 763,43 mln. litų. Centrinė kredito unija uždirbo 599,18 tūkst. litų pelno, visų
kredito unijų pelnas sudarė 594,48 tūkst. litų.

2009 metais Centrinės kredito unijos veiklos prioritetai - kredito unijų rizikų valdymas, kredito unijų veiklos stebėjimo
tobulinimas ir vystymas. Be abejo, ir toliau ketiname tęsti modernių technologijų ir produktų diegimą, informacinių
technologijų vystymą, kelti paslaugų ir produktų kokybę bei plėsti kredito unijų tinklą.
Dėkoju Lietuvos centrinės kredito unijos ir kredito unijų nariams, klientams, partneriams, darbuotojams, nes jie
atlieka didžiulį vaidmenį vystant ir plėtojant Lietuvos kredito unijų judėjimą. Linkiu ir toliau visiems tikėti progresyvia kredito
unijų ateitimi, siekiant naujų tikslų. Lietuvos centrinė kredito unija ir toliau stengsis išlaikyti bei populiarinti kooperacijos
principus, taip kiekvienam žmogui garantuodama saugią ir patikimą finansinę partnerystę.

Sigitas Bubnys
Valdybos pirmininkas

lie tuvos ce ntrinė kredito unija

Priimtas naujasis Kredito unijų įstatymas suteikė daugiau galimybių kredito unijų veiklos vystymui. LCKU didžiausias
dėmesys pirmiausia yra skiriamas paskolų portfelio kokybės, palūkanų ir pelningumo valdymui kredito unijose, siekiant
prisitaikyti prie rinkos ekonomikos krizės metu. Naujų produktų ir paslaugų diegimas taip pat yra prioritetas. Startavo vienas
svarbiausių metų projektų – vienintelė Baltijos šalyse kredito unijų internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“. Dėmesys
skirtas jau esamų produktų tobulinimui, diegiant naujus funkcionalumus, skirtus geresniam narių aptarnavimui. Taigi ženkliai
padidėjo kredito unijų teikiamų paslaugų spektras, kartu pagerėjo ir jų kokybė. LCKU 2008 metais į savo narius priėmė 2
kredito unijas ir šiandien vienija 61 kredito uniją iš 67, veikiančių Lietuvoje. Per 2008 metus kredito unijų kompiuterizuotų
nutolusių kasų skaičius visoje Lietuvoje išaugo iki 104. Tad kredito unijos dabar yra dar arčiau kiekvieno žmogaus net ir
toliausiame Lietuvos kampelyje, nes jų tikslas - nepamiršti nei vieno.

VA LDYBOS PIRMININKO ŽODIS

2008 metais kredito unijų indėlių portfelis išaugo 13,5 proc., turtas
– 19,8 proc. Kai kuriuose Lietuvos regionuose kredito unijos užima iki 15 proc.
vietinės finansų rinkos. Pagrindinė priežastis, lėmusi išaugusį žmonių pasitikėjimą
kredito unijomis, kaip finansinėmis institucijomis, – mūsų dėmesys kredito unijų
nariams ir prieinamų finansinių paslaugų, o ne pelno siekis. Be to, šiais metais
pasitikėjimą Centrine kredito unija išreiškė ir didelės tarptautinės finansinės
institucijos iš Belgijos bei Prancūzijos, suteikdamos subordinuotas paskolas.
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VADOVYBĖ IR ORGANIZACIJOS
VALDYMAS
Stebėtojų taryba

 Audrutė Dziskienė,
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovė

 Vytautas Barsteiga,
kredito unija „Germanto
lobis“ (Telšiai)

Pirmininkas
 Sigitas Bubnys,
kredito unija „Moterų taupa“
(Kaunas)

 Genovaitė Kimbrienė,
Šilutės kredito unija

 Rita Latviūnienė,
kredito unija „Jonavos
žemė“

 Talvaldas Ikvildas,
Žemaitijos valstiečių
kredito unija (Plungė)

 Nijolė Petraitienė,
Jurbarko kredito unija

 Ramūnas Stonkus,
kredito unija „Tikroji viltis“
(Naujoji Akmenė)

lie tuvos centrinė k redito unija

VADO VYB Ė IR OR GANIZACIJOS VALDYMAS

Pirmininkas
 Jonas Stankevičius,
Kauno arkivyskupijos
kredito unija
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Valdyba

Vidaus audito tarnyba
 Armina Leikauskienė, Vidaus audito tarnybos vadovė
Administracija
 Sigitas Bubnys, administracijos vadovas
 Deividas Burokas, administracijos vadovo pavaduotojas

Nariai
 Birutė Visminienė, Anykščių kredito unija
 Andrius Mackonis, Utenos kredito unija
 Ona Jakienė, kredito unija „Moterų taupa“ (Kaunas)
 Miglė Blažauskienė, kredito unija „Moterų taupa“ (Kaunas)
 Vilma Mačerauskienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė
Paskolų komitetas
Pirmininkė
 Violeta Kirlienė, kredito unija „Prienų taupa“
Nariai
 Milda Krivickienė, kredito unija „Moterų taupa“ (Kaunas)
 Rita Latviūnienė, kredito unija „Jonavos žemė“
 Jurgita Kubilienė, Lietuvos centrinė kredito unija
 Arnoldas Fokas, Akademinė kredito unija (Kaunas)

lie tuvos centrinė k redito unija

Pirmininkė
 Rima Danilevičienė, Sedos kredito unija

VADO VYB Ė IR OR GANIZACIJOS VALDYMAS

Stabilizacijos fondo komisija
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VADO VYBĖ IR OR GANIZACIJOS VALDYMAS

Apskaitos ir
finansų skyrius

Žmogiškųjų
išteklių skyrius

Vidaus audito tarnyba
1 narys

Administracija

Valdyba
7 nariai

Kredito unijų
finansinės veiklos
vertinimo skyrius

Informacinių
technologijų
skyrius

Rinkodaros
skyrius

Elektroninių
paslaugų
skyrius

Biuro
administratorius

Stabilizacijos fondo komisija
5 nariai
Paskolų komitetas
5 nariai

Administracijos vadovas
Administracijos vadovo pavaduotojas

Stebėtojų taryba
3 nariai

LCKU visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos (61 narė)

Kredito unijų nariai (94.430)

LIETUVOS CENTRINĖS KREDITO UNIJOS
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

lie tuvos ce ntrinė kredito unija

2008 METŲ PASIEKIMAI
NAUJAS KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMAS | Lietuvos centrinei kredito unijai, derinant su Lietuvos banku, Finansų ministerija
ir Lietuvos Respublikos Seimu, priimtas kredito unijų interesus tenkinantis naujas Kredito unijų įstatymas, praplėtęs kredito
unijų veiklos galimybes.
NAUJOS PASLAUGOS | Startavo vienas didžiausių metų modernių technologijų diegimo projektų - vienintelė Baltijos
šalyse kredito unijų internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“, padedanti kredito unijų nariams patogiau ir greičiau
tvarkyti savo finansus, o kredito unijoms optimizuoti savo veiklą.
UŽSIENIO PASKOLOS | Centrinė kredito unija gavo dvi paskolas iš užsienio investuotojų: iš Belgijos investicinės
kompanijos „CoopEst“ - 0,5 mln. eurų (1,7 mln. litų) 8 metų trukmės subordinuotą paskolą, iš Prancūzijos kooperatinio
banko „Credit Cooperatif“ - be užstato 8 metams 1,5 mln. eurų (5,2 mln. litų) paskolą. Gautos paskolos sustiprino kredito
unijų kapitalo bazę ir suteikė galimybę padidinti apyvartines lėšas.
PLĖTRA | LCKU į savo narių gretas priėmė dar dvi kredito unijas ir šiuo metu vienija 61 kredito uniją iš 67 veikiančių
šalyje. Kredito unijos išplėtė nutolusių kasų tinklą – per metus įsteigta 11 naujų nutolusių kasų. Bendras kredito unijų
nutolusių kasų skaičius pasiekė 104. Bendras 61 kredito unijos vienijamų narių skaičius išaugo 13 proc. ir 2008 metų
pabaigoje siekė 94 430.
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | Organizuoti darbuotojų bei valdymo organų narių kvalifikacijos kėlimo
apmokymai ir stažuotės, viso apmokyta 1117 žmonių. Apmokant darbuotojus ir valdymo organų narius, LCKU sėkmingai
įvykdė 108 tūkst. litų vertės apmokymų projektą, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Nutarta dalyvauti kitame
Europos socialinio fondo projekte, skirtame žmogiškųjų išteklių tobulinimui. Parengta ir pateikta beveik 700 tūkst. litų vertės,
36 mėn. trukmės, 200 dalyvių projekto paraiška, kuri sėkmingai praėjo atrankos etapus, ir projektas startuos 2009 metais.

TARPTAUTINĖ VEIKLA | Lietuvos kredito unijų judėjimą LCKU atstovavo tarptautiniame lygmenyje. Dalyvauta
tarptautinės kredito unijų organizacijos „Proxfin“ (Kanada) veikloje. 2009 metais numatyta „Proxfin“ visuotinį narių
susirinkimą ir konferenciją organizuoti Lietuvoje. Visokeriopos patirties gavimo tikslais, siekiant pristatyti Lietuvos kredito
unijas tarptautiniu mastu ir perteikiant savo patirtį mažiau išsivysčiusiems kredito unijų judėjimams kitose šalyse, dalyvauta
konferencijose Paryžiuje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje, Azerbaidžane, Kirgizijoje.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Metai

LCKU narių
kredito unijų
skaičius

Bendras
kredito unijų
narių skaičius

Bendras
kredito unijų
nutolusių
kasų skaičius

LCKU turtas
(Lt)

LCKU narių
kredito unijų
bendras
turtas (Lt)

LCKU pelnas
(Lt)

LCKU narių
kredito unijų
bendras
pelnas (Lt)

2006

59

68 0841

73

109,7 mln.

452,8 mln.

392 tūkst.

2,3 mln.

2007

59

81 888

93

141,6 mln.

637,4 mln.

822,1 tūkst.

3,9 mln.

2008

61

94 430

104

137,1 mln.

763,4 mln.

599,2 tūkst.

594,5 tūkst.

lie tuvos ce ntrinė kredito unija

NORMATYVŲ VYKDYMAS | Lietuvos centrinė kredito unija vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos rizikos
normatyvus: likvidumo rodiklis – 42,75 proc. (privalomas ne mažesnis nei 30 proc.), kapitalo pakankamumo rodiklis –
21,72 proc. (privalomas ne mažesnis nei 13 proc.) 2008 metų LCKU pelnas sudarė 599 tūkst. Lt.

2008 MET Ų PASIEKI MAI

BENDRUOMENIŲ PROJEKTAI | Vykdyta bendruomenių rėmimo programa „Kredito unijos remia bendruomenes
pinigais, o bendruomenės kredito unijas – nariais“. Lietuvos centrinė kredito unija 23 bendruomenių projektams skyrė
daugiau nei 34 tūkst. litų. Įgyvendinant bendruomenių projektus kaimo regionuose buvo skatinamas verslumas, socialinė
atsakomybė, vykdoma kaimo žmonių asmeninių finansų valdymo edukacija.
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NAUJOS PASLAUGOS
„i-UNIJA“
Nuo 2008 m. liepos 22 d. kredito unijų nariai ir klientai turi galimybę naudotis kredito unijų
internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“, kurioje galima:
 Atlikti mokėjimo pavedimus.
 Apmokėti gautas sąskaitas.
 Pirkti ir sumokėti už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas internetu, jei narys ar klientas turi
kredito unijų kredito kortelę.
 Sužinoti savo sąskaitų likučius.
 Sužinoti informaciją apie turimus taupomuosius ir terminuotus indėlius bei pajų.
 Peržiūrėti informaciją apie turimas paskolas bei jų įmokų mokėjimo tvarkaraščius
 Užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaraciją.
 Susimokėti kai kuriuos komunalinius mokesčius, etc.

lie tuvos ce ntrinė kredito unija

NAUJOS PASLAUGOS

Modernių technologijų diegimas ir vystymas 2008 metais buvo LCKU prioritetinė veiklos kryptis, tad internetinės bankininkystės projekto įgyvendinimas, trukęs ne vienerius metus, tapo vienu
svarbiausių metų Centrinės kredito unijos įvykiu. Baltijos šalyse Lietuva šiuo požiūriu yra pionierė, nes
nei Latvijoje, nei Estijoje savo veiklą vystantys kredito unijų judėjimai iki šiol neturi savo kredito unijų
internetinės bankininkystės.
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Kredito unijų nariai, naudodamiesi „i-Unija“ gali tvarkyti savo finansus tiesiog namuose arba
bet kur kitur, kur yra interneto ryšys. „i-Unija“ turi didžiąją dalį įprastų tokiai sistemai funkcionalumų,
sistema nuolatos atnaujinama ir tobulinama, siekiant ją padaryti dar patogesnę ir praktiškesnę kredito unijų darbuotojams bei kredito unijų nariams.
Sistemą „i-Unija“ metų gale naudojo 54 (iš 61) kredito unijos, LCKU narės. Bendrai kredito
unijose su nariais viso sudaryta 3865 kredito unijų internetinės bankininkystės sutartys. Daugiausia
narių, besinaudojančių „i-Unija“, yra Panevėžio, Šilutės kredito unijose ir kredito unijoje Zanavykų
bankelis (Šakiai). Bendras prisijungimų skaičius nuo sistemos startavimo dienos siekia daugiau nei
66 tūkst. kartų, išrašai sistemoje peržiūrėti beveik 60 tūkst. kartų. Atliktų mokėjimo nurodymų skaičius
– 5918, mokėjimų nurodymų suma – per 8 mln. Lt, o vidutinis pavedimas sudaro apie 1387Lt.
2007 metais išleistos kredito unijų mokėjimo kortelės ir 2008 metais startavusi kredito unijų
internetinė bankininkystė „i-Unija“ LCKU narių kredito unijų teikiamų paslaugų paketą ženkliai sumodernino ir pritaikė prie šiuolaikinių nuolat kintančių žmogaus poreikių. Kredito unijos finansines paslaugas teikiančių įstaigų rinkoje tapo patrauklesnės ir konkurencingesnės.

MOKĖJIMO KORTELĖS
2007 metais išleistų kredito unijų tarptautinių mokėjimo kortelių Maestro ir MasterCard Standard platinimas 2008
metais išaugo beveik 552 proc. 2008 metų gruodžio 31 dienos duomenis viso buvo išduota 6915 kredito unijų mokėjimo
kortelių. Iš jų 4913 debetinių kortelių ir 2002 kreditinės kortelės. Kortelėse įdiegti nauji funkcionalumai, pasirašytos sutartys
su keletu Lietuvos bankų, kad kredito unijų nariai mokėjimo kortelių likučių peržiūros operacijas galėtų atlikti šių bankų
bankomatuose. Praėjusių metų gale mokėjimo korteles platino 48 (iš 61) kredito unijos, LCKU narės. Daugiausia kortelių
išplatino Panevėžio, Šilutės kredito unijos ir kredito unijos Zanavykų bankelis (Šakiai), „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė) bei
„Germanto lobis“ (Telšiai).
KITOS PASLAUGOS

KREDITO UNIJŲ MOKĖJIMO KORTELIŲ RODIKLIAI
Korteles platinančių kredito
unijų skaičius

Maestro (vnt.)

MasterCard Standard (vnt.)

2007 12 31

27

777

284

2008 12 31

48

4913

2002

lie tuvos ce ntrinė kredito unija

NAUJOS PASLAUGOS

Lietuvos centrinė kredito unija, siekdama didinti saugaus piniginių lėšų valdymo galimybes, savo narėms kredito
unijoms pradėjo teikti naują paslaugą – terminuotus indėlius eurais. 2008 metų pabaigoje pradėti darbai dėl eurinių mokėjimo pavedimų kredito unijų nariams įdiegimo į KUBAS sistemą. Tarptautinių ir vietinių eurinių pavedimų paslaugą tikimasi
įdiegti 2009 metų pradžioje.
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DARBUOTOJAI –
SVARBIAUSIA
INVESTICIJA
Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metais Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ 2008 m. liepos 15 d. baigėsi
Lietuvos centrinės kredito unijos kartu su Europos socialiniu fondu (ESF) vykdytas projektas „Lietuvos kredito unijų darbuotojų ir vadovų įgūdžių tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas”. Daugiau nei du metus trukusio projekto vertė 502 tūkst. litų, iš
kurių 80 proc. skyrė Europos socialinis fondas, o likusią dalį Lietuvos centrinė kredito unija finansavo iš savo lėšų.

DARBUOTOJAI – SVARBIAUSIA INVESTICIJA

Šis projektas - investicija į aukštos kokybės bendrąjį kredito unijų personalo mokymą. Seminarų metu buvo siekiama
didinti Lietuvos centrinės kredito unijos ir kredito unijų darbuotojų bei vadovų kvalifikaciją, skatinti darbuotojus gilinti
turimus įgūdžius, gerinti Lietuvos kredito unijų konkurencingumą, verslumą ir spartesnį naujovių įdiegimą bei pokyčių
valdymą.
Nuo projekto pradžios kredito unijų darbuotojai aktyviai dalyvavo mokymuose. Įgyvendinus pilną mokymų programą, 2006-2008 metais suorganizuoti 42 seminarai, apmokyta daugiau nei 250 darbuotojų ir valdymo organų narių
iš 53 kredito unijų bei Lietuvos centrinės kredito unijos. Aktyviausiai seminaruose dalyvavo Šilutės, Pakruojo ūkininkų,
Akademinės, Panevėžio kredito unijų bei kredito unijų „Germanto lobis“ ir „Kelmės taupa“ darbuotojai. Planuoti projekto
statistiniai rodikliai viršyti 152 proc.
Lietuvos centrinė kredito unija ir toliau planuoja dalyvauti mokymų projektuose. 2008 m. balandžio 15 d. Europos
socialinio fondo agentūrai paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 metų žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas įmonėse“, LCKU sėkmingai praėjo atrankos etapą ir pasirašė sutartį dėl mokymų projekto, kurio vertė 661 475
tūkst. Lt (20 proc. šios sumos skirs LCKU), finansavimo su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei
Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra. Būsimo projekto paskirtis – toliau tobulinti kredito unijų darbuotojų ir
vadovų kvalifikaciją, žinias bei gebėjimus, didinti darbuotojų sugebėjimus prisitaikyti prie organizacijos reikmių ir darbo
rinkos pokyčių.

MOKYMŲ PROJEKTO PASIEKIMAI IR REZULTATAI
300
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BENDRUOMENIŲ RĖMIMAS
Lietuvos centrinė kredito unija kartu su savo narėmis kredito unijomis šeštą kartą
kvietė bendruomenes dalyvauti programoje „Kredito unijos remia bendruomenes pinigais,
o bendruomenės kredito unijas – nariais“. Kaip ir kiekvienais metais, ši akcija sulaukė didelio
populiarumo. Bendruomenės pristatė 72 projektus. Viso projekte dalyvavo 24 kredito unijos.
Finansavimą LCKU suteikė 23 bendruomenių ir kredito unijų jungtiniams projektams. Bendra
projektų vertė siekė 124,6 tūkst. litų, iš kurių 34,25 tūkst. litų buvo skirta iš patvirtintos programos
biudžeto lėšų.
Kredito unijos ir toliau išliks ištikimos savo misijai – tapti bendruomenės finansiniu partneriu.
Taigi ateityje bendradarbiavimas tarp kredito unijų ir bendruomenių tik plėsis.

lie tuvos centrinė k redito unija

BENDRUO MENIŲ RĖMIMAS

2008 metais finansuojami bendri projektai:
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 Akademinė kredito unija ir Jaunųjų konservatorių lyga
 Anykščių kredito unija ir Asociacija – Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“
 Biržų kredito unija ir Šukionių kaimo bendruomenė
 Grigiškių kredito unija ir Lazdynų bendruomenės klubas „Lazdynų senjorai“
 Grinkiškio kredito unija ir Grinkiškio bendruomenė
 Ignalinos kredito unija ir SK „Ainiai“
 Joniškio kredito unija ir Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“
 Kėdainių krašto kredito unija ir Ažytėnų bendruomenės centras
 Kredito unija Zanavykų bankelis ir Bendruomenės centras „Santaka“
 Kredito unija „Germanto lobis“ ir Buožėnų kaimo bendruomenė
 Kredito unija „Jonavos žemė“ ir Jonavos rajono kaimo bendruomenių asociacija
 Kredito unija „Kelmės taupa“ ir Mockaičių kaimo bendruomenė
 Kredito unija „Kupiškėnų taupa“ ir Salamiesčio bendruomenė
 Kredito unija „Ūkininkų taupa“ ir Družų kaimo bendruomenė
 Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus
miesto bendrija
 Kredito unija Skuodo bankelis ir Gėsalų bendruomenė
 Panevėžio kredito unija ir Gyventojų bendruomenė „Velžys“
 Raseinių kredito unija ir Žaiginio bendruomenė „Bitupis“
 Rokiškio kredito unija ir Kavoliškio kaimo bendruomenė
 Sedos kredito unija ir Renavo kaimo bendruomenė
 Šilalės kredito unija ir Vingininkų kaimo bendruomenė
 Šilutės kredito unija ir Usėnų seniūnijos bendruomenė
 Tauragės kredito unija ir kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“
 Ukmergės ūkininkų kredito unija ir Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis
Kapitalas
Indėliai

61 (+3%)
1.277 (+17%)
94.430 (+15%)
104 (+12%)
594.479 Lt (-81%)
95.792.827 Lt (+29%)
571.244.917 Lt (+13%)

Aktyvių paskolų kiekis

23.563 (+5%)

Aktyvių paskolų suma

560.322.075 Lt (+26%)

Aktyvai

763.433.975 Lt (+20%)

lie tuvos centrinė k redito unija

LCKU NARIŲ KREDITO UNIJŲ JUDĖ JIMAS

LCKU NARIŲ KREDITO UNIJŲ
JUDĖJIMAS

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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VILNIAUS APSKRITIS
Grigiškių kredito unija
Kredito unija „Vievio taupa“
Ukmergės ūkininkų kredito unija
Kredito unija „Ūkininkų taupa“ (Širvintos)

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Vilniaus regiono kredito unija
Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa”
Pareigūnų kredito unija
Trakų kredito unija

Grigiškės

Kredito unijų skaičius

8 (+14%)

iš jų juridiniai asmenys

95 (+34%)

Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis

9.540 (+24%)
10 (+43%)
-25.144 Lt (-116%)

Kapitalas

14.787.162 Lt (+77%)

Indėliai

91.336.823 Lt (+39%)

Aktyvių paskolų kiekis

2.334 (+14%)

Aktyvių paskolų suma

84.906.072 Lt (+41%)

Aktyvai

118.186.189 Lt (+48%)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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Kauno apskritis

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

„Achemos“ kredito unija (Jonava)
Kredito unija „Jonavos žemė“
Kaišiadorių kredito unija
Kėdainių krašto kredito unija
Kredito unija „Prienų taupa“
Raseinių kredito unija

Grigiškės

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis
Kapitalas
Indėliai

11 (+0%)
290 (+16%)
17.931 (+12%)
12 (+9%)
-699.908 Lt (-158%)
17.665.334 Lt (+13%)
113.004.168 Lt (+18%)

Aktyvių paskolų kiekis

5.497 (+5%)

Aktyvių paskolų suma

112.427.781 Lt (+20%)

Aktyvai

149.716.202 Lt (+20%)

lie tuvos centrinė k redito unija

Kauno kredito unija
Akademinė kredito unija
Kredito unija „Giminėlė“ (Kaunas)
Kauno arkivyskupijos kredito unija
Kredito unija „Moterų taupa“ (Kaunas)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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KLAIPĖDOS APSKRITIS
Palangos kredito unija
Kredito unija „Gargždų taupa“
Šilutės kredito unija
Kredito unija Skuodo bankelis

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Jūreivių kredito unija
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“
(Klaipėda)
Kretingos kredito unija

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis
Kapitalas
Indėliai

7 (+0%)
126 (+6%)
10.758 (+16%)
11 (+10%)
-68.833 Lt (-137%)
9.793.253 Lt (+29%)
61.221.269 Lt (+18%)

Aktyvių paskolų kiekis

2.182 (+5%)

Aktyvių paskolų suma

61.341.956 Lt (+32%)

Aktyvai

83.342.507 Lt (+24%)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
Pakruojo ūkininkų kredito unija
Joniškio kredito unija
Kredito unija „Tikroji viltis“ (Naujoji Akmenė)
Grinkiškio kredito unija

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis
Kapitalas
Indėliai

8 (+0%)
279 (+17%)
13.094 (+14%)
16 (+7%)
626.218 Lt (+4%)
11.596.470 Lt (+21%)
69.538.335 Lt (+3%)

Aktyvių paskolų kiekis

3.257 (+0%)

Aktyvių paskolų suma

64.362.186 Lt (+16%)

Aktyvai

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Kredito unija „Savas rūpestis“ (Šiauliai)
Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai)
Kredito unija „Kelmės taupa“
Radviliškio kredito unija

91.041.968 Lt (+7%)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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PANEVĖŽIO APSKRITIS
Rokiškio kredito unija
Biržų kredito unija
Pasvalio kredito unija

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Panevėžio kredito unija
Aukštaitijos kredito unija (Panevėžys)
Kredito unija „Kupiškėnų taupa“

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis

6 (+0%)
187 (+10%)
14.846 (+14%)
28 (+17%)
301.913 Lt (-21%)

Kapitalas

20.413.849 Lt (+22%)

Indėliai

108.504.740 Lt (+1%)

Aktyvių paskolų kiekis

3.321 (+5%)

Aktyvių paskolų suma

110.375.258 Lt (+22%)

Aktyvai

141.664.907 Lt (+8%)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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ALYTAUS APSKRITIS
Varėnos kredito unija
Druskininkų kredito unija

Kredito unijų skaičius

4 (+33%)

iš jų juridiniai asmenys

9 (+125%)

Nariai
Nutolusių kasų skaičius

1.332 (+159%)
1 (+0%)

Pelnas/nuostolis

-104.930 Lt (-334%)

Kapitalas

687.923 Lt (+137%)

Indėliai

4.399.689 Lt (+154%)

Aktyvių paskolų kiekis

0.358 (+196%)

Aktyvių paskolų suma

4.277.255 Lt (+179%)

Aktyvai

6.230.127 Lt (+130%)

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Alytaus kredito unija
Kredito unija „Šešiagrašis“ (Lazdijai)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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UTENOS APSKRITIS

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Utenos kredito unija
Anykščių kredito unija
Ignalinos kredito unija

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis

3 (+0%)
56 (+22%)
3.473 (+21%)
3 (+0%)
124.550 Lt (-12%)

Kapitalas

3.907.591 Lt (+30%)

Indėliai

21.802.251 Lt (+4%)

Aktyvių paskolų kiekis

0.937 (+6%)

Aktyvių paskolų suma

22.770.841 Lt (+28%)

Aktyvai

29.959.415 Lt (+15%)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis

3 (+0%)
45 (+22%)
5.580 (+8%)
7 (+17%)
25.056 Lt (-79%)

Kapitalas

4.111.354 Lt (+26%)

Indėliai

30.005.646 Lt (+6%)

Aktyvių paskolų kiekis

1.321 (-4%)

Aktyvių paskolų suma

23.675.172 Lt (+27%)

Aktyvai

39.220.677 Lt (+10%)

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Kredito unija „Sūduvos parama“ (Marijampolė)
Vilkaviškio kredito unija
Kredito unija Zanavykų bankelis

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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TAURAGĖS APSKRITIS
Šilalės kredito unija
Klausučių kredito unija
Kvėdarnos kredito unija

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Tauragės kredito unija
Pagėgių kredito unija
Jurbarko kredito unija

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis
Kapitalas
Indėliai

6 (+0%)
78 (+24%)
9.975 (+13%)
7 (+0%)
274.849 Lt (+28%)
7.313.184 Lt (+31%)
35.238.760 Lt (+17%)

Aktyvių paskolų kiekis

2.376 (+2%)

Aktyvių paskolų suma

42.200.782 Lt (+34%)

Aktyvai

55.314.195 Lt (+28%)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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TELŠIŲ APSKRITIS
Mažeikių kredito unija
Naftininkų kredito unija (Mažeikiai)
Sedos kredito unija

Kredito unijų skaičius
iš jų juridiniai asmenys
Nariai
Nutolusių kasų skaičius
Pelnas/nuostolis

5 (+0%)
112 (+15%)
7.901 (+11%)
9 (+0%)
140.708 Lt (+34%)

Kapitalas

5.516.707 Lt (+21%)

Indėliai

36.193.234 Lt (+8%)

Aktyvių paskolų kiekis

1.980 (+2%)

Aktyvių paskolų suma

33.984.770 Lt (+21%)

Aktyvai

48.757.790 Lt (+13%)

lie tuvos centrinė k redito unija

KREDITO UNIJŲ PLĖ TRA REGIONUOSE

Kredito unija „Germanto lobis“ (Telšiai)
Žemaitijos valstiečių kredito unija (Plungė)

Skliausteliuose pateiktas procentinis pokytis, lyginant su 2007 m.
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LCKU TARPTAUTINIAI PARTNERIAI

Kauna

Kvebekas
Monrealis

Ultrechtas

Varšuva
Briuselis

Nanterre

Bostonas
Roma

lie tuvos centrinė k redito unija

LCKU TARPTAUTINIAI PARTNERIAI

Meksika
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Talinas
Ryga

as

Maskva

Rostovas
prie Dono
Bukareštas

Biškekas

Filipinai

Latvijos kredito unijų asociacija (Ryga, Latvija)
Estijos kredito unijų asociacija (Talinas, Estija)
SKOK (Varšuva, Lenkija)
Rabobank (Utrechtas, Nyderlandai)
Oikocredit (Utrechtas, Nyderlandai)
Europos kooperatinių bankų asociacija (Briuselis, Belgija)
CoopEst (Briuselis, Belgija)
Credit Cooperatif (Nanterre, Prancūzija)
BCC (Roma, Italija)
Gruzijos kredito unijų asociacija (Tbilisis, Gruzija)
Nacionalinė nekomercinių organizacijų savitarpio pagalbos sąjunga (Rostovas prie Dono, Rusija)
Rusijos kredito unijų projektas (Maskva, Rusija)
Rumunijos kredito unijų federacija (Bukareštas, Rumunija)
Azerbaidžano kredito unijų asociacija (Baku, Azerbaidžanas)
Kirgizijos kredito unijų asociacija (Biškekas, Kirgizija)
NATCCO (Quezon, Filipinai)
Desjardins (Kvebekas, Kanada)
Proxfin (Kvebekas, Kanada)
Lietuvių Monrealio kredito unija „Litas“ (Monrealis, Kanada)
Lietuvių Bostono kredito unija (Bostonas, JAV)
SERFIR (Čapas ir Tabacko provincijos, Meksika)

LCKU TARPTAUTINIAI PARTNERIAI

Baku

lie tuvos centrinė k redito unija

Tbilisis
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UAB “PricewaterhouseCoopers”
J. Jasinskio g. 16B
LT-01112 Vilnius
Tel. (8 5) 239 2300
Faks. (8 5) 239 2301
El. p. vilnius@lt.pwc.com
www.pwc.com/lt

Nepriklausomo auditoriaus
išvada
Lietuvos centrinės kredito unijos nariams

Vadovybė atsakinga už šios finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Ši atsakomybė apima: vidaus kontrolės sistemos, skirtos
finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui bei reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos,
sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių
įvertinimų atlikimą.
Auditoriaus atskaitomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias ataskaitas savo nuomonę. Auditą atlikome pagal
Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl
apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontroles,
susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtume nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.
Nuomonė
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą LCKU 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės
padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu
Christoper C. Butler									Rasa Radzevičienė
Partneris								
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000377
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Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

Mes atlikome čia pridėtų, 31-58 puslapiuose pateiktų, Lietuvos Centrinės kredito unijos ( toliau - LCKU) finansinių
ataskaitų, kurias sudaro 2008 m. gruodžio 31 d. balansas ir susijusios tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolio), kapitalo
ir rezervų pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei apibendrinti reikšmingi apskaitos principai ir kitos aiškinamosios pastabos,
auditą.

Vilnius, Lietuvos Respublika
2009 m. vasario 26 d.
31

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS
lie tuvos centrinė k redito unija

2007 m. gruodžio 31 d.
pasibaigę metai

Palūkanų pajamos

1

5,775

4,084

Palūkanų išlaidos

1

(2,450)

(1,425)

3,325

2,659

Grynosios palūkanų pajamos

32

2008 m. gruodžio 31 d.
pasibaigę metai

Paslaugų ir komisinių pajamos

2

653

404

Paslaugų ir komisinių išlaidos

2

(443)

(171)

210

233

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos
Kitos pajamos

3

Pelnas, atėmus nuostolius iš investicinių vertybinių
popierių
Veiklos išlaidos

4

Paskolų vertės sumažėjimo atidėjimai(nuostolių atstatymas)

540

475

-

-

(3,092)

(2.381)

-

-

Materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos

9

(181)

(135)

Nematerialiojo turto amortizacijos išlaidos

10, 16

(166)

(72)

636

779

(37)

(65)

599

714

Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokesčio sąnaudos
Metų pelnas

5

Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 31 - 58 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Balansas

(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Pastabos

2008 m. gruodžio 31 d.

2007 m. gruodžio 31 d.

TURTAS
Pinigai ir lėšos centriniame banke

6

941

2,084

Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų

7

92,593

99,587

Investiciniai vertybiniai popieriai

8
31,432

30,872

• laikomi galimam pardavimui
• laikomi iki išpirkimo
Ilgalaikis materialusis turtas

9

9,690

6,971

1,283

1,329

Nematerialusis turtas

10

1,014

550

Kitas turtas

11

392

232

137,345

141,625

Iš viso turto

12

115,835

124,292

13

285

307

Subordinuotos paskolos

14

3,094

1,392

Likvidumo palaikymo rezervas

15

5,732

5,329

Mokėtinas pelno mokestis

5

22

42

Kiti įsipareigojimai

16

624

608

125,592

131,970

Iš viso įsipareigojimų
KAPITALAS IR REZERVAI

17

Pagrindiniai pajai

62

60

Papildomi pajai

7,286

5,294

Atsargos kapitalas

158

158

Rezervinis kapitalas

612

459

Stabilizacijos fondas

3,884

3,145

Finansinio turto perkainavimo rezervas

(848)

(175)

Nepaskirstytas rezultatas

599

714

Iš viso kapitalo ir rezervų

11,753

9,655

Iš viso įsipareigojimų ir rezervų

137,345

141,625

Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 31 - 58 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos, pateiktos 31 - 58 puslapiuose, buvo pasirašyta 2009 m. vasario 26 d.:
Administracijos vadovas
Sigitas Bubnys

Vyr. buhalterė
Jurgita Kubilienė

lie tuvos centrinė k redito unija

Įsiskolinimai kredito įstaigoms
Indėliai

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

2008 m. gruodžio 31 d.
pasibaigę metai

2007 m. gruodžio 31 d.
pasibaigę metai

Įprastinė veikla
Gautos palūkanos

5,799

3,728

Sumokėtos palūkanos

(2,456)

(1,402)

Gautos komisinių ir kitos pajamos

656

405

Sumokėtos komisinių sąnaudos

(434)

(151)

(1,582)

(1,140)

Sumokėti atlyginimai ir socialinis draudimas
Nefinansinės veiklos pajamos

537

474

(1,430)

(1,298)

Suteiktų paskolų kredito unijoms (padidėjimas)

(32,359)

(18,310)

Įsiskolinimų kredito įstaigoms padidėjimas (sumažėjimas)

(8,452)

26,766

Terminuoti indėliai bankuose

(4,000)

-

30

(13)

Kitos apmokėtos veiklos sąnaudos
Turto/įsipareigojimų pokytis

Kito turto padidėjimas / sumažėjimas
Juridinių asmenų neterminuotų indėlių (sumažėjimas)

(21)

(178)

403

1,879

Ateinančių laikotarpio pajamų (subsidijų) padidėjimas

3

1

Kitų įsipareigojimų padidėjimas

-

2

(43,306)

10,763

(64)

(44)

(43,370)

10,719

(811)

(1,365)

-

255

(4,253)

(2,638)

(5,064)

(3,748)

1,994

1,490

LR* Vyriausybei grąžinti papildomi pajai

-

(722)

Išmokos nariams skirstant 2007 m. pelną

(482)

(200)

Gautos subordinuotos paskolos

1,702

1,381

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

Likvidumo palaikymo rezervo padidėjimas

15

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos prieš pelno mokestį
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos
Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas
Skolos vertybinių popierių įsigijimas
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos
Finansinė veikla

lie tuvos centrinė k redito unija

Narių sumokėti pagrindiniai ir papildomi pajai

Įmokos į stabilizacijos fondą
Išmokos iš stabilizacijos fondo
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos

660

807

-

(30)

3,874

2,726

Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas

(44,560)

9,697

Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio pradžioje

52,359

42,662

Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio pabaigoje:

7,799

52,359

Pinigai ir korespondentinė sąskaita Lietuvos banke

6

941

2,084

Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose

7

6,858

50,275

* čia ir toliau LR reiškia Lietuvos Respubliką
Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 31 - 58 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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KAPITALO IR REZERVŲ
POKYČIŲ ATASKAITA
Papildomi
kredito
unijų
pajai

Papildomi LR
Vyriausybės
pajai

Atsargos
kapitalas

Rezervinis kapitalas

Stabilizacijos
fondas

Finansinio turto
perkainavimo
rezervas

Nepaskirstytas
rezultatas

Viso

60

3,804

1,422

158

301

1,633

(31)

393

7,740

Grynasis galimo
pardavimo
vertybinių popierių
perkainojimo pokytis,
po mokesčių

-

-

-

-

-

-

(144)

-

(144)

Metų pelnas

-

-

-

-

-

-

-

714

714

Viso pripažintos
pajamos ir sąnaudos

-

-

-

-

-

-

(144)

714

570

Įnešti narių
papildomi pajai

-

1,490

(1,422)

-

-

-

-

-

68

2006 m. pelno
pervedimas

-

-

-

-

158

35

-

(193)

-

Išmokos nariams

-

-

-

-

-

-

(200)

(200)

Įmokos į
Stabilizacijos fondą

-

-

-

-

-

807

-

-

807

LR Vyriausybės įnašai
į Stabilizacijos fondą

-

-

-

-

-

700

-

-

700

Išmokos iš
Stabilizacijos fondo

-

-

-

-

-

(30)

-

-

(30)

2007 m. gruodžio
31 d.

60

5,294

-

158

459

3,145

(175)

714

9,655

Grynasis galimo
perdavimo
vertybinių popierių
perkainavimo
pokytis, po mokesčių

-

-

-

-

-

-

(673)

-

(673)

Metų pelnas

-

-

-

-

-

-

-

599

599

Viso pripažintos
pajamos ir sąnaudos

-

-

-

-

-

-

(673)

599

(74)

Įnešti narių
papildomi pajai

-

1,992

-

-

-

-

-

-

1,992

Įnešti naujų narių
pagrindiniai pajai

2

-

-

-

-

-

-

-

2

2007 m. pelno
pervedimas

-

-

-

-

153

79

-

(232)

-

Išmokos nariams

-

-

-

-

-

-

(482)

(482)

Įmokos į
Stabilizacijos fondą

-

-

-

-

-

660

-

-

660

62

7,286

-

158

612

3,884

(848)

599

11,753

Pastabos

2006 m. gruodžio
31 d.

2008 m. gruodžio
31 d.

17, 8

Apskaitos principai ir pastabos, pateiktos 31 - 58 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Pagrindiniai
pajai
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(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
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BENDROJI INFORMACIJA
Lietuvos centrinė kredito unija (toliau - LCKU) buvo užregistruota LR įmonių rejestre 2002 m. balandžio 22 d. Lietuvos
bankas 2002 m. lapkričio 28 d. išdavė LCKU licenciją vykdyti visas operacijas, nurodytas LR Centrinės kredito unijos įstatyme.
LCKU pagrindinę veiklą pradėjo vykdyti 2002 m. gruodžio 2 d.
LCKU savo veikloje vadovaujasi LR Centrinės kredito unijos įstatymu. LCKU - tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų ir LR Vyriausybės įsteigta ir LR Centrinės kredito unijos įstatymo nustatyta tvarka
įregistruota kredito įstaiga. LCKU veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo
atkūrimo funkcijas, kredito unijų ir kredito unijų narių pinigų pervedimo operacijas, priima indėlius bei grąžintinas lėšas ir
teikia paskolas bei prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. LCKU kredito unijoms taip pat teikia nefinansinės veiklos
paslaugas.
LCKU yra įsikūrusi adresu Savanorių pr. 363, Kaunas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LCKU dirbo 28 darbuotojai
(2007 m. pabaigoje – 20 darbuotojų).
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2008 metais LCKU teikė paslaugas savo nariams kredito unijoms ir 3 juridiniams asmenims. 2008 m. gruodžio 31 d.
LCKU nariais buvo 61 kredito unija (2007 m. – 59) ir LR Vyriausybė.

APSKAITOS PRINCIPAI
(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Žemiau yra išdėstyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti šių finansinių ataskaitų parengimui.
Pagrindas parengimui
Šios finansinės ataskaitos yra paruoštos remiantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), tiek
kiek jie galioja Europos Sąjungoje, ir atitinka juos. Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorinių kaštų konvencija,
kaip pakeista vertybinių popierių skirtų pardavimui perkainojimo.
(a) Galiojančių standartų pakeitimai ir aiškinimai, galiojantys 2008 m.
Toliau išvardyti galiojančių standartų pakeitimai ir paskelbtų standartų, patvirtintų taikymui Europos Sąjungoje, aiškinimai, kuriuos privaloma taikyti 2008 finansiniais metais:
 39-ojo TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės: informacijos
apie finansinio turto perklasifikavimą atskleidimas“ pakeitimas. Šiame pakeitime numatomos galimybės esant nustatytoms
aplinkybėms perklasifikuoti tam tikrą finansinį turtą, kuris anksčiau buvo priskirtas „prekybai laikomam“ arba „parduoti skirtam“ finansiniam turtui. Atliekant perklasifikavimą, privaloma atskleisti tam tikrą informaciją. Toks perklasifikavimas netaikomas išvestinėms finansinėms priemonėms ir turtui, apskaitomam tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal tikrosios
vertės metodą. Šis pakeitimas neturi įtakos LCKU finansinėms ataskaitoms, nes 2008 metais joks finansinis turtas nebuvo
perklasifikuotas.
 TFAAK 11-asis aiškinimas „2-asis TFAS – grupės ir iždo akcijų sandoriai“, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2007 m. kovo 1 d. arba vėliau. Šis aiškinimas nėra aktualus LCKU.
 TFAAK 14-asis aiškinimas „19-asis TAS – nustatytų išmokų turto ribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir
jų sąveika“, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2008 m. sausio 1 d. arba vėliau. Šis aiškinimas nėra aktualus
LCKU.
(b) Standartai ir galiojančių standartų pakeitimai, kurie dar neįsigaliojo, bet yra patvirtinti taikymui Europos Sąjungoje, ir
kurie LCKU nebuvo taikomi anksčiau laiko:
Toliau išvardyti standartai ir galiojančių standartų pakeitimai, kurie buvo paskelbti ir kuriuos privaloma taikyti LCKU
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau, ar vėlesniems laikotarpiams, tačiau kurių
LCKU dar nėra pritaikiusi anksčiau laiko:
 TFAS 8 „Veiklos segmentai“, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau. Šis
standartas nėra aktualus LCKU, nes LCKU nėra listinguojama įmonė.
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Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra naudojami įvertinimai ir
prielaidos, kurie įtakoja ataskaitose pateikiamas turto bei įsipareigojimų sumas ir galimų turto bei įsipareigojimų finansinių
ataskaitų sudarymo dieną atvaizdavimą ir atvaizduotų pajamų bei sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį dydžius. Nors šie įvertinimai yra pagrįsti geriausiu įvykių ir veiksmų vadovybės vertinimu, faktiniai rezultatai gali skirtis nuo šių įverčių (psl. 12).
Užsienio valiutų perskaičiavimas
Sandoriai užsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutų kursus, galiojančius keitimo dieną: pelnas ir nuostolis,
atsiradęs įvykdžius šias operacijas bei perskaičiavus užsienio valiuta įvertintus piniginius turto bei įsipareigojimų likučius
vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Metų pabaigoje likučiai užsienio valiuta perkainojami metų
pabaigoje galiojusiu kursu.
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Visų palūkanų normos finansinių instrumentų, išskyrus prekybinių ar vertinamųjų tikrąja verte per pelno (nuostolių)
ataskaitą, palūkanų pajamos ir sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra pripažįstamos palūkanų pajamomis ir palūkanų
išlaidomis naudojant efektyvią palūkanų normą
Efektyvios palūkanų normos metodas yra finansinio turto ar įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir
palūkanų pajamų bei palūkanų sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi palūkanų norma tiksliai
diskontuoja būsimus piniginių mokėjimų arba įplaukų srautus per numatomą finansinio instrumento galiojimo laikotarpį
arba trumpesnį periodą (iki sekančio perkainavimo) iki finansinio turto arba įsipareigojimų apskaitinės vertės. Skaičiuojant
efektyvią palūkanų normą, LCKU įvertina pinigų srautus atsižvelgiant į pasirašytas sutartis dėl finansinių instrumentų, bet
neatsižvelgia į būsimus kredito nuostolius. Skaičiavimai apima visus tarp sutarties šalių sumokėtus ar gautus mokesčius,
kurie yra sudedamoji efektyvios palūkanų normos, operacijų savikainos ir visų kitų premijų ar diskontų dalis.
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Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta – litais (Lt), kuri yra LCKU funkcinė bei
pateikimo valiuta. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1 euras.
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 23-ojo TAS „Skolinimosi sąnaudos“ pakeitimas, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio
1 d. arba vėliau. Pakeitimas numato reikalavimą kapitalizuoti skolinimosi išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su turto,
kurio parengimas naudojimui arba pardavimui ilgai trunka, įsigijimu, statyba ar gamyba, kaip to turto savikainos dalį. Galimybė šias skolinimosi išlaidas nedelsiant pripažinti sąnaudomis panaikinama. LCKU taikys šį standartą nuo 2009 m. sausio
1 d., tačiau nesitikima, kad jis turės reikšmingos įtakos LCKU finansinėms ataskaitoms.
 1-asis TAS (persvarstytas) „Finansinių ataskaitų pateikimas“, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems
2009 m. sausio 1 d. arba vėliau. Pagal persvarstytą standartą bus draudžiama nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje atskleisti
pajamų ir sąnaudų straipsnius, t.y., nuosavybės pokyčius, atsiradusius ne dėl sandorių su savininkais ir bus reikalaujama
atskirai pateikti nuosavybės pokyčius, atsiradusius ne dėl sandorių su savininkais ir nuosavybės pokyčius, atsiradusius dėl
sandorių su savininkais. Visus nuosavybės pokyčius, atsiradusius ne dėl sandorių su savininkais, bus reikalaujama atskleisti
veiklos ataskaitoje, tačiau ūkio subjektai galės rinktis, ar pateikti vieną veiklos ataskaitą (bendrųjų pajamų ataskaitą) ar dvi
ataskaitas (pelno (nuostolių) ataskaitą ir bendrųjų pajamų ataskaitą). Jeigu ūkio subjektai perskaičiuoja arba perklasifikuoja
palyginamuosius praėjusio laikotarpio skaičius, jie privalės pateikti perskaičiuotą balansą lyginamojo laikotarpio pradžioje,
o taip pat ir dabar reikalaujamus pateikti balansus ataskaitinio ir lyginamojo laikotarpių pabaigoje. LCKU taikys šį standartą
nuo 2009 m. sausio 1 d. Ir pelno (nuostolių) ataskaitą, ir bendrųjų pajamų ataskaitą LCKU turėtų pateikti kaip veiklos ataskaitas.
 2-ojo TFAS „Mokėjimas akcijomis” pakeitimas, galioja nuo 2009 m. sausio 1 d. Šis standartas nėra aktualus LCKU.
 „Padengiamos finansinės priemonės bei įsipareigojimai, atsirandantys dėl likvidacijos“ – 32-ojo TAS „Finansinės
priemonės: pateikimas“ ir 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pakeitimas, galioja nuo 2009 m. sausio 1 d. Vadovaujantis standartų pakeitimais, padengiamas finansines priemones ir priemones arba priemonių dalis, kurios įpareigoja įmonę
suteikti kitai šaliai proporcingą įmonės grynojo turto dalį tik įmonės likvidavimo atveju, būtina apskaityti nuosavybėje, jeigu
joms būdingos tam tikros savybės ir jeigu jos atitinka nustatytas sąlygas. LCKU taikys 32-ojo TAS ir 1-ojo TAS pakeitimus nuo
2009 m. sausio 1 d., tačiau nesitikima, kad jie turės reikšmingos įtakos LCKU finansinėms ataskaitoms, ar kad dėl šių pakeitimų bus pakeistas kapitalo ir rezervų pateikimas finansinėse ataskaitose.
 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ pakeitimas ir 27-asis TAS „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos“, galioja nuo 2009 m. sausio 1 d. Šis pakeitimas nėra taikomas LCKU.
 TFAAK 13-asis aiškinimas „Klientų lojalumo programos“, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems
2008 m. liepos 1 d. arba vėliau. Šis aiškinimas nėra aktualus LCKU.
 2009 m. sausio 23 d. ES patvirtino TFAS patikslinimus, kurie buvo paskelbti 2008 m. gegužės mėn. Patikslinimai
pataiso 20 galiojančių standartų, išvadų pagrindimus ir nurodymus. Patikslinimai apima pateikimo, pripažinimo ir vertinimo
pakeitimus, o taip pat ir naudojamų terminų bei redakcinius pakeitimus. Didžioji dalis šių pakeitimų taikomi laikotarpiams,
prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau. Nenumatoma, kad šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos LCKU finansinėms ataskaitoms.
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Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, nepripažintos šio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip įsipareigojimai, o per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos išmokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripažintos sąnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.
Komisinių sąnaudos yra pripažįstamos, kai patiriamos. Komisinių pajamos iš operacijų yra pripažįstamos, kai atliekama susijusi operacija.
Pelno mokestis
Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu, LCKU nuo 2005 iki 2008 metų mokėjo 70 proc. sumažintą pelno mokestį
(2008 m. galiojo 4,5 proc. pelno mokesčio tarifas, o 2007 m. – 7,5 proc. tarifas). Nuo 2009 metų LCKU pelno mokesčio lengvata panaikinta, LCKU apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 20 proc. pelno mokesčio tarifas.
Atidėtas pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems
tarp turto ir įsipareigojimų mokestinio pagrindo ir jų apskaitinės vertės finansinių ataskaitų sudarymo tikslais. Atidėtas
pelno mokestis yra paskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir
kuriuos tikimasi taikyti atidėto pelno mokesčio turto realizavimo ar atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dėl finansinio turto perkainavimo bei sukauptų sąnaudų. Tarifai, galiojantys
ar patvirtinti balanso sudarymo dieną yra naudojami atidėto pelno mokesčio paskaičiavimui. Tačiau atidėtas pelno mokestis nėra apskaitomas jeigu jis atsiranda turto ar įsipareigojimų pirminio pripažinimo ne dėl verslo sujungimo metu ir jeigu
operacijos atlikimo metu neįtakoja nei apskaitos nei apmokestinamojo pelno ar nuostolio.
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Kai apskaičiuojamas bendras atidėtųjų mokesčių turtinis likutis, jis pripažįstamas finansinėse ataskaitose tik ta dalimi,
kurio realizavimas, vadovybės nuomone, yra tikėtinas.
Atidėtų mokesčių turtas, tenkantis parduoti turimų vertybinių popierių perkainavimui, kuris apskaitomas per nuosavybę, taip pat yra apskaitomas per nuosavybę ir vėliau kartu su atidėtu pelnu ar nuostoliu pripažįstamas pelno (nuostolio)
ataskaitoje.
Išmokos darbuotojams
LCKU už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas)
pagal nustatytų įmokų planą, vadovaujantis LR teisiniais reikalavimais. Nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį LCKU
moka fiksuoto dydžio įmokas į Fondą ir neturi teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo toliau mokėti įmokas, jei Fondas
neturi pakankamai turto, kad sumokėtų visas išmokas darbuotojams, susijusias su jų tarnyba dabartiniu ir ankstesniais
laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo
užmokesčio sąnaudų. Socialinio draudimo įmokos kiekvienais metais Fondo yra paskirstomos pensijoms, sveikatos, ligos,
motinystės ir nedarbingumo apmokėjimams.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apima sumas, kurių galiojimo trukmė yra trumpesnė nei 3 mėnesiai nuo jų įsigijimo
dienos, ir juos sudaro grynieji pinigai bei korespondentines sąskaitos Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose.
Skolinimasis
Skolintos lėšos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, kurią sudaro grynoji gautų lėšų suma, atskaičiavus sandoriui
sudaryti patirtas sąnaudas. Vėliau skolintos lėšos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautų grynųjų įplaukų ir padengimo vertės susidaręs skirtumas pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą skolos
padengimo laikotarpį taikant galiojančias palūkanų normas. Skolintos lėšos pripažįstamos atsiskaitymo momentu.
Finansinio turto ir įsipareigojimų sudengimas
Finansinis turtas ir įsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisinė galimybė užskaityti
pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtą ir įsipareigojimus vienu metu.
Finansinis turtas
Finansinis turtas skirstomas į 4 grupes:
1) finansinis turtas vertinamas tikrąją verte per pelno (nuostolių) ataskaitą (LCKU neturi tokio turo)
2) investicijos, laikomos iki išpirkimo,
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3) paskolos ir gautinos sumos,
4) galimo pardavimo finansinis turtas
Galimo pardavimo ir iki išpirkimo vertybiniai popieriai
Galimo pardavimo finansinis turtas yra neišvestinis finansinis turtas, kuris yra priskirtas prie galimo pardavimo arba
nėra klasifikuojamas kaip paskolos ir gautinos sumos, investicijos laikomos iki išpirkimo ar finansinis turtas vertinamas tikrąja
verte per pelno (nuostolių) ataskaitą. Vadovybė nustato, kaip bus klasifikuojami vertybiniai popieriai jų įsigijimo metu.
Galimo pardavimo vertybinius popierius ketinama laikyti neapibrėžtą laikotarpį, jie gali būti parduoti esant papildomam
likvidumo poreikiui, pasikeitus palūkanų normoms ar vertybinių popierių kainai.
Galimo pardavimo vertybiniai popieriai įsigijimo momentu apskaitomi tikrąja verte pridedant įsigijimo kaštus ir
vėliau iš naujo perkainojami tikrąja verte pagal rinkos kainas. Nerealizuotas pelnas ar nuostolis, atėmus mokesčius, atsiradę
dėl galimo pardavimo vertybinių popierių tikrosios vertės pokyčių, apskaitomas tiesiogiai per kapitalą ir rezervus išskyrus
vertės sumažėjimo nuostolius ir užsienio valiutos keitimo rezultatą. Kai tokio turto pripažinimas nutraukiamas visas kapitale
ir rezervuose sukauptas perkainavimo rezultatas iškeliamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. Tačiau palūkanos už tokį finansinį
turtą, apskaičiuotos taikant efektyvią palūkanų normą, yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

Visi įprastiniai vertybinių popierių įsigijimai ir pardavimai pripažįstami atsiskaitymo metu.
Finansinio turto pripažinimas nutraukiamas tada, kai baigiasi sutartinių teisių gauti pinigų srautus iš finansinio turto
galiojimo terminas arba kai LCKU perduoda iš esmės visas finansinio turto nuosavybei būdingas rizikos rūšis ir naudą.
Finansinių įsipareigojimų pripažinimas nutraukiamas tada, kai šie įsipareigojimai panaikinami, t. y., kai sutartyje numatyta
prievolė įvykdoma, atšaukiama arba baigiasi jos galiojimo terminas.
Paskolos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba kitaip nustatomais mokėjimais, nekotiruojamas aktyviojoje rinkoje, išskyrus: a) turtą, kurį LCKU ketina parduoti iškart arba artimiausiu metu ir kuris turi būti
klasifikuojamas kaip laikomas prekybai; taip pat turtą, kurį LCKU pirminio pripažinimo pelno (nuostolio) ataskaitoje metu
klasifikuoja kaip apskaitomą tikrąja verte per pelno (nuostolio) ataskaitą b) turtą, kurį LCKU pirminio pripažinimo metu
klasifikuoja kaip pardavimui skirtą turtą; arba c) turtą, už kurį jo turėtojas gali neatgauti visų pradinių investicijų (ne dėl
kredito pablogėjimo). Paskolos yra vertinamos amortizuota savikaina. Visos paskolos ir avansai yra pripažįstami kai pinigai
yra pervedami skolininkams.
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Laikomos iki išpirkimo investicijos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba galimais nustatyti mokėjimais
bei fiksuotu terminu, kurį LCKU vadovybė ketina ir gali laikyti iki termino pabaigos. Laikomi iki išpirkimo vertybiniai popieriai
įsigijimo momentu apskaitomi tikrąja verte ir vėliau yra vertinami amortizuota savikaina, naudojant efektyvią palūkanų
normą, bei atėmus vertės sumažėjimo nuostolius galimų ne trumpalaikių vertės sumažėjimų rizikai įvertinti. Palūkanų
pajamos uždirbtos dėl vertybinių popierių laikymo, yra apskaitomos kaip ataskaitinio laikotarpio palūkanų pajamos. Jeigu
LCKU nuspręstų parduoti didesnę negu reikšmingą sumą laikomų iki išpirkimo vertybinių popierių, visa kategorija būtų
perklasifikuojama kaip galimo pardavimo.

Kiekvieno balanso datą LCKU įvertina, ar nėra objektyvių įrodymų, kad finansinio turto ar finansinio turto grupės
vertė yra sumažėjusi. Finansinio turto arba finansinio turto grupės vertė sumažėja ir vertės sumažėjimo nuostoliai patiriami
tada, jeigu yra objektyvių įrodymų, kad vertė sumažėjo dėl vieno arba keleto įvykių po turto pirminio pripažinimo („nuostolių įvykio“) ir toks nuostolių įvykis (arba įvykiai) turi įtakos finansinio turto ar finansinio turto grupės įvertintiems būsimiems
pinigų srautams, kurie gali būti patikimai įvertinti. Turto vertė yra koreguojama vertės sumažėjimo suma naudojant atidėjinių sąskaitą ir nuostolio sumą pripažįstant pelno (nuostolio) ataskaitoje.
Tarp objektyvių įrodymų, kad paskolos vertė sumažėjo, yra stebėjimais arba istoriniais duomenimis pagrįsta informacija apie tokius nuostolio įvykius:
 reikšmingi skolininko finansiniai sunkumai: kredito unija nevykdo Lietuvos banko nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų, vėluojančių paskolų dalis sudaro daugiau kaip 15 proc. kredito unijos paskolų portfelio, nurašytų paskolų
dalis paskolose viršija 5 proc. ir kiti konkrečiai kiekvienos paskolos atveju reikšmingi skolininko sunkumai;
 nepatenkinama arba bloga skolininko būklė (būklė nustatoma vadovaujantis LCKU paskolų išdavimo ir administravimo tvarka);
 paskolos sutarties pažeidimas (periodinių paskolos įmokų (paskolos dalies ar palūkanų) nemokėjimas ilgiau nei
30 dienų);
 dėl ekonominių arba teisinių priežasčių, susijusių su skolininko finansiniais sunkumais, skolininkui suteikiama
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nuolaida, kurios LCKU paprastai nebūtų suteikusi;
 pradėtas skolininko bankroto arba reorganizavimo procesas;
 skolininkui suteiktos lėšos naudojamos ne pagal tą paskirtį, kuri numatyta paskolos sutartyje;
 pažeidžiamos investicinio projekto vykdymo sąlygos;
 su skolininku susiję asmenys nevykdo įsipareigojimų, ir tai turi įtakos skolininko finansinių įsipareigojimų vykdymui;
 sumažėja užtikrinimo priemonės objekto vertė, jei vertinamos paskolos, kurių grąžinimo sąlygos tiesiogiai priklauso nuo užtikrinimo priemonės objekto vertės;
 skolininko, užsiimančio licencijuota veikla, licencijos galiojimo sustabdymas / panaikinimas
Vertės sumažėjimas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp esamos vertės ir atgautinos vertės, kas yra lygu dabartinei
vertei tikėtinų pinigų srautų, įtraukiant atgautinas sumas dėl garantijų ir užstatų, diskontuotų sutarties pradiniu momentu
galiojusia palūkanų norma. Jeigu vėlesniais laikotarpiais vertės sumažėjimo nuostolis sumažėja ir tai gali būti objektyviai
siejama su jau po vertės sumažėjimo įvykusiu įvykiu (tokiu kaip skolininko reitingo pagerėjimas), anksčiau pripažinti vertės
sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi koreguojant vertės sumažėjimo nuostolius.
LCKU visų pirma įvertina objektyvių vertės sumažėjimo įrodymų buvimą individualiai kiekvieno atskirai reikšmingo
finansinio turto atžvilgiu, o kiekvieno atskirai nereikšmingo finansinio turto atžvilgiu – individualiai arba bendrai.
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Paskolos, kurios dėl vertės sumažėjimo yra vertinamos bendrai ar reikšmingos individualiai vertinamos paskolos, ir
kurių terminai buvo persvarstyti, nebėra laikomos pradelstomis, bet traktuojamos kaip naujos paskolos. Vėlesniais metais
šis turtas laikomas pradelstu ir yra atskleidžiamas tik jeigu persvarstomas.
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Vertinant ar vertybinių popierių, klasifikuojamų kaip galimo pardavimo, vertė yra sumažėjusi, įvertinama ar yra
reikšmingas arba ilgalaikis tikrosios vertės tų vertybinių popierių sumažėjimas. Jeigu galimo pardavimo finansiniam turtui
nustatomi tokie požymiai, tai sukauptas nuostolis (apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp įsigijimo kainos ir tikrosios vertės,
minus anksčiau pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai) iškeliamas iš kapitalo ir rezervų ir
pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Materialusis ilgalaikis turtas
Materialusis ilgalaikis turtas parodomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Nusidėvėjimas
apskaičiuojamas naudojant tiesinį būdą, proporcingai nurašant kiekvieno atskiro turto vieneto įsigijimo vertę per numatomą jo naudojimo laikotarpį. Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie: pastatai – 25 metai, lengvieji automobiliai – 6 metai,
baldai – 6 metai, kompiuterinė įranga - 3 metai, kita – nuo 3 iki 5 metų.
Kai turto balansinė vertė didesnė už jo apskaičiuotą atsiperkamąją vertę, šio turto balansinė vertė nedelsiant nurašoma iki jo atgautinos vertės. Materialusis ilgalaikis turtas yra peržiūrimas siekiant įvertinti ar jo vertė nėra sumažėjusi, kai
tam tikri įvykiai ar aplinkybių pasikeitimas rodo, kad atsiperkamoji vertė yra mažesnė. Pelnas arba nuostolis iš materialiojo
ilgalaikio turto pardavimo yra nustatomas remiantis jo balansine verte ir įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą.
Kiekvieną ataskaitinę datą turto likutinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi ir, reikalui esant,
atitinkamai keičiami.
Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Vėliau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tikėtina,
kad ateityje LCKU iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Nematerialusis turtas
amortizuojamas tiesiniu būdu per 3 – 5 metų numatomą naudojimo laikotarpį.
Kompiuterinių programų išlaikymo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos.
Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ar subsidijos pripažįstamos finansinėse ataskaitose tada, kai yra pagrįstas užtikrinimas, kad dotacija ar
subsidija bus gauta, ir kad įmonė atitiks dotacijai ar subsidijai keliamas sąlygas. Su ilgalaikio nematerialiojo turto pirkimu
susijusios subsidijos balanse apskaitomos kaip ilgalaikės ateinančių laikotarpių pajamos. Pelno (nuostolių) ataskaitoje jos
pripažįstamos pajamomis tiesiniu metodu per susijusio ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpį, mažinant šio
turto nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudas. Dotacijos, skirtos konkrečioms sąnaudoms, pripažįstamos pajamomis tuo
pačiu laikotarpiu kaip ir atitinkamos patirtos sąnaudos.

Palyginamieji skaičiai
Kur reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų straipsnių klasifikavimą.
Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai
LCKU atlieka vertinimus ir daro prielaidas, kurie turi įtakos kitais finansiniais metais apskaitomoms turto ir įsipareigojimų sumoms. Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais,
įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis.

LCKU mažiausiai kartą per ketvirtį peržiūri savo paskolų portfelį, siekdama įvertinti vertės sumažėjimą. Norėdama
nustatyti, ar vertės sumažėjimo nuostoliai turėtų būti pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje, LCKU priima sprendimus dėl
to, ar yra kokių nors stebėjimais pagrįstų duomenų, rodančių, kad tam tikra dalimi sumažėjo įvertinti būsimi pinigų srautai
iš paskolų portfelio prieš tai, kai toks sumažėjimas galėtų būti nustatytas kuriai nors atskirai to portfelio paskolai. Tokie įrodymai galėtų apimti stebėjimais pagrįstus duomenis, rodančius, kad nepalankiai pasikeitė skolininkų mokumo statusas šios
turto grupės atžvilgiu, arba valstybines ir vietos ekonomines sąlygas, tiesiogiai susijusias su įsipareigojimų nevykdymu šios
turto grupės atžvilgiu. Nustatant ar paskolų vertė nesumažėjo atsižvelgiama į nuostolių įvykių, kuriais remiantis vertinama
paskolos vertė visumą ( žr. Paskolų, laikomų iki išpirkimo ir galimo pardavimo investicijų vertės sumažėjimas). Numatydama
būsimus pinigų srautus, vadovybė naudoja vertinimus, pagrįstus praeities nuostolių patirtimi turto su panašia kredito
rizika atžvilgiu, bei objektyviais vertės sumažėjimo įrodymais, kurie yra panašūs į portfelio vertės sumažėjimo įrodymus.
Metodologija ir prielaidos, naudojami būsimų pinigų srautų sumai ir laikui įvertinti, reguliariai peržiūrimi, siekiant sumažinti
skirtumus tarp įvertintų nuostolių ir faktinių praeityje patirtų nuostolių. LCKU vadovybės nuomone tiek 2007 m. gruodžio
31 d. tiek 2008 m. gruodžio 31 d. paskolų portfelio vertė sumažėjusi nebuvo.
(b) Investicijos, laikomos iki išpirkimo
LCKU vadovaujasi TAS 39 reikalavimais, pagal kuriuos neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais ar galimais nustatyti
mokėjimais ir fiksuotu terminu klasifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo. Šiam klasifikavimui reikia priimti svarbius sprendimus. Priimdama tokius sprendimus, LCKU įvertina savo ketinimus ir galimybes laikyti tokias investicijas iki išpirkimo termino.
Jeigu LCKU negali laikyti šių investicijų iki išpirkimo termino dėl kitų nei specifinių aplinkybių, pavyzdžiui, parduoda nedidelį
kiekį arti išpirkimo termino, jai reikės perklasifikuoti visą šią grupę kaip pardavimui skirtą finansinį turtą. Tuomet investicijas
reikėtų vertinti tikrąja verte, o ne amortizuota savikaina.
(c) Investicijos į vertybinius popierius
Remiantis TAS 39 reikalavimais, LCKU vertina, ar nėra objektyvių įrodymų dėl galimo pardavimo vertybinių popierių
bei investicijų, laikomų iki išpirkimo vertės sumažėjimo. 2008 m. gruodžio 31 d. investicijų į vertybinius popierius tikrosios
vertės kritimas žemiau jos įsigijimo vertės nėra vertės sumažėjimo įrodymas, nes tai neįtakoja būsimųjų pinigų srautų iš
šių investicijų į LR vyriausybės vertybinius popierius, todėl LCKU vadovybės nuomone 2008 m. gruodžio 31 d. investicijų į
vertybinius popierius vertė sumažėjusi nebuvo.
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(a) Paskolų ir avansu gautų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai

Besitęsianti pasaulinė likvidumo krizė, kuri prasidėjo 2007 m. viduryje, sąlygojo daugelio problemų atsiradimą,
įskaitant mažesnį kapitalo rinkos finansavimą, žemesnį likvidumo lygį bankininkystės sektoriuje ir kartais aukštesnes tarpbankinio skolinimosi normas ir ypač didelius svyravimus vertybinių popierių rinkose. Nestabili padėtis pasaulinėse finansų
rinkose lėmė bankų bankrotus ir privertė imtis priemonių gelbėti bankams, veikiantiems Jungtinėse Valstijose, Vakarų
Europos šalyse, Rusijoje ir kitose valstybėse. Vargu, ar įmanoma numatyti besitesiančios finansinės krizės poveikio mastą, ar
visiškai nuo jos apsisaugoti.
Sumažėjęs likvidumas gali paveikti LCKU skolininkų (kredito unijų) padėtį, o tai atitinkamai paveiktų jų galimybes
padengti įsiskolinimus. Blogėjančios kredito unijų veiklos sąlygos taip pat gali paveikti vadovybės pinigų srautų prognozes
ir finansinio turto vertės sumažėjimo įvertinimą. Remdamasi turima informacija, vadovybė tinkamai atskleidė patikslintus
tikėtinų pinigų srautų įvertinimus, nustačiusi jų vertės sumažėjimą.
Vadovybė negali patikimai nustatyti, kokį poveikį LCKU finansinei būklei turės tolesnis finansų rinkų likvidumo
mažėjimas ir svyravimų didėjimas valiutos ir nuosavybės vertybinių popierių rinkose. Vadovybė mano, kad dabartinėmis
sąlygomis taikomos visos būtinos priemonės LCKU veiklos stabilumui ir plėtrai užtikrinti.
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Tikroji turto ir įsipareigojimų vertė
Tikroji vertė yra ta suma, už kurią rinkos sąlygomis galėtų būti perleistas turtas arba panaikintas įsipareigojimas.
Finansinių įsipareigojimų ir finansinio turto, apskaitomų amortizuota savikaina, išskyrus vertybinius popierius, laikomus
iki išpirkimo bei paskolas kredito unijoms, tikrosios vertės reikšmingai nesiskiria nuo balansinių verčių, nes tiek indėlių bei
subordinuotų paskolų, palūkanų normos, atitinka arba reikšmingai nesiskiria nuo rinkos sąlygų. Tikroji vertė parodo diskontuotą prognozuojamų būsimųjų pinigų srautų vertę. Tikėtini pinigų srautai diskontuojami naudojant dabartines rinkos
palūkanų normas (VILIBOR arba EURIBOR) pridėjus esamą maržą panašiems produktams balanso dieną ir taip nustatant
tikrąją vertę.
Vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo, tikroji vertė nustatoma remiantis rinkos kainomis arba brokerių / dilerių
kainų kotiruotėmis. Kito finansinio turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės nustatomos naudojant diskontuotų pinigų srautų
modelius.
Vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo

2008

2007

Balansinė vertė

9,690

6,971

Tikroji vertė

8,486

6,858

Paskolos kredito unijoms

2008

Balansinė vertė

81,700

Tikroji vertė

81,020

lie tuvos c entri nė kred ito unija
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2007 m. gruodžio 31 d. paskolų kredito unijoms tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jų balansinių verčių.
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FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS
(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Siekiant tinkamai valdyti LCKU veiklos rizikas, LCKU yra įdiegta rizikų valdymo politika, kurią vykdo ir už kurią atsako
LCKU valdyba ir administracijos vadovas. Vertinant ir valdant LCKU kredito riziką taip pat dalyvauja LCKU paskolų komitetas.
LCKU įgyvendintos LCKU valdybos patvirtintos rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos bei politikos, kurios padeda
identifikuoti ir analizuoti prisiimtas rizikas, nustatyti atitinkamus rizikos limitus ir kontrolės procedūras, taip pat stebėti
rizikas ir nustatytų limitų laikymąsi. LCKU peržiūri rizikos valdymo politikas ir sistemas reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą
per metus, atsižvelgdama į rinkos pokyčius, naujus produktus ir besivystančius geriausios praktikos principus. Už rizikos
valdymo ir kontrolės nepriklausomą peržiūrą atsakinga stebėtojų taryba.
Svarbiausios rizikų rūšys, kurias prisiima LCKU, yra kredito, rinkos, ir likvidumo rizika. Koncentracijos rizika laikoma
kredito rizikos dalimi. Kitų rizikų koncentracijas LCKU laiko nereikšmingomis ir jos nėra vertinamos.
Rizikos kontrolės funkcija LCKU yra atskirta nuo veiklos, susijusios su rizikos prisiėmimu, t.y. nuo padalinių, tiesiogiai
bendraujančių su klientais, veiklos.
2008 metais LCKU pradėjo atlikti testavimus nepalankiausiomis sąlygomis kredito, likvidumo, rinkos ir operacinei
rizikoms. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslas – įvertinti ar LCKU kapitalo pakanka neįprastiems nuostoliams,
kurie gali būti patirti jei pasitvirtintų testavimo prielaidos ir parengti LCKU veiklos nenumatytais atvejais planą. Siekiant
įvertinti nuostolius, kurie gali būti patirti dėl aukščiau nurodytų rizikų pasireiškimo naudojami standartinis, galimas ir blogiausias scenarijai. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai LCKU valdybai pateikiami pagal poreikį, bet nerečiau
kaip 1 kartą per metus.
Kredito rizika
Įprastinėmis verslo sąlygomis, LCKU prisiima riziką, kad paskolų sutarčių šalys gali nepajėgti, suėjus terminui, įvykdyti
savo įsipareigojimų. Kredito rizikos valdymo tikslas – gerinti LCKU suteikiamų paskolų kokybę. Suteikiant paskolas LCKU
narėms kredito unijoms atsižvelgiama į pagrindinius skolininko būklės vertinimo kriterijus, pagal kuriuos vertinama skolininko būklė prieš suteikiant paskolą ir per visą laikotarpį nuo paskolos suteikimo iki jos grąžinimo. Kredito unijų vertinimo

kriterijai yra kredito unijos reputacija, reitinginis kredito unijos įvertinimas, kredito unijos paskolų portfelio kokybė, kredito
unijos balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų, verslo plano ir užstato vertinimas. Kredito unijų būklė vertinama kas ketvirtį
ir atsiradus objektyvių įrodymų, kad LCKU nesugebės susigrąžinti visos paskolos sumos, pripažįstami paskolos vertės
sumažėjimo nuostoliai. Siekiant sumažinti kredito riziką, Lietuvos bankas LCKU yra nustatęs maksimalios paskolos sumos
vienam skolininkui normatyvą – paskolų suma vienam skolininkui neturi viršyti 25 procentų LCKU kapitalo. LCKU suteiktų
didelių paskolų bendroji suma neturi viršyti 800 procentų LCKU kapitalo. 2008 m. gruodžio 31 d. didžiausia viena paskolos
suma, apimanti paskolas keliems susijusiems skolininkams, traktuojamiems kaip vienas skolininkas, neužtikrinta Lietuvos
Vyriausybės garantijomis, sudarė tūkst. 3,002 tūkst. Lt, t. y. 23,99 proc. Banko apskaičiuotojo kapitalo (2007 m. gruodžio 31 d.
atitinkamai 2,152 tūkst. Lt , t.y 22.69 % LCKU skaičiuotino kapitalo). 2008 m. gruodžio 31 d. LCKU suteiktų didelių paskolų
bendroji suma sudarė 67,347 tūkst. Lt, t. y. 538,33 proc. LCKU apskaičiuotojo kapitalo (2007 m. gruodžio 31 d. atitinkamai
37,873 tūkst. Lt , t.y 399,38 % LCKU skaičiuotino kapitalo).
LCKU visos paskolos (išskyrus sąskaitų kreditus (overdraftus), indėlius, lėšas kitų kredito įstaigų, įskaitant užsienio šalių
bankus, sąskaitose, išankstinius mokėjimus, garantijas bei laidavimus) yra išduodamos tik kredito unijoms LCKU narėms.
Pagal paskolų sutarčių tarp LCKU ir kredito unijų nuostatas, suėjus paskolos įmokos ir / ar palūkanų mokėjimo terminui
paskolos įmoka ir / ar palūkanos neginčo tvarka nurašomos nuo kredito unijos einamosios sąskaitos likučio, laikomo LCKU.
Kredito unijos – LCKU laiko atsiskaitomųjų sąskaitų likučius, per kurias vykdoma kredito unijų apyvarta, todėl paskolų ir palūkanų įmokų vėlavimo nestebima. 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. LCKU neturėjo nei vienos vėluojančios
paskolos.
2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. visos LCKU išduotos paskolos buvo be užtikrinimo priemonių.

LCKU paskolų komitetas gavęs kredito unijos paskolos paraišką, atlieka paraiškos ir jei reikalinga kitų paskolai
gauti reikalingų dokumentų analizę, išanalizuoja paskolos prašytojo būklę bei pateikia išvadas LCKU valdybai dėl
paskolos suteikimo galimybių. LCKU įdiegta vidinė rizikos rodiklių valdymo, vertinimo ir reitingų sistema. Remiantis
jos duomenimis bei kita informacija atliekamas pradinis paskolos prašytojo būklės įvertinimas, bei tolimesnis skolininko būklės sekimas. Prieš priimant sprendimą dėl paskolos suteikimo / nesuteikimo paskolų komitetas įvertina
skolininko būklę. Kartą per ketvirtį paskutinę ketvirčio dieną paskolų komitetas įvertina visų LCKU skolininkų būklę,
įskaitant ir skolininkų, paėmusių likvidumo paskolas. Pagrindiniai skolininko būklės vertinimo kriterijai, pagal kuriuos
vertinama skolininko būklė prieš suteikiant paskolą ir per visą laikotarpį nuo paskolos suteikimo iki jos grąžinimo, yra
kredito unijos reputacija,reitinginis kredito unijos įvertinimas ir kredito unijos paskolų grąžinimo istorija. Pagal nustatytą metodiką kiekvienas skolininko būklę įtakojantis kriterijus įvertinamas nuo “1” iki “5”, kur “1”- labai gerai, “2” – gerai,
“3” – patenkinamai, “4” – nepatenkinamai, “5” - blogai. Išvedus šių kriterijų įvertinimų vidurkį nustatomas skolininko
būklės įvertinimas.
Nuo 2008 m. lapkričio mėn. kredito unijoms paskolos apyvartinėms lėšoms nėra suteikiamos jeigu tenkinama bent
viena šių sąlygų:
 vėluojančių paskolų dalis sudaro daugiau kaip 5 proc. kredito unijos paskolų portfelio;
 kredito unijos veiklos rezultatas – nuostolis, kuris susidarė dėl nurašytų paskolų arba sudarytų specialiųjų atidėjinių;

 kredito unija viršija LCKU valdybos nustatytus kredito unijų komerciniuose bankuose laikomų lėšų inkasavimo
tikslams limitus arba laiko komerciniuose bankuose terminuotus indėlius be LCKU leidimo.
LCKU valdyba gavusi paskolų komiteto išvadas rekomendacijas dėl paskolos suteikimo galimybių, reikalingų užtikrinimo priemonių ir pan., dar kartą įvertina paskolos suteikimo galimybes ir priima sprendimą dėl paskolos suteikimo /
nesuteikimo.
Paskolų komitetas analizuoja ir seka išduotų paskolų grąžinimo būklę, įvertina išduotų paskolų negrąžinimo priežastis, vertina paskolų grupavimo ir specialiųjų atidėjinių poreikio apskaičiavimo rezultatus, įvertina kaip kontroliuojamas
paskolų grąžinimas, bei teikia LCKU valdybai šią ir kitą reikalingą informaciją.

lie tuvos c entri nė kred ito unija

LCKU paskolų komitetas ir / ar valdyba nagrinėjant paskolos paraišką ar paskolos grąžinimo laikotarpiu, kilus abejonėms dėl paskolų grąžinimo gali pareikalauti paskolos užtikrinimo priemonių. Paskolų užtikrinimo priemones rinkos verte
ir užtikrinimo priemonių pinigų srautus vertina ir nustato paskolų komitetas. Jeigu paskolos užtikrinimo priemonė yra
nekilnojamas turtas, paskolų komitetas, vertindamas šį turtą, gali kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus. Jeigu paskolos
užtikrinimo priemonė yra delspinigiai ar indėliai, pinigų srautus vertina LCKU finansų skyrius.

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

LCKU vadovybė valdydama kredito riziką nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki atskiro LCKU valdybos sprendimo nesuteikia ilgesnio kaip 3 metų termino paskolų.
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Maksimali kredito rizikos pozicija neatsižvelgiant į užtikrinimo priemones ir kitas kredito rizikos mažinimo priemones:
2008

2007

Balansinės turto pozicijos, turinčios kredito riziką:
Pinigai ir lėšos centriniame banke
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų

941

2,084

92,592

99,587

Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose

6,858

50,275

Terminuoti indėliai bankuose

4,034

-

Paskolos kredito unijoms

81,700

49,312

71,138

45,460

Vystymo paskolos

4,828

3,450

Paskolos likvidumui palaikyti

5,734

402

Investiciniai vertybiniai popieriai

41,122

37,844

• laikomi galimam pardavimui

31,432

30,872

Paskolos apyvartinėms lėšoms

• laikomi iki išpirkimo
Gruodžio 31 d.

9,690

6,971

134,655

139,515
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2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. LCKU išduotos paskolos skirstomos į šias klases: apyvartinių lėšų,
vystymo ir likvidumo. 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. visos paskolos buvo išduotos kredito unijoms –
finansinėms institucijoms veikiančioms Lietuvos Respublikoje. Lentelėje žemiau pateikta LCKU paskolų portfelio struktūra
pagal paskolų tikslus ir skolininkų būkles:
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Skolininko
būklė

Apyvartinėms
lėšoms

2008 12 31

2007 12 31

Paskolos tikslas

Paskolos tikslas

Vystymo

Likvidumui
palaikyti

Iš viso

Apyvartinėms
lėšoms

Vystymo

Likvidumui
palaikyti

Iš viso

1 – labai gera

20,796

515

-

21,311

16,491

1,486

-

17,977

2 - gera

28,265

2,512

533

31,310

23,508

1,613

-

25,121

3 -patenkinama

15,612

1,312

2,534

19,458

5,461

351

402

6,214

4 -nepatenkinama

6,465

489

2,667

9,621

-

-

-

-

71,138

4,828

5,734

81,700

45,460

3,450

402

49,312

Iš viso

Paskolų vertės sumažėjimas įvertinimas individualiai kiekvienai paskolai. Laikoma, kad visų LCKU vienam skolininkui
suteiktų paskolų ir (arba) jo atžvilgiu prisiimtų įsipareigojimų rizika yra vienoda.
LCKU finansų skyrius registruoja nuostolio įvykius ir šiems įvykiams įvykus apskaičiuoja paskolų vertės sumažėjimo
nuostolius bei paskutinę ketvirčio dieną teikia pasiūlymus valdybai dėl šių vertės sumažėjimo nuostolių patvirtinimo. LCKU
finansų skyrius vertina ir galimą ankstesnių laikotarpių nuostolių sumažėjus paskolų vertei sumažėjimą. 2008 m. gruodžio
31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. požymių, kad paskolų vertė būtų sumažėjusi nenustatyta.
LCKU neišskiria galimo pardavimo ir iki išpirkimo laikomų vertybinių popierių kredito rizikos – įsigyjami tik LR
Vyriausybės išleisti vertybiniai popieriai.
Visos lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose ir terminuoti indėliai 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio
31 d. yra laikomos AB SEB bankas, kuris 2007 ir 2008 m. turėjo Tarptautinės reitingų agentūros FitchRatings patvirtintą
ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą ,,A“.
Per 2008 m. LCKU neturėjo tokių paskolų, kurios po paskolų persvarstymo nebebūtų priskiriamos nenuvertėjusių ar
nepradelstų paskolų kategorijai.
Likvidumo rizika
Įprastinėmis verslo sąlygomis LCKU susiduria su galima piniginių srautų nesuderinamumo rizika. LCKU likvidumo
rizikos valdymo tikslas – garantuoti, kad LCKU bus iki galo pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos
valdymo elementai apima LCKU valdybos informavimo sistemą, likvidumo valdymo kontrolę, finansavimo šaltinių diversifikavimą, numatomų įsipareigojimų planavimą. Likvidumo rizika valdoma vykdant Lietuvos banko nustatytą likvidumo riziką
ribojantį normatyvą bei kas mėnesį sudarant LCKU piniginių srautų ataskaitas.

Kiekvieną dieną pabaigus operacinį LCKU darbą atsakingas darbuotojas privalo patikrinti likvidumo rodiklio vykdymą
ir įsitikinti, kad yra suderinti pinigų srautai. LCKU likvidumo rodikliui nukritus žemiau 35 procentų, atsakingas darbuotojas
privalo apie tai informuoti administracijos vadovą. Administracijos vadovas artimiausio valdybos posėdžio metu privalo
apie tai informuoti valdybos narius. Jeigu likvidumo rodiklis yra mažesnis nei 30 proc. arba sutrinka atsiskaitymas, apie tai
turi būti nedelsiant informuotas administracijos vadovas, kuris turi informuoti valdybą ir imtis visų priemonių likvidumui
atstatyti. LCKU administracijos vadovas kartą per savaitę, o esant poreikiui kiekvieną dieną analizuoja ir vertina informaciją
dėl pinigų srautų suderinamumo ir likvidumo rodiklio vykdymo. Analizuojant pinigų srautų suderinamumą vertinama turto
ir įsipareigojimų struktūra ataskaitos sudarymo dienai. Priimant sprendimus dėl paskolų išdavimo, kiekvieno stambaus indėlio priėmimo LCKU administracijos vadovas ir valdyba įvertina kaip tai įtakos pinigų srautus ir likvidumo rodiklio vykdymą.
Dalis LCKU investicijų į vertybinius popierius, laikoma, kaip galimo pardavimo, todėl esant galimiems pinigų srautų
ar likvidumo sutrikimams, gali būti nedelsiant realizuota. LCKU gali tartis su banku ar kita organizacija dėl kredito linijos
likvidumo palaikymui atidarymo. Tokios kredito linijos sąlygos aptariamos kiekvienu atveju atskirai. Jei sutriko LCKU likvidumas ar prognozuojamas likvidumo sutrikimas, LCKU naudoja turimus likvidumo šaltinius, atsižvelgdama į jų panaudojimo
kaštus, taip pat laikinai sustabdo paskolų išdavimą ir investicijas į terminuotus indėlius.
2008 m. gruodžio 31 d. LCKU turto ir įsipareigojimų struktūra pagal terminus balanso sudarymo dienai pateikta žemiau.
Kiekvienu
pareikalavimu

Iki 1
mėn.

1-3
mėn.

3-6
mėn.

6 - 12
mėn.

1-3
metai

3-5
metai

5 - 10
metai

Be
termino

Iš viso

941

-

-

-

-

-

-

-

-

941

Investiciniai vertybiniai popieriai

-

172

7,991

13,641

14,743

-

4,575

-

-

41,122

Paskolos ir gautinos sumos iš
kredito įstaigų

6,859

5,363

8,171

8,316

35,716

20,760

5,287

2,121

-

92,593

Ilgalaikis mat. ir
nemat. turtas

-

-

-

-

-

-

-

-

2,297

2,297

111

44

12

-

221

4

-

-

-

392

7,911

5,579

16,174

21,957

50,680

20,764

9,862

2,121

2,297

137,345

95,617

6,509

4,714

3,456

253

155

-

5,131

-

115,835

9

-

-

-

276

-

-

-

-

285

5,732

-

-

-

-

-

-

-

-

5,732

155

94

56

35

91

215

-

-

-

646

Subordinuotos
paskolos

-

-

-

11

-

-

1381

1,702

-

3,094

Kapitalas ir
rezervai

-

-

-

-

-

-

-

-

11,753

11,753

Iš viso įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų

101,513

6,603

4,770

3,502

620

370

1381

6,833

11,753

137,345

Skirtumas tarp
turto ir įsipareigojimų, kapitalo
ir rezervų

(93,602)

(1,024)

11,404

18,455

50,060

20,394

8,481

(4,712)

(9,456)

-

Kitas turtas
Iš viso turto
Įsipareigojimai,
kapitalas ir
rezervai
Įsiskolinimai kredito įstaigoms
Indėliai
Likvidumo palaikymo rezervas
Kiti
įsipareigojimai

Likvidus turtas

46,146

Einamieji įsipareigojimai

107,961

Likvidumo rodiklis procentais

42,74%

lie tuvos centrinė k redito unija

Pinigai ir lėšos
centriniame
banke
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Turtas
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Likvidžiam turtui priskiriama pinigai ir lėšos centriniame banke, investicijos į neįkeistus LRV vertybinius popierius,
kiekvienu pareikalavimu ir iki 1 mėn. laikotarpių gautinos sumos iš kredito įstaigų.
Einamiesiems įsipareigojimams priskiriama įsiskolinimai kredito įstaigoms kiekvienu pareikalavimu ir iki 1 mėn.,
indėliai kiekvienu pareikalavimu , likvidumo palaikymo rezervas, kiti įsiskolinimai kiekvienu pareikalavimu ir iki 1 mėn.
Pagal Lietuvos banko reikalavimus likvidumo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 30 proc.
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FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

LCKU įsipareigojimų ir turto struktūra pagal terminus 2007 m. gruodžio 31 d.:
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Kiekvienu
pareikalavimu

Iki 1
mėn.

1-3
mėn.

3-6
mėn.

6 - 12
mėn.

1-3
metai

3-5
metai

5 - 10
metai

Be
termino

Iš viso

Turtas

52,500

7,075

17,072

4,048

29,256

17,679

6,265

5,834

1,878

141,625

Įsipareigojimai,
kapitalas ir
rezervai

105,845

7,427

8,478

4,857

3,931

52

1381

-

9,655

141,625

Skirtumas
tarp turto ir
įsipareigojimų,
kapitalo ir
rezervų

(53,345)

(352)

8,594

(809)

25,325

17,645

4,884

5,834

(7,777)

-

Likvidus turtas

82,197

Einamieji įsipareigojimai

113,272

Likvidumo rodiklis procentais

72.57%

2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. LCKU finansinių įsipareigojimų analizė balanso sudarymo dienai,
pagal likusį iki sutarties galiojimo pabaigos laiką pateikta žemiau. Atskleistos sumos yra sutartiniai nediskontuoti pinigų
srautai:
Kiekvienu
pareikalavimu

Iki 1
mėn.

1-3
mėn.

3-6
mėn.

6 - 12
mėn.

1-3
metai

3-5
metai

5 - 10
metai

Iš viso

95,617

6,518

4,750

3,713

469

906

4,063

886

116,922

9

-

-

-

285

-

-

-

294

5,732

-

-

-

-

-

-

-

5,732

Kiti finansiniai
įsipareigojimai

-

82

31

-

22

-

-

-

134

Subordinuotos paskolos

-

-

-

85

91

456

1,750

1,773

4,155

101,358

6,600

4,781

3,798

867

1,362

5,813

2,659

127,238

100,378

7,369

8,524

4,932

3,345

57

-

-

124,605

30

-

-

-

283

-

-

-

313

5,329

-

-

-

-

-

-

-

5,329

Kiti finansiniai
įsipareigojimai

1

70

24

-

46

-

-

-

141

Subordinuotos paskolos

-

-

-

39

43

174

1,555

-

1,811

105,738

7,439

8,548

4,971

3,717

231

1,555

-

132,199

2008 12 31
Įsiskolinimai kredito
įstaigoms
Indėliai
Likvidumo palaikymo
rezervas

Iš viso finansinių
įsipareigojimų
2007 12 31
Įsiskolinimai kredito
įstaigoms
Indėliai
Likvidumo palaikymo
rezervas

Iš viso finansinių
įsipareigojimų

Rinkos rizika
1. Rinkos rizikos įvertinimas
LCKU prisiima rinkos riziką, kuri apibrėžiama kaip rizika patirti nuostolių dėl nepalankių rinkos parametrų, tokių kaip
palūkanų normos (palūkanų normos rizika), užsienio valiutos kursų (užsienio valiutos rizika) svyravimų. LCKU vertina rinkos
riziką, kuri įvertina, kad finansinių priemonių būsimųjų pinigų srautų tikroji vertė gali svyruoti kintant rinkos kainoms.
Galimi rinkos rizikos pokyčiai nustatomi įvertinant kiekvienos jos sudedamosios dalies – t.y. palūkanų normos rizikos
ir užsienio valiutos kurso rizikos poveikius.
LCKU rinkos rizikai vertinti naudoja scenarijaus analizę. Atliekant šią naudojami standartinis, labiausiai tikėtinas ir
blogiausias scenarijai. Scenarijų analizė apima vienu metu vykstančių keleto rizikos faktorių pokyčių įvertinimą ir atspindi
įvykius, kurie, LCKU požiūriu, galimi ateityje. Scenarijaus analizė grindžiama praeities (istoriniais) įvykiais, kurie darė reikšmingą poveikį rinkai, arba tikėtinais (spėjamais) įvykiais, kurie gali įvykti rinkoje ateityje.

LCKU vertina palūkanų normų svyravimo poveikį pelnui ir nuosavybei. Skaičiuojant šį poveikį įvertinami palūkanų
normos svyravimams jautrūs balanso turto ir įsipareigojimų straipsniai pagal terminus iki vienerių metų, išskyrus tuos turto
ir įsipareigojimų straipsnius kurių palūkanų norma yra fiksuota ir peržiūrima nedažniau kaip 1 kartą per kalendorinius metus,
tai – kredito unijų ir kitų juridinių asmenų einamosios sąskaitos, lėšos likvidumo palaikymo rezerve.Nustatant galimą palūkanų normos pokytį atsižvelgiama į 2008 metų 12 mėn. ( 2007 metų 12 mėn.) laikotarpio tarpbankinės palūkanų normos
EURIBOR svyravimus bei Lietuvos banko makroekonomines prognozes.
Jei 2008 m. visiems palūkanų normos svyravimams jautriems balanso turto ir įsipareigojimų straipsniams būtų
taikoma 0,4 proc. didesnė palūkanų norma ( 2007 m. – 0.8 proc. ), ataskaitinių metų pelnas būtų 161 tūkst. Lt didesnis (
2007 m. 186 tūkst. Lt). Šį padidėjimą pagrinde įtakoja padidėjusios palūkanų pajamos iš palūkanas uždirbančių turto vienetų. LCKU nuosavybė padidėtų 223 tūkst. Lt ( 2007 m. 296 tūkst. Lt ) dėl padidėjusio ataskaitinio metų grynojo pelno ir
galimo pardavimo vertybinių popierių perkainavimo rezervo.
Jei 2008 m. visiems palūkanų normos svyravimams jautriems balanso turto ir įsipareigojimų straipsniams būtų
taikoma 0,4 proc. mažesnė palūkanų norma ( 2007 m. – 0.8 proc.), ataskaitinių metų pelnas būtų 161 tūkst. Lt mažesnis
( 2007 m. 186 tūkst. Lt). Šį sumažėjimą pagrinde įtakoja sumažėjusios palūkanų pajamos iš palūkanas uždirbančių turto
vienetų. LCKU nuosavybė sumažėtų 223 tūkst. Lt ( 2007 m. 296 tūkst. Lt) dėl sumažėjusio ataskaitinio metų grynojo pelno
ir galimo pardavimo vertybinių popierių perkainavimo rezervo.
Lentelėje žemiau apibendrinta 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. LCKU veikiančios rinkos rizikos
pokyčių, galėjusių atsirasti ataskaitų sudarymo dienai, poveikis pelnui ir nuosavybei.

Poveikis nuosavybei

2007 m. gruodžio 31 d.
Poveikis pelnui

Poveikis nuosavybei

Palūkanų norma padidėja 0,4 proc. / 0.8 proc.

161

223

186

296

Palūkanų norma sumažėja 0,4 proc. /0.8 proc

(161)

(223)

(186)

(296)

2. Valiutų kursų rizika
Valiutos kurso rizika vertinama kaip tam tikros valiutos atviroji turto ir įsipareigojimų pozicija. 2008 metais LCKU
pradėjo priiminėti indėlius Eurais, laikė lėšas Eurais Lietuvos banke, Eurais gavo subordinuotą paskolą bei paskolą apyvartinėms lėšoms. 2007 metais visas LCKU turtas ir įsipareigojimai, išskyrus gautą subordinuotą paskolą yra vietine valiuta, Litais.
Kitomis valiutomis LCKU turto bei įsipareigojimų neturi. Euro kursas Lito atžvilgiu 2008 m. ir 2007 m. nekito. Atsižvelgiant
į nekintamą Lito ir Euro santykį, bei artimiausioje ateityje numatytą Euro, kaip nacionalinės valiutos Lietuvos Respublikoje
įvedimą, LCKU nemato reikšmingos valiutų rizikos tolimesnei veiklai. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro
santykiu 3,4528 lito = 1 euras.
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2008 m. gruodžio 31 d.
Poveikis pelnui
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2008 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. LCKU turto ir įsipareigojimų dalis Eurais buvo nereikšminga, todėl
laikoma, kad užsienio valiutos kurso poveikis neįtakoja LCKU pelno ir nuosavybės.
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Lentelėje žemiau pateikiama LCKU atvira valiutų pozicija 2008m. gruodžio 31d.
LTL

EUR

Iš viso

Turtas
Pinigai ir lėšos centriniame banke

924

17

941

Investiciniai vertybiniai popieriai

41,122

-

41,122

Paskolos ir gautinos sumos iš kredito įstaigų

92,567

26

92,593

Ilgalaikis mat. ir nemat. turtas

2,297

-

2,297

Kitas turtas
Iš viso turto

392

-

392

137,302

43

137,345

110,428

5,407

115,835

285

-

285

5,732

-

5,732

646

-

645

-

3,094

3,094

11,754

-

11,754

128,844

8,501

137,345

8,458

8,458

-

Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai
Įsiskolinimai kredito įstaigoms
Indėliai
Likvidumo palaikymo rezervas
Kiti įsipareigojimai
Subordinuotos paskolos
Kapitalas ir rezervai
Iš viso įsipareigojimų, kapitalo ir rezervų
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Grynoji atvira pozicija
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Pagal Lietuvos banko reikalavimus nuo 2004 metų gruodžio 1 d. eurų valiutos pozicija nėra įtraukiama skaičiuojant
atvirąją užsienio valiutos poziciją.
3. Palūkanų normos kitimo rizika
Pinigų srautų palūkanų normos rizika – rizika įvertinanti tai, kad ateityje pinigų srautai iš finansinių priemonių gali
svyruoti keičiantis rinkos palūkanų normoms. Tikrosios finansinių priemonių vertės palūkanų normos rizika – rizika įvertinanti tai, kad ateityje finansinių priemonių tikroji vertė gali kisti keičiantis rinkos palūkanų normoms. LCKU vadovybė
valdo palūkanų normos riziką kas mėnesį peržiūrėdama pinigų srautų pagal terminus ataskaitas ir vieną kartą per metų
ketvirtį nustatydama naujas arba palikdama galioti senas paskolų palūkanų normas. Nuo 2005 metų lapkričio 1 dienos
iki 2008 metų gruodžio 5 dienos visose LCKU paskolų sutartyse, kurių terminas ilgesnis nei 1 metai ir paskolos tikslas –
apyvartinėms lėšoms yra nustatyta kintama palūkanų norma, kurią sudaro kintama palūkanų dalis - 12 mėnesių EURIBOR
ir LCKU marža. Nuo 2008 metų gruodžio 5 dienos visose LCKU paskolų sutartyse yra nustatyta fiksuota palūkanų norma
suteikiant Centrinei unijai teisę kas pusę metų vienašališkai palūkanų normą peržiūrėti. Nuo 2008 metų balandžio 18 d.
nustatant naujai išduodamų paskolų palūkanų normas atsižvelgiama ir į vidinį kredito unijos reitingą. Kredito unijoms,
kurių vidinis reitingas yra nuo D+ iki D-, už paskolas taikoma 0,05 proc. didesnė nei galiojanti metinių palūkanų norma, o
kredito unijoms, kurių reitingas yra nuo E+ iki E-, už paskolas taikoma 0,10 proc. didesnė nei galiojanti metinių palūkanų
norma. Visų LCKU įsipareigojimų, išskyrus 2008 metų birželio 15 dieną iš COOPEST SA gautos 500 tūkst EUR / 1,726 tūkst. Lt
subordinuotos paskolos (14 pastaba) ir 2008 metų rugpjūčio 8 dieną iš CREDIT COOPERATIVE gautos 1,500 tūkst EUR /
5,179 tūkst. Lt paskolos apyvartinėms lėšoms (12 pastaba) palūkanų normos yra fiksuotos.
Žemiau pateikta lentelė apibendrina LCKU palūkanų normos riziką 2008 m. gruodžio 31 d. Lentelėje pateiktas LCKU
turtas ir įsipareigojimai, suskirstyti pagal ankstesnę iš sutartyje numatyto palūkanų normų peržiūrėjimo ar išpirkimo (pasibaigimo) datą.
Iki 1
mėn.

1-3
mėn.

3-6
mėn.

6 - 12
mėn.

1-3
metai

3-5
metai

Be
palūnkanų

Iš viso

Turtas
-

-

-

-

-

-

941

941

Investiciniai LRV vertybiniai popieriai

Pinigai ir lėšos centriniame banke

172

7,991

13,641

14,743

-

4,575

-

41,122

Paskolos ir gautinos sumos iš kredito
įstaigų

13,882

11,551

16,579

50,581

-

-

-

92,593

-

-

-

-

-

-

2,297

2,297

Ilgalaikis mat. ir nemat. turtas
Kitas turtas
Iš viso turto

-

-

-

-

-

-

392

392

14,054

19,542

30,220

65,324

-

4,575

3,630

137,345

(tęsinys)
Įsipareigojimai ir rezervai
Įsiskolinimai kredito įstaigoms

102,126

4,714

8,587

253

155

-

-

115,835

Subordinuotos paskolos

-

-

1,713

-

-

1,381

-

3,094

Indėliai

9

-

-

276

-

-

-

285

5,732

-

-

-

-

-

-

5,732

Kiti įsipareigojimai

Likvidumo palaikymo rezervas

-

-

-

-

-

-

646

646

Kapitalas ir rezervai

-

-

-

-

-

-

11,753

11,753

Iš viso įsipareigojimų ir rezervų

107,867

4,714

10,300

529

155

1,381

12,399

137,345

Balansinis skirtumas dėl jautrumo
palūkanoms

(93,813)

14,828

19,920

64,795

(155)

3,194

(8,769)

-

3-5
metai

5 - 10
metai

Be palūkanų

Iš viso

1-3
mėn.

3-6
mėn.

6 - 12
mėn.

1-3
metai

Turtas

57,309

21,286

3,312

47,020

3,907

1,070

3,527

4,194

141,625

Įsipareigojimai ir rezervai

113,090

8,453

4,857

3,487

52

1,381

-

10,305

141,625

Balansinis skirtumas dėl
jautrumo palūkanoms

(55,781)

12,833

(1,545)

43,533

3,855

(311)

3,527

(6,111)

-

Žemiau pateikta lentelė apibendrina 2008 m. gruodžio 31 d. LCKU turto ir įsipareigojimų palūkanų struktūrą:
Fiksuotos
palūkanos

Kintamos
palūkanos

Be palūkanų

Iš viso

-

-

941

941

Turtas
Pinigai ir lėšos centriniame banke
Investiciniai LRV vertybiniai popieriai
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito įstaigų

41,122

-

-

41,122

-

92,593

-

92,593

Ilgalaikis mat. ir nemat. turtas

-

-

2,297

2,297

Kitas turtas

-

-

392

392

41,122

92,593

3,630

137,345

110,704

5,131

-

115,835

1,392

1,702

-

3,094

285

-

-

285

Iš viso turto
Įsipareigojimai ir rezervai
Įsiskolinimai kredito įstaigoms
Subordinuotos paskolos
Indėliai

5,732

-

-

5,732

Kiti įsipareigojimai

Likvidumo palaikymo rezervas

-

-

646

646

Kapitalas ir rezervai

-

-

11,753

11,543

Iš viso įsipareigojimų ir rezervų

118,113

6,833

12,399

137,345

Balansinis skirtumas

(76,991)

85,760

(8,769)

-

2007 m. gruodžio 31 d. LCKU turtas ir įsipareigojimų palūkanų struktūra:

Turtas

Fiksuotos
palūkanos

Kintamos
palūkanos

Be palūkanų

Iš viso

37,844

99,587

4,194

141,625

Įsipareigojimai ir rezervai

131,320

-

10,305

141,625

Balansinis skirtumas

(93,476)

99,587

(6,111)

-
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Iki 1
mėn.

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

LCKU palūkanų normos rizika 2007 m. gruodžio 31 d.:
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Kapitalo pakankamumas
Išskiriami šie pagrindiniai LCKU kapitalo valdymo tikslai:
 Užtikrinti riziką ribojančių normatyvų valdymą ir vykdymą;
 Užtikrinti LCKU galimybę tęsti savo veiklą – tai veiklos stabilumo garantas;
 Auganti LCKU kapitalo bazė sudaro galimybę didinti LCKU turtą, išduodamų paskolų vienam skolininkui limitą;
Lietuvos bankas, atliekantis LCKU priežiūrą, nuo 1997 metų iki 2007 metų taikė Bazelio I sutartyje nustatytą kapitalo
pakankamumo apskaičiavimo metodiką, o nuo 2008 metų - Bazelio II sutartyje ir Europos Sąjungos direktyvose dėl banko
kapitalo pakankamumo sistemos nustatytą kapitalo pakankamumo apskaičiavimo metodiką. Nuo 2008 metų apskaičiuojant kapitalo pakankamumą įvertinamos kredito, rinkos, operacinės rizikos. Kredito rizikai vertinti LCKU naudoja standartizuotą rizikos vertinimo metodą, rinkos rizikai vertinti – standartizuotą, operacinei rizikai vertinti – bazinio indikatoriaus
metodus. Kapitalo pakankamumo rodiklio vykdymas ir kapitalo panaudojimas LCKU vadovybės stebimas kasdien. Priežiūros
institucijai informacija apie kapitalo pakankamumo rodiklio vykdymą ir kapitalo panaudojimą teikiama kas ketvirtį. 2008
metais, vadovaujantis Lietuvos Banko nustatytais reikalavimais LCKU įdiegė vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (toliau VKPVP). Tai papildomi (II pakopos) reikalavimai, papildantys bendruosius (I pakopos) kapitalo pakankamumo
apskaičiavimo reikalavimus. Remiantis VKPVP LCKU privalo atliekant išsamią analizę identifikuoti rizikas, įvertinti jų valdymą
ir su tuo susijusio vidaus kapitalo poreikį.
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LCKU kapitalas skirstomas į 2 dalis:
 į 1 lygio kapitalą įskaitoma pajinis, atsargos ir kiti papildomi kapitalai bei rezervai, finansinio turto perkainavimo
rezervas bei praėjusių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis). Iš I lygio kapitalo atskaitoma nematerialusis turtas, grąžintini
pajai ir einamųjų metų nuostolis. 2007 m. skaičiuojant I lygio kapitalą į jį nebuvo įtraukiama kiti papildomi kapitalai ir rezervai, pagrindinių priemonių perkainavimo rezervas.
 į 2 lygio kapitalą įskaitoma stabilizacijos fondas, subordinuotos paskolos atitinkančios Lietuvos banko nustatytus
reikalavimus, einamųjų metų audituotas nepaskirstytas pelnas. 2007 m. skaičiuojant II lygio kapitalą į jį buvo įtraukiama kiti
papildomi kapitalai ir rezervai, finansinio turto perkainavimo rezervas.
Kapitalo pakankamumo rodiklis 2008 m. gruodžio mėn. 31 d. ir 2007 m. gruodžio 31 d. pateiktas žemiau:
Balansinės vertės

Balansinės vertės

2008

2007

7,348

5,354

Atsargos kapitalas

158

158

Rezervinis kapitalas (2008)

612

-

I lygio kapitalas
Pajinis kapitalas

Finansinio turto perkainavimo rezervas (2008)

(848)

-

Nematerialusis turtas

(1,014)

(550)

Viso I lygio kapitalas

6,256

4,962

II lygio kapitalas

lie tuvos centrinė k redito unija

Rezervinis kapitalas ( 2007)
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Stabilizacijos fondas
Finansinio turto perkainavimo rezervas (2007)
Subordinuota paskola

-

459

3,884

3,145

-

(175)

2,371

1,105

Viso II lygio kapitalas

6,255

4,534

Iš viso kapitalo bazė

12,511

9,496

Kapitalo reikalingo kredito rizikai, gautinų sumų sumažėjimo rizikai
poreikis (2008) / Pagal riziką įvertintas turtas (2007)

4,391

60,903

Kapitalo reikalingo pozicijų, užsienio valiutos kurso rizikai padengti
poreikis

846

-

Kapitalo reikalingo operacinei rizikai padengti poreikis

343

-

Viso kapitalo poreikis

5,580

60,903

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc.

22.42

15.59

2007 m. spalio 24 d. LCKU pasirašė 5 metų trukmės 400 tūkst. Eur / 1,381 tūkst. Lt subordinuotos paskolos sutartį
su Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.. 2007 m. gruodžio 6 d. gavus Lietuvos banko valdybos
leidimą ši paskola užskaityta į LCKU II lygio kapitalą. 2008 m. birželio 15 d. LCKU pasirašė 8 metų trukmės 500 tūkst. Eur /

1,726 tūkst. Lt subordinuotos paskolos sutartį su COOPEST SA., 2008 m. liepos 24 d. buvo gautas Lietuvos banko valdybos leidimas šią paskolą užskaityti į II lygio kapitalą.Pagal Lietuvos banko reikalavimus subordinuotoms paskoloms LCKU
II lygio kapitale apskaitomos paskolos suma kasmet mažinama 20 proc. Be to, 400 tūkst. Eur / 1,381 tūkst. Lt subordinuota
paskola kapitalo pakankamumo rodiklio skaičiavime rodoma be sukauptų palūkanų, kurios 2008 m. gruodžio 31 d. buvo
11 tūkst. Lt. Skaičiuojant LCKU kapitalo pakankamumo rodiklį į II lygio kapitalą įskaitoma tik tokia iš COOPEST SA. gautos
500 tūkst.Eur / 1,726 tūkst. Lt subordinuotos paskolos dalis, kad LCKU II lygio kapitalas neviršytų I lygio kapitalo.
Pagal Lietuvos banko reikalavimus 2008 ir 2007 metais LCKU kapitalo pakankamumo rodiklis turi būti ne mažesnis
kaip 10%. 2007 metais apskaičiuojant kapitalo pakankamumo rodiklį kapitalo bazė dalinama iš pagal riziką įvertinto turto
sumos, rodiklis išreiškiama proc. 2008 metais apskaičiuojant kapitalo pakankamumo rodiklį kapitalo bazė dalinama iš kapitalo poreikio sumos ir dauginama iš 10 proc.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
(visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

1 PASTABA	

GRYNOSIOS PALŪKANŲ PAJAMOS
2008

2007

3,021

1,681

1,401

1,129

302

382

už lėšas kredito įstaigose

už laikomus iki termino pabaigos vertybinius popierius

1,051

892

Iš viso palūkanų pajamų

5,775

4,084

2,044

1,354

Palūkanų išlaidos:
už kredito unijų indėlius
už kredito unijų likvidumo palaikymo rezervo lėšas

80

43

už juridinių asmenų indėlius

14

13

312

15

Iš viso palūkanų išlaidų

už kredito įstaigų paskolas

2,450

1,425

Grynosios palūkanų pajamos

3,325

2,659

2008

2007

už pervedimo operacijas

461

378

už operacijas mokėjimo kortelėmis

176

26

2 PASTABA	

GRYNOSIOS PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS

Paslaugų ir komisinių pajamos iš kredito unijų:

už internetinės bankininkystės operacijas
Iš viso paslaugų ir komisinių pajamų

16

-

653

404

Paslaugų ir komisinių išlaidos:
už operacijas mokėjimo kortelėmis

285

36

už pervedimo operacijas

138

106

finansų maklerio įmonių komisiniai

14

11

kitos paslaugų ir komisinių išlaidos

6

18

Iš viso paslaugų ir komisinių išlaidų

443

171

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos

210

233
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už paskolas kredito unijoms
už galimo pardavimo vertybinius popierius
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Palūkanų pajamos:
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3 PASTABA	

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Nefinansinių paslaugų kredito unijoms pajamos
Kitos pajamos
Iš viso kitos veiklos pajamų

2008

2007

537

475

3

-

540

475

Nuo 2007 m. sausio mėn. LCKU kredito unijoms taip pat teikia nefinansinės veiklos paslaugas: kredito unijų sistemų
vystymas, kredito unijų įvaizdžio formavimas vykdant bendras marketingo akcijas, kredito unijų konsultacijos finansų valdymo, apskaitos tvarkymo, teisės, kompiuterinės srities klausimais, kredito unijų mokymas, centralizuotų sutarčių rengimas,
kompiuterinės technikos priežiūra ir pan.
4 PASTABA	

VEIKLOS SĄNAUDOS
2008

2007

1,252

909

Socialinis draudimas

375

271

Reklamos ir marketingo išlaidos

300

360

Transporto, pašto ir ryšių paslaugos

220

152

Apmokėjimo už darbą pagal sutartis išlaidos

184

82

Darbuotojų ir valdymo organų narių apmokymų išlaidos

108

94

Kredito unijų apmokymo

87

71

lie tuvos c entri nė kred ito unija
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Darbuotojų atlyginimai

Teisinės ir audito paslaugos

85

78

Patalpų apsauga ir ūkio išlaidos

69

52

Mokėjimo kortelių išlaidos

48

118

Internetinės bankininkystės išlaidos

47

-

Tantjemos

41

35

Reprezentacinės išlaidos

31

30

Kanceliarinės prekės

20

18

Nuoma

11

6

Mokesčiai ir draudimas
Kitos išlaidos
Iš viso

5 PASTABA	

22
83

3,092

2,381

2008

2007

PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS

Einamųjų metų pelno mokestis

43

66

Atidėtasis pelno mokestis

(6)

(1)

Iš viso pelno mokesčio sąnaudų

37

65

Pelnas prieš apmokestinimą

642

779

Pelno mokestis taikant 4.5 proc. tarifą (2007: 7.5 proc.)

29

58

Apmokestinamojo pelno nemažinančių sąnaudų pelno mokestis

17

15

Neapmokestinamosios pajamos

(3)

(8)

Pelno mokesčio sąnaudos

43

65

1

-

Atidėtojo pelno mokesčio turto judėjimas
Likutis metų pradžioje

52

8
206

(tęsinys)
Atidėtasis mokestis (apskaitomas per nuosavybę) (8 pastaba)

212

-

6

1

219

1

Pajamos (sąnaudos) pelno (nuostolių) ataskaitoje
Likutis metų pabaigoje

Vertybinių popierių
vertė

Sukauptos sąnaudos

Iš viso

2007 m. sausio 1 d.

-

-

-

Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje

-

1

1

Atidėtasis mokestis (apskaitomas per nuosavybę)

-

-

-

2007 m. gruodžio 31 d.

-

1

1

Sąnaudos (pajamos) pelno (nuostolių) ataskaitoje

-

6

6

Atidėtasis mokestis (apskaitomas per nuosavybę)

212

-

212

2008 m. gruodžio 31 d.

212

7

219

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Pinigus ir lėšas Centriniame banke sudaro kasa, kurioje 2008 m. gruodžio 31 dieną LCKU laikė 3 tūkst. Lt (2007 m.
gruodžio 31 dieną – 4 tūkst. Lt) ir korespondentinė sąskaita centriniame banke, kurioje 2008 m. gruodžio 31 d. LCKU laikė
938 tūkst. litų (2007 m. gruodžio 31 d. – 2,080 tūkst. litų). LCKU neprivalo turėti ir laikyti Lietuvos banke privalomųjų atsargų.
Palūkanos už korespondentinę sąskaitą Lietuvos banke nemokamos.
7 PASTABA	

PASKOLOS IR GAUTINOS SUMOS IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ

Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose

2008

2007

6,858

50,275

Terminuoti indėliai bankuose

4,035

-

Paskolos kredito unijoms

81,700

49,312

-

-

92,593

99,587

Kredito unijų paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai
Iš viso

Apskaičiuotosios palūkanų normos už lėšas bankų korespondentinėse sąskaitose 2008 m. svyravo nuo 0% iki 7,69%
(2007 m. – nuo 0% iki 5,38%), apskaičiuotosios palūkanų normos už paskolas kredito unijoms 2008 m. svyravo nuo 4.5% iki
8.10% (2007 m. – nuo 4,5% iki 6.60%), apskaičiuotos palūkanų normos už terminuotus indėlius bankuose 2008 m. svyravo
nuo 7 % iki 8 %.
8 PASTABA	INVESTICINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI
2008

2007

Galimo pardavimo vertybiniai popieriai

31,432

30,872

Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo

9,690

6,971

41,122

37,844

Iš viso

Galimo pardavimo ir vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo, sudaro LR Vyriausybės išleisti skolos vertybiniai
popieriai. Vertybinių popierių apskaičiuotosios palūkanų normos svyruoja nuo 3.10% iki 8.85% (2007 m. nuo 3.1% iki 6.0%)
ir yra nekintamos. 5,268 tūkst. litų vertės iki išpirkimo laikomų skolos vertybinių popierių (2007 m. – 4,309 tūkst. litų) ir
2,872 tūkst. litų vertės galimo pardavimo skolos vertybinių popierių ( 2007 m. – 4,841 tūkst. litų) yra įkeisti AB SEB Vilniaus
bankui už šio banko suteiktą 7,000 tūkst. litų kredito limitą (2007 m. – 7,000 tūkst. lt). Įkeitimo termino pabaiga – 2009 m.
balandžio 15 d. 2008 m. gruodžio 31 d. kredito limitas panaudotas nebuvo (2007 m. gruodžio 31 d. panaudotas taip pat
nebuvo).

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

PINIGAI IR LĖŠOS CENTRINIAME BANKE

lie tuvos c entri nė kred ito unija
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53

Per 2008 ir 2007 finansinius metus LCKU finansinio turto neperklasifikavo.
Galimo pardavimo vertybinių popierių perkainavimo rezervo judėjimas apibendrintas žemiau:
2008

2007

Finansinio turto perkainojimo rezervas sausio 1 d.

(175)

(31)

Grynasis pelnas/nuostolis dėl tikrosios vertės pokyčių

(885)

(144)

Atidėto pelno mokesčio pokytis (6 pastaba)

212

-

(848)

(175)

Finansinio turto perkainojimo rezervas gruodžio 31 d.
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MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS
Kompiuterinė
įranga

Kita įranga

Pastatai

Baldai

Lengvieji
automobiliai

Iš viso

2007 m. sausio 1 d.
Įsigijimo vertė

356

20

-

-

-

376

Sukauptas nusidėvėjimas

(120)

(7)

-

-

-

(127)

Likutinė vertė

236

13

-

-

-

249

236

13

-

-

-

249

2007 ataskaitiniai metai

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

Likutinė vertė
Įsigijimai

19

4

972

28

192

1,215

Nusidėvėjimas

(96)

(4)

(14)

(2)

(19)

(135)

Nurašymai

-

Likutinė vertė

-

159

13

-

-

-

-

958

26

173

1,329

2007 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

375

24

972

28

192

1,591

Sukauptas nusidėvėjimas

(216)

(11)

(14)

(2)

(19)

(262)

Likutinė vertė

159

13

958

26

173

1,329

Likutinė vertė

159

13

958

26

173

1,329

Įsigijimai

95

29

-

11

-

135

2008 ataskaitiniai metai

Nusidėvėjimas

(101)

(7)

(36)

(5)

(32)

(181)

Likutinė vertė

153

35

922

32

141

1,283

lie tuvos centrinė k redito unija

2008 m. gruodžio 31 d.

54

Įsigijimo vertė

470

53

972

39

192

1,726

Sukauptas nusidėvėjimas

(317)

(18)

(50)

(7)

(51)

(443)

Likutinė vertė

153

35

922

32

141

1,283
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NEMATERIALUSIS TURTAS
Išankstiniai
apmokėjimai

Kompiuterinės
programos

Licenzijos

Iš viso

358

266

110

734

-

(6)

-

(6)

358

260

110

728

Likutinė vertė

358

260

110

728

Įsigijimai

150

-

-

150

2007 m. sausio 1 d
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas
Likutinė vertė
2007 ataskaitiniai metai

(tęsinys)
Amortizacija

-

Nurašymai / grąžinimai

(255)

Likutinė vertė

252

252

(54)

(18)

(72)

-

(255)

206

92

550

266

110

628

-

2007 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė
Sukauptas nusidėvėjimas

-

(60)

(18)

(78)

252

206

92

550

252

206

92

550

-

676

-

676

(252)

252

-

-

Amortizacija

-

(175)

(37)

Likutinė vertė

-

959

55

1,014

Įsigijimo vertė

-

1,194

110

1,304

Sukauptas nusidėvėjimas

-

(235)

(55)

(290)

Likutinė vertė

-

959

55

1,014

Likutinė vertė
2008 ataskaitiniai metai
Likutinė vertė
Įsigijimai
Perklasifikavimai

(212) )

11 PASTABA	

KITAS TURTAS
2008

2007

Trumpalaikis turtas

111

142

Kitos gautinos sumos

32

19

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

25

49

Atidėtasis pelno mokestis (5 pastaba)

219

1

Gautinas PVM
Iš viso
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5

21

392

232

2008

2007

ĮSISKOLINIMAI KREDITO ĮSTAIGOMS

FINANSIN Ė ATSKAITOMYBĖ UŽ 2008 METUS

2008 m. gruodžio 31 d.

terminuotieji indėliai

15,087

23,914

indėliai iki pareikalavimo

95,617

100,378

Gautos paskolos
Iš viso

5,131

-

115,835

124,292

Palūkanų normos už kredito unijų terminuotuosius indėlius svyruoja nuo 2.5% iki 7.0% (2007m. nuo 3.5% iki 5.0
%), už indėlius iki pareikalavimo - 1.5% (2007 m. nuo 0.7% iki 1.5%). 2008 m. liepos 30 d. LCKU pasirašė 8 metų trukmės
paskolos sutartį su CREDIT COOPERATIF. Paskolos tikslas – apyvartinėms lėšoms, užtikrinimo priemonių nėra, palūkanų
norma – 6 mėn. EURIBOR ir 1,25 % marža.
13 PASTABA	INDĖLIAI

Juridinių asmenų indėliai iki pareikalavimo

2008

2007

9

31

Juridinių asmenų terminuotieji indėliai

276

276

Iš viso

285

307

lie tuvos centrinė k redito unija

Kredito unijų lėšos:

55

Asociacijos Lietuvos kredito unijos indėliai iki pareikalavimo sudarė 8 tūkst. litų (2007 m. – 29 tūkst. litų).
Palūkanų normos už juridinių asmenų terminuotuosius indėlius svyruoja nuo 2.5% iki 7.0% (2006 m. nuo 3.5% iki
5.0%), už indėlius iki pareikalavimo - 1.5% (2007 m. nuo 0.7% iki 1.5%).
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SUBORDINUOTOS PASKOLOS
Palūkanų
norma (%)

2008

2007

400 EUR / 1,381 Lt, fiksuota palūkanų norma,
grąžinama 2012 m.

6.3

1,392

1,392

500 EUR /1,726 Lt kintama palūkanų norma,
grąžinama 2016 m.

6 mėn. EURIBOR+2.5

1,702

-

3,094

1,392

Iš viso

2007 m. spalio 24 d. LCKU pasirašė 5 metų trukmės subordinuotos paskolos sutartį su Oikocredit, Ecumenical
Development Cooperative Society U.A., 2007 m. gruodžio 6 d. buvo gautas Lietuvos banko valdybos leidimas šią paskolą
užskaityti į II lygio kapitalą. 2008 m. birželio 15 d. LCKU pasirašė 8 metų trukmės subordinuotos paskolos sutartį su COOPEST
SA., 2008 m. liepos 24 d. buvo gautas Lietuvos banko valdybos leidimas šią paskolą užskaityti į II lygio kapitalą. Visa subordinuotų paskolų suma grąžinama vienkartine įmoka paskolų termino pabaigoje. Paskolos neužtikrintos užtikrinimo priemonėmis. Pagal paskolų sutarčių nuostatas, LCKU bankroto ar likvidavimo atveju paskolos davėjo reikalavimai tenkinami po to,
kai patenkinami visų kitų kreditorių reikalavimai.

lie tuvos centrinė k redito unija
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56

LIKVIDUMO PALAIKYMO REZERVAS

Likvidumo palaikymo rezervas metų pradžioje
Padidėjimas per metus
Likvidumo palaikymo rezervas metų pabaigoje

2008

2007

5,329

3,450

403

1,879

5,732

5,329

LCKU likvidumo palaikymo rezervas yra LCKU įstatymo nustatytu būdu sudarytas rezervas, skirtas kredito unijų LCKU
narių veiklos likvidumui užtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas. Kredito unijos LCKU narės specialiai tam
tikslui LCKU atidarytoje sąskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narių susirinkimo patvirtintą dalį lėšų nuo visų terminuotų
ir neterminuotų indėlių kredito unijoje litais ir užsienio valiuta lėšų (2008 metais 1%, 2007 metais – 1.2%), kurios sudaro
Likvidumo palaikymo rezervą. Už likvidumo palaikymo rezervo lėšas kredito unijoms mokamos 1.5% dydžio metinės palūkanos (2007 metais – 1 %).
Kiekvieno ketvirčio pabaigoje peržiūrima lėšų, kurią kredito unija privalo laikyti Likvidumo palaikymo rezerve, suma.
Tokių lėšų perskaičiavimus atlieka LCKU, kuri kiekvienai kredito unijai išsiunčia pranešimą. Negavus kredito unijos prieštaravimo dėl pranešime nurodytų sumų, LCKU ne ginčo tvarka nurašo nuo kredito unijos einamosios sąskaitos LCKU lėšas arba
perveda kredito unijos lėšas į einamąją sąskaitą LCKU.
Paskolos kredito unijų likvidumui palaikyti gali būti teikiamos, kai kredito unijos likvidumas tampa mažesnis už
nustatytą likvidumo normatyvą ir kai kredito unijos turto ir įsipareigojimų sudėtis pagal terminus artimiausiems mėnesiams
rodo tam tikrą nesubalansuotumą, galintį sutrikdyti įvykdyti įsipareigojimus.
Išstojančios, pašalintos ar likviduojamos kredito unijos lėšos, laikomos LCKU likvidumo palaikymo rezerve, yra grąžinamos kredito unijai.
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KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
2008

2007

Sukauptas atostogų rezervas

153

108

Ateinančio laikotarpio pajamos (subsidijos)

354

400

Kiti įsipareigojimai

117

100

Iš viso

624

608

Ateinančio laikotarpio pajamas (subsidijas) sudaro Atviros Lietuvos Fondo suteikta subsidija kompiuterinėms sistemoms įsigyti. Subsidija panaudojama per kompiuterinių sistemų ir programų naudingo tarnavimo laikotarpius. Per 2008 m.
priskaičiuota 46 tūkst. Lt subsidijos amortizacijos suma yra sumažintos ataskaitinio laikotarpio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos.
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KAPITALAS IR REZERVAI

Pagrindinai ir papildomi pajai
LCKU pajinį kapitalą sudaro 7,348 tūkst. litų (2007 m. – 5,354 tūkst. Lt). Jis sudarytas iš pagrindinių ir papildomų pajų.
Nominali vieno pajaus vertė yra 1 tūkst. litų. Visas LCKU pajinis kapitalas apmokėtas.
Kiekvienas LCKU pajininkas, turintis pagrindinį pajų, turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo apmokėto papildomo
pajaus dydžio. Pasibaigus kredito unijos narystei LCKU su ja atsiskaitoma grąžinant išpirktų privalomo ir papildomų pajų
įmokas.
Atsargos kapitalas
LCKU atsargos kapitalą sudaro visuotinio narių susirinkimo sprendimu į atsargos kapitalą pervestas 2003 ir 2002
metų pelnas. Atsargos kapitalo paskirtis – garantuoti LCKU finansinį stabilumą. Atsargos kapitalas sudaromas iš LCKU
papildomų įnašų ar (ir) atskaitymų iš LCKU pelno. Atsargos kapitalas kredito unijoms negrąžinamas. Atsargos kapitalas LCKU
narių visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik LCKU veiklos nuostoliams dengti.

Rezervinis kapitalas sudaromas iš LCKU pelno. Rezervinis kapitalas priskiriamas LCKU rezervams. Jį sudaro visuotinio
narių susirinkimo sprendimu į rezervinį kapitalą pervestos sumos. Atskaitymai į rezervinį kapitalą yra privalomi ir negali
būti mažesni kaip 20 procentų LCKU grynojo pelno, kol rezervinis kapitalas sudarys 1/5 LCKU nuosavo kapitalo. Rezervinis
kapitalas kredito unijoms negrąžinamas. Rezervinis kapitalas LCKU narių visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti
panaudojamas tik LCKU veiklos nuostoliams dengti.
Stabilizacijos fondas
LCKU Stabilizacijos fondas yra LCKU įstatymo nustatytu būdu sudarytas fondas, skirtas kredito unijų LCKU narių veiklos stabilumui bei tęstinumui užtikrinti ir veikiantis kaip paskutinis skolinimosi šaltinis kredito unijų sutrikusiam mokumui
atkurti. Įnašus į Stabilizacijos fondą moka kredito unijos. Kredito unijų privalomo metinio įnašo į Stabilizacijos fondą procentinį dydį nustato visuotinis narių susirinkimas. 2005 ir 2004 metais į stabilizacijos fondą kredito unijos mokėjo 0.20 proc.
nuo kredito unijos aktyvų vertės, 2006 ir 2007 metais – 0.20 proc. nuo kredito unijų indėlių vertės, 2008 metais - 0.10 proc.
nuo kredito unijų indėlių vertės. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu į stabilizacijos fondą pervesta 236 tūkst. Lt skirstant
2005 metų pelną, 35 tūkst. Lt pervesta skirstant 2006 metų pelną, 79 tūkst. Lt pervesta skirstant 2007 metų pelną. 2007 m.
kredito unijoms iš LR Vyriausybės išpirkus visus papildomus pajus LR Vyriausybė, kaip numatyta LCKU įstatyme į stabilizacijos fondą įnešė 700 tūkst. Lt. Paskolos kredito unijų stabilumui bei tęstinumui užtikrinti gali būti teikiamos, kai kredito unijos
kapitalo pakankamumo normatyvas pasidaro mažesnis už Lietuvos banko nustatytą arba nuolatos mažėja ir artimiausiu
metu gali tapti mažesnis už Lietuvos banko nustatytą. Įnašai į Stabilizacijos fondą kredito unijoms negrąžinami. 2008 metais
iš stabilizacijos fondo lėšų paskolų kredito unijoms nebuvo suteikta ( 2007m. – 30 tūkst. Lt).
SUSIJUSIOS ŠALYS

LCKU susijusiais asmenimis yra laikomos kredito unijos - LCKU narės, Asociacija Lietuvos kredito unijos, LR Vyriausybė,
LCKU valdyba, stebėtojų taryba, stabilizacijos fondo komisija bei LCKU vadovybė. Asociacija Lietuvos kredito unijos laikoma
susijusiu asmeniu, kadangi jos savininkai yra tie patys kaip ir LCKU.
Vadovybei 2008 metais (2 vadovams) buvo priskaičiuota 326 tūkst. litų atlyginimų (2007 metais – 282 tūkst. Litų, 2
vadovams):
2008

2007

326

282

66

49

Iš viso:

392

331

Sumokėti atlyginimai ir socialinio draudimo įmokos

326

282

Likę įsipareigojimų vadovybei

66

49

Priskaičiuota atlyginimų ir jiems tenkančių socialinio draudimo įmokų
Priskaičiuotas atostogų rezervas ir jam tenkančios socialinio draudimo įmokos

lie tuvos centrinė k redito unija
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Rezervinis kapitalas

57

Informacija apie operacijas su susijusiomis šalimis pateikta šiose finansinių ataskaitų pastabose:
1 pastaboje – apie palūkanas už suteiktas paskolas, vertybinius popierius, priimtus indėlius bei priimtas likvidumo
palaikymo rezervo lėšas;
2 pastaboje – apie komisinių pajamas
3 pastaboje – apie kitas pajamas
7 pastaboje – apie suteiktas paskolas;
8 pastaboje - apie investicinius vertybinius popierius;
12 ir 13 pastabose – apie priimtus indėlius;
15 pastaboje – apie įmokas į likvidumo palaikymo rezervą;
17 pastaboje – apie pajinį kapitalą, rezervus ir įmokas į stabilizacijos fondą.
LCKU susijusioms šalims išduoda paskolas bei priima indėlius rinkos sąlygomis.
Susijusioms šalims išduotos/grąžintos paskolos ir priimti / grąžinti indėliai:

Susijusioms šalims – kredito unijoms išduotos paskolos
Susijusių šalių – kredito unijų grąžintos paskolos
Iš susijusių šalių – kredito unijų priimti terminuoti indėliai
Susijusioms šalims – kredito unijoms grąžinti terminuoti indėliai
Iš susijusių šalių – kredito unijų priimti indėliai iki pareikalavimo
Susijusioms šalims – kredito unijoms grąžinti indėliai iki pareikalavimo
Iš susijusių šalių – kredito unijų priimti indėliai į likvidumo rezervą

lie tuvos centrinė k redito unija
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Susijusioms šalims – kredito unijoms grąžinti indėliai iš likvidumo rezervo

58

Iš susijusių šalių – ne kredito unijų priimti indėliai iki pareikalavimo
Susijusioms šalims – ne kredito unijoms grąžinti indėliai iki pareikalavimo
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2008

2007

(253,899)

(103,075)

221,540

84,765

65,695

65,771

(74,516)

(62,061)

1.293,964

669,809

(1.299,498)

(686,348)

1,404

2000

(1,081)

(165)

521

1,197

(543)

(1,375)

ĮSTATYMŲ ATITIKIMAS

LCKU Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios paskolos sumos
vienam skolininkui ir atviros užsienio valiutų pozicijos normatyvus. 2008 m. ir 2007 m. gruodžio 31 d. LCKU atitiko visus
privalomus reikalavimus.
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NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius metus patikrinti
buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. LCKU vadovybei nežinomos jokios
aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

LCKU NARIŲ KREDITO UNIJŲ KONTAKTAI
ALYTUS

Alytaus kredito unija

Dariaus ir Girėno g. 4a-3, Alytus

alytus@lku.lt
Tel./Faks. (8 315) 53 646

ANYKŠČIAI

Anykščių kredito unija

J. Biliūno g. 28, Anykščiai

www.anyksciukreditounija.lt
anyksciai@lku.lt
unija@res.lt
Tel./Faks. (8 381) 59 290

BIRŽAI

Biržų kredito unija

J. Janonio g. 2, Biržai

bku@lku.lt
Tel. (8 450) 36 268
(8 450) 31 161

Pabiržės kasa
Vabalninko kasa
Papilio kasa

Biržų g.2, 41383 Pabiržė
B.Sruogos g.11, 41319 Vabalninkas
Rožių g. 8, 41225 Papilys

Tel. (8 450) 59 126
Tel. (8 450) 54 292
Tel. (8 450) 58 116

Druskininkų kredito unija

M.K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai

dku@lku.lt
Tel. 8 672 84 252
Faks. (8 313) 52 315

DRUSKININKAI

Kredito unija „Gargždų taupa“

Kvietinių g. 11-6, Gargždai, Klaipėdos raj.

Priekulės kasa

Klaipėdos g. 10, Priekulė

Grigiškių kredito unija

Kovo 11-osios g. 39B, Grigiškės

gku@lku.lt
Tel. (8 5) 243 2315

Lentvario kasa
Lazdynų kasa

Klevų aleja 32
Architektų g. 19

Tel. (8 5) 282 9860

Grinkiškio kredito unija

Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio raj.

grinkiskis@lku.lt
Tel. (8 422) 46 331
Faks. (8 422) 46 323

Pociūnėlių kasa

Tel. (8 422) 46 646

Šiaulėnų kasa

Pociūnėlių miestelis, 82302 Skėmių sen., Radviliškio raj.
B.Buračio g. 2, 82443 Šiaulėnai, Radviliškio r.

Ignalinos kredito unija

Atgimimo g. 34-1, Ignalina

ignalina@lku.lt
iku.ignalina@gmail.com
Tel. (8 386) 52 561

Zarasų kasa
Dusetų kasa

Dariaus ir Girėno g. 29a, Zarasai
Būgos g. 31a, Dusetos

Tel. (8 385) 51 582
Tel. (8 385) 56 958

„Achemos“ kredito unija

Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos raj.

achema@lku.lt
unija@achem.com
Tel. (8 349) 56 180
Faks. (8 349) 56 380

Kredito unija „Jonavos žemė“

Žeimių g.13, Jonava

kujz@lku.lt
Tel. (8 349) 50 183
Faks. (8 349) 50 875

Žeimių kasa
Upininkų kasa
Šėtos kasa

Kauno g. 47, Žeimiai
Jaunystės g. 7, Upininkų miestelis
Kauno g. 1, Kėdainių raj.

Tel. (8 349) 45 288
Tel. (8 349) 35 676
Tel. (8 347) 64 285

Joniškio kredito unija

Miesto aikštė 4, Joniškis

joniskis@lku.lt
Tel./Faks. (8 426) 53 633

Skaistgirio kasa

Aušros g. 13, Skaistgirys, Joniškio raj.

Tel. (8 426) 68 240

Jurbarko kredito unija

Dariaus ir Girėno g.55-18, Jurbarkas

jku@lku.lt
Tel./Faks. (8 447) 71 751

Raudonės kasa
Eržvilko kasa
Šimkaičių kasa

Kaštonų g. 2, Raudonės sen.
Ryto aikštė (seniūnijos patalpose II aukštas)
Šimkaičių km. (ambulatorijos patalpose)

Klausučių kredito unija

A.Daugėlos g.1, Klausučių km.,
Seredžiaus seniūnija, Jurbarko raj.

klausuciai@lku.lt
Tel. (8 447) 43 767

Vilkijos kasa
Veliuonos kasa
Babtų kasa

Čekiškės g. 122, Vilkija
A.Juškos g.1, Veliuona
Nevėžio g. 1a, Babtai

Tel. (8 37) 44 00 36
Tel. (8 447) 42 602
Tel. (8 37) 45 424

KAIŠIADORYS

Kaišiadorių kredito unija

Birutės g. 4-2, Kaišiadorys

kvku@lku.lt
Tel. (8 346) 52 395
8 614 81 452

KAUNAS

Kauno arkivyskupijos kredito unija

Vilniaus g. 3, Kaunas

www.arku.lt
arku@lku.lt
Tel./ Faks. (8 37) 42 26 72

Akademinė kredito unija

Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas

www.aku.lt
info@aku.lt
Tel. (8 37) 40 85 55
Faks. (8 37) 40 85 57

Vilniaus kasa
Šiaulių kasa

Pylimo g. 2/6-209, Vilnius
Tilžės g. 170-302 a, Šiauliai

Tel. (8 5) 262 1713
Tel. 8 615 61 114

Kredito unija „Giminėlė“

M.K. Čiurlionio 29, Kaunas

giminele@lku.lt
Tel. (8 37) 22 44 36
Faks. (8 37) 20 39 29

Kredito unija „Moterų taupa“

Parodos g. 1-3. Kaunas

kumt@lku.lt
Tel. (8 37) 32 44 57

Kauno kredito unija

K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas

www.kku.lt
ktuku@cr.ktu.lt
kreditas@cr.ktu.lt
Tel. (8 37) 75 27 62
Faks. (8 37) 75 27 82

„Autrolio“ kasa
LŽŪU kasa

Islandijos pl. 209, Kaunas
Studentų g. 11-116, Akademijos miestelis, Kauno r.

Tel. (8 37) 38 66 11
Tel. (8 37) 39 76 77

GRINKIŠKIS

IGNALINA

JONAVA

JONIŠKIS

JURBARKAS

Tel. (8 422) 49 631

LCKU NARIŲ KREDITO UNIJŲ KONTAKTAI

GRIGIŠKĖS

kugt@lku.lt
Tel. (8 46) 45 15 87
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KELMĖ

Kredito unija „Kelmės taupa“

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

ktaupa@lku.lt
Tel./Faks. (8 427) 61 431
8 699 63 008

Kražių kasa
Tytuvėnų kasa
Užvenčio kasa
Šaukėnų kasa

Valančiaus g. 59, 86274 Kražiai
Taikos g. 2, 86477 Tytuvėnai
Žemaitės g. 1, 86343 Užventis
Juodlės g. 1, Šaukėnai, Kelmės raj.

Tel. (8 427) 60 210
Tel. (8 427) 56 021
Tel. (8 427) 57 139
Tel. (8 427) 55 271

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“

Liepų g. 5, Klaipėda

www.mtk.lt
kumtk@lku.lt
info@mtk.lt
Tel./Faks. (8 46) 21 07 28

Jūreivių kredito unija

Teatro g. 7-11, Klaipėda

juku@lku.lt
Tel. (8 46) 25 67 77
Faks. (8 46) 34 11 35

Mažojo kaimelio ir neįgaliųjų kasa
Dituvos kasa

Šviesos g. 3, Klaipėda
S/B “Dituva”, Derecklių km. Priekulės sen.

Tel. (8 46) 21 47 77
Tel. (8 46) 47 74 79

Kėdainių krašto kredito unija

Vilniaus g. 18, Krakės

kkku@lku.lt
Tel. (8 347) 38 052

Kėdainių kasa

Josvainių g. 39-18, Kėdainiai

Tel. (8 347) 50 590

Kretingos kredito unija

J.K.Chodkevičiaus g.10, Kretinga

kretinga@lku.lt
Tel./Faks. (8 445) 78 810

Salantų kasa

M.Valančiaus g. 5, Salantai

Tel. (8 445) 58 570

Kredito unija „Kupiškėnų taupa“

Vytauto g. 9-2, Kupiškis

kukt@lku.lt
Tel. (8 459) 54 845
8 615 18 061

Subačiaus kasa
Skapiškio kasa

Aukštaičių a.13, 40406 Subačius
Varpo a.5, Skapiškis

Tel. (8 459) 55 203
Tel. (8 459) 42 100

LAZDIJAI

Kredito unija „Šešiagrašis“

Sodų g. 6-17, 67111 Lazdijai

Tel. (8 318) 53 078

MARIJAMPOLĖ

Kredito unija „Sūduvos parama“

Vytauto g. 19, Marijampolė

kusp@lku.lt
Tel. (8 343) 56 496

Kalvarijos kasa

Laisvės g. 18, Kalvarija

Tel. (8 343) 26 762

Mažeikių kredito unija

Vilniaus g. 2, Mažeikiai

mazeikiai@lku.lt
Tel./ Faks. (8 443) 35 065

Viekšnių kasa

Tilto g. 23, Viekšniai, Mažeikių raj.

Tel. (8 443) 36 713

Naftininkų kredito unija

Juodeikių km, Mažeikių raj.

nafta@lku.lt
Tel. (8 443) 93 628
(8 443) 93 627

Židikų kasa

Ylakių g. 4-3, Židikų miestelis

Tel. (8 443) 43 079

Sedos kredito unija

Vytauto g. 14, Seda, Mažeikių raj.

seda@lku.lt
Tel. (8 443) 91 350
Faks. (8 443) 91 351

Kredito unija „Tikroji viltis“

L. Petravičiaus a. 4a, Naujoji Akmenė

kutv@lku.lt
Tel./ Faks. (8 425) 56 288
(8 425) 52 756
(8 425) 400 20

Ventos kasa
Papilės kasa
Akmenės kasa

Žemaičių g.39-91, 85318 Venta
J.Basanavičiaus g. 23, Papilė
Sodų 5, 85361 Naujoji Akmenė

Tel. (8 425) 39 150
Tel. (8 425) 32 636
Tel. (8 425) 59 219

Pagėgių kredito unija

Vilniaus g. 36, Pagėgiai

pagegiai@lku.lt
Tel. (8 441) 57 010
Faks. (8 441) 57 908

Pakruojo ūkininkų kredito unija

Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis

www.puku.lt
puku@lku.lt
info@puku.lt
Tel. (8 421) 51 156
(8 421) 60 131
Tel./Faks. (8 421) 60 130

Linkuvos kasa
Rozalimo kasa
Lygumų kasa
Pašvitinio kasa
Žeimelio kasa

Vienybės a.8, Linkuva
Sodžiaus g.2a, Rozalimas
Naujamiesčio g. 4, Lygumai
Joniškio g. 2, Pašvintys
J. Šliavo g. 6

Tel. (8 421) 64 120
Tel. (8 421) 43 211
Tel. (8 421) 43 690
Tel. (8 421) 49 011
Tel. (8 421) 45 004

Palangos kredito unija

Vytauto g. 98/1, Palanga

palanga@lku.lt
Tel./Faks. (8 460) 53 553

KLAIPĖDA

KRAKĖS

KRETINGA

LCKU NARIŲ KREDITO UNIJŲ KONTAKTAI

KUPIŠKIS

MAŽEIKIAI

NAUJOJI
AKMENĖ
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Vilkyškių kasa
PAKRUOJIS

PALANGA

Elektronikos g. 1, Panevėžys

Tel. (8 45) 50 65 00
Faks. (8 45) 43 55 90

Panevėžio kredito unija

Topolių g.17, Panevėžys

www.pku.lt
duomenys@pku.lt
Tel. (8 45) 58 17 31
Tel./Faks. (8 45) 50 23 41
(8 45) 50 23 40

Miesto kasa
Krekenavos kasa
Ramygalos kasa
Naujamiesčio kasa
Raguvos kasa
Miežiškių kasa
Smilgių kasa
Vadoklių kasa
Velžio kasa
Tiltagalių kasa
Karsakiškio kasa
Žibartonių kasa
Liūdynės kasa
Paįstrio kasa
Paliūniškio kasa
Bernatonių kasa
Jotainių kasa
Ėriškių kasa

Statybininkų g. 13-3, Panevėžys
Birutės a.1, Krekenava
Bažnyčios g. 2 , Ramygala
S.Nėries g.14, Naujamiestis
Laisvės a.13, Raguva
Taikos g.1, Miežiškiai
Panevėžio g.13, Smilgiai
Ramygalos g. 39, Vadokliai
Alantos g. 38, Velžys, Panevėžio r.
Paežerių g. 2, Panevėžio raj.
Lėvens g. 26, Karsakiškis
Žibartonių g. 60, Žibartoniai
Ramioji g. 4, Liūdynė
Įstros g. 1, Paįstrys
Vabalninko g. 13, Paliūniškis
Draugystės g. 22, Bernatonys
Grigalių g. 5, Jotainiai
Ėriškių g. 2, Ėriškiai

Tel. (8 45) 52 75 25
Tel. (8 45) 59 31 05
Tel. (8 45) 55 48 33
Tel. (8 45) 55 41 04
Tel. (8 45) 59 13 95
Tel. (8 45) 59 91 00
Tel. (8 45) 55 35 18
Tel. (8 45) 55 63 00
Tel. (8 45) 59 58 75
Tel. (8 45) 55 91 18
Tel. (8 45) 55 27 04
Tel. (8 45) 55 74 17
Tel. (8 45) 55 52 38
Tel. (8 45) 55 38 56
Tel. (8 45) 55 94 23
Tel. (8 45) 55 98 82
Tel. (8 45) 55 46 19
Tel. (8 45) 55 57 63

Pasvalio kredito unija

Vytauto Didžiojo a. 1-323 Pasvalys

pku@lku.lt
Tel. (8 451) 53 406
(8 451) 50 203

Daujėnų kasa
Saločių kasa
Joniškėlio kasa

Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio raj.
Vytauto g. 9, Saločiai
G. Petkevičaitės-Bitės 4/2, Joniškėlis

Tel. (8 451) 48 332
Tel. (8 451) 40 204
Tel. (8 451) 38 108

Žemaitijos valstiečių kredito unija

Telšių g. 3, Plungė

zvku@lku.lt
Tel./Faks. (8 448) 72 088

Rietavo kasa
Žemaičių Kalvarijos kasa

Plungės g. 18, Rietavas
Gardų g. 9, Žemaičių Kalvarija

Tel. (8 448) 69 680
Tel. (8 448) 43 056

Kredito unija „Prienų taupa“

Kauno g. 2, Prienai

kupt@lku.lt
Tel./Faks. (8 319) 52 833
Tel. (8 319) 51 272

Jiezno kasa
Stakliškių kasa
Veiverių kasa
Balbieriškio kasa

J. Basanavičiaus g.1, Jieznas
Prienų g.13, Stakliškės
Kauno g.33, Veiveriai
Klevų g. 4, Balbieriškis

Tel. (8 319) 57 144
Tel. (8 319) 45 535
Tel. (8 319) 68 158
Tel. (8 319) 59 213

RADVILIŠKIS

Radviliškio kredito unija

Gedimino 8, Radviliškis

rku@lku.lt
Tel. (8 422) 54 253
Faks. (8 422) 53 783

RASEINIAI

Raseinių kredito unija

Maironio g.10, Raseiniai

raseiniai@lku.lt
Tel. (8 428) 51 962
Faks. (8 428) 51 964
(8 428) 51 209

Viduklės kasa
Ariogalos kasa
Šiluvos kasa

Kęstučio 16, Viduklė
Slėnio 1, Ariogala
Buloto g. 8, Šiluva

Tel. (8 428) 55 124
Tel. (8 428) 50 177
Tel. (8 428) 43 038

Rokiškio kredito unija

Respublikos g. 94, Rokiškis

rokiskis@lku.lt
Tel. (8 458) 51 393
Faks. (8 458) 51 356

PASVALYS

PLUNGĖ

PRIENAI

ROKIŠKIS

Pandėlio kasa

Vytauto a. 9, Pandėlys, Rokiškio r.

Tel. 8 673 98 253

SKUODAS

Kredito unija Skuodo bankelis

Vytauto g. 13-33, Skuodas

kusb@lku.lt
Tel. (8 440) 73 969
Tel./Faks. (8 440) 51 761

ŠAKIAI

Kredito unija Zanavykų bankelis

Bažnyčios g. 11, Šakiai

www.zanavykubankelis.lt
kuzb@lku.lt
Tel. (8 345) 60 448
Faks. (8 345) 60 446

K.Naumiesčio kasa
Barzdų kasa
Kriūkų kasa
Lėkėčių kasa

Dariaus ir Girėno g.24, K.Naumiestis
Barzdų kaimas, Šakių raj.
Mokyklos g. 1, Kriūkų km.
Kauno g. 15c, Lekėčių miestelis

Tel. 8 685 73 222
Tel. 8 685 73 111
Tel. 8 685 73 999
Tel. 8 699 95 110

Kredito unija „Žemdirbio gerovė“

Aušros al. 41-1, Šiauliai

kuzg@lku.lt
Tel./ Faks. (8 41) 43 49 68

Gruzdžių kasa

S.Dariaus ir S. Girėno g. 6, Gruzdžiai

Tel. (8 41) 37 24 56

Kredito unija „Savas rūpestis“

Aušros al. 66a, Šiauliai

kusr@lku.lt
rupestis@splius.lt
Tel./ Faks. (8 41) 59 55 29

ŠIAULIAI

LCKU NARIŲ KREDITO UNIJŲ KONTAKTAI

Aukštaitijos kredito unija
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ŠILALĖ

Maironio g. 19-21, 75137 Šilalė

sku@lku.lt
Tel. (8 449) 74 094

Kaltinėnų kasa

Varnių g. 7, Kaltinėnai

Tel. (8 449) 57 340

Kvėdarnos kredito unija

S.Dariaus ir S.Girėno 24, Kvėdarna,
Šilalės raj.

kvedarna@lku.lt
Tel. (8 449) 55 208

Šilutės kredito unija

Lietuvininkų 32 – Kęstučio 1, Šilutė

kuus@lku.lt
Tel./Faks. (8 441) 75 070
(8 441) 61 677
(8 441) 75 071
(8 441) 61 676

Ž.Naumiesčio kasa
Švėkšnos kasa
Kintų kasa
Vainuto kasa
Usėnų kasa
Rusnės kasa
Vilkyčių kasa

Klaipėdos g.6-1, Ž.Naumiestis
Liepų g.17, Švėkšna
Kintų kaimas, Šilutės rajonas
Baranausko g.7, Vainutas
Nemuno g.4, Usėnai
Neringos g. 2, Rusnė
Vilkyčių km.

Tel. (8 441) 59 616
Tel. (8 441) 48 293
Tel. (8 441) 47 106
Tel. (8 441) 44 100
Tel. (8 441) 40 106
Tel. (8 441) 50 047

ŠIRVINTOS

Kredito unija „Ūkininkų taupa“

Vilniaus g. 50, Širvintos

kuut@lku.lt
Tel. (8 382) 51 361
8 616 85 969

TAURAGĖ

Tauragės kredito unija

Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė

www.tku.lt
tku@lku.lt
Tel./Faks. (8 446) 54 266
(8 600) 28 856

Skaudvilės kasa

Tauragės g. 7, Skaudvilė

Tel. (8 446) 72 073

Kredito unija „Germanto lobis“

Sedos g. 6, Telšiai

www.kugl.lt
kugl@lku.lt
Tel. (8 444) 69 651
Faks. (8 444) 69 650

Luokės kasa
Tryškių kasa
Varnių kasa
Nevarėnų kasa
Žarėnų kasa

Kuršėnų g.1, Luokė
Stoties g.1, Tryškiai
Vytauto g. 2, Varniai
Liepų g. 16, Nevarėnai
Varnių g. 1, Žarėnai

Tel. (8 444) 43 180
Tel. (8 444) 46 624
Tel. (8 444) 47 424
Tel. (8 444) 44 160
Tel. (8 444) 40 531

Trakų kredito unija

Vytauto g. 19-1, Trakai

trakai@lku.lt
Tel. (8 5) 285 1234
Faks. (8 5) 285 1311

Lentvario kasa
Aukštadvario kasa

Kęstučio g. 1, Lentvario sen.
Skrebės g. 2a, Aukštadvario sen.

Tel. (8 5) 282 9929
Tel. (8 5) 286 5266

Ukmergės ūkininkų kredito unija

Kauno g. 16a, Ukmergė

uuku@lku.lt
Tel./Faks. (8 340) 63 365

Molėtų kasa

Vilniaus g. 42, Molėtai

Tel. (8 383) 53 160

Utenos kredito unija

Aušros g. 34-3, Utena

www.uku.lt
utena@lku.lt
Tel. (8 389) 50 995

ŠILUTĖ
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Šilalės kredito unija

TRAKAI

UKMERGĖ

UTENA

Užpalių kasa

Basanavičiaus g. 1, Užpaliai, Utenos raj.

Tel. (8 389) 61 766

VARĖNA

Varėnos kredito unija

Basanavičiaus g. 40-13, Varėna

vku@lku.lt
Tel. (8 310) 31 369

VIEVIS

Kredito unija „Vievio taupa“

Ausieniškių km., Elektrėnų savivaldybė

kuvt@lku.lt
Tel./Faks. (8 5) 282 6487

Elektrėnų kasa
Vievio kasa

Draugystės g. 19-44, Elektrėnai
Ežero g. 5, Vievis

Tel. (8 5) 283 4574
Tel. (8 347) 37 747

Vilkaviškio kredito unija

Statybininkų g. 9, Vilkaviškis

kuzp@lku.lt
Tel./Faks. (8 342) 51 423
(8 342) 20 012

Gražiškių kasa
Pajevonio kasa

Gražiškių kaimas, Vilkaviškio raj.
Pajevonio kaimas, Vilkaviškio raj.

Tel. (8 342) 43 637
Tel. (8 342) 40 641

Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

Šeimyniškių g. 3, Vilnius

www.taupomojikasa.lt
kujk@lku.lt
info@taupomojikasa.lt
Tel. (8 5) 279 0748
Faks. (8 5) 279 0784
(8 5) 279 0677

Šakių kasa
Jašiūnų kasa

Bažnyčios 37, Šakiai
Saulėtoji g. 5, Jašiūnai

Tel. (8 380) 35 159
Tel. (8 345) 60 189

Vilniaus regiono kredito unija

S. Konarskio g. 21-1, Vilnius

www.vrku.lt
info@vrku.lt
Tel. (8 5) 231 3615
Faks. (8 5) 231 2614

Šalčininkų kasa

Vilniaus g. 33, Šalčininkai

Tel. (8 380) 44 600

Pareigūnų kredito unija

V.Mykolaičio Putino g. 5,
Vilnius

www.pareigunai.lt
pareigunai@lku.lt
Tel. (8 5) 271 6118
Faks. (8 5) 212 3273

VILKAVIŠKIS

VILNIUS

Lietuvos centrinė kredito unija
Savanorių pr. 363 - 211, LT-49425 Kaunas
Tel. (8-37) 20 04 54
El. p. lcku@lku.lt
www.lku.lt

