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INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 M. TREČIĄJĮ
KETVIRTĮ
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Trečiąjį ketvirtį šalies bankų sistemos vystymosi tendencijos nepasikeitė: didėjo paskolų portfelis, augo indėlių
apimtis, gerėjo pelningumo rodikliai, paskolų portfelio kokybė reikšmingai nekito.
Pirmuosius du ketvirčius mažėjęs, trečiąjį ketvirtį bankų turtas padidėjo 0,5 proc. ir 2012 m. spalio 1 d. sudarė 76,9
mlrd. Lt.
Didžiąją turto dalį sudarantis paskolų portfelis jau antrą ketvirtį iš eilės auga – trečiąjį ketvirtį, labiausiai dėl privačių
įmonių kreditavimo, padidėjo 97,5 mln. Lt. Daugiau kaip 0,3 mlrd. Lt išaugę kreditavimo įsipareigojimai verslo
klientams rodo, kad šio segmento paskolų portfelio augimas turėtų tęstis ir ketvirtąjį ketvirtį.
Bankų investicijos į skolos vertybinius popierius per ketvirtį padidėjo 0,3 mlrd. Lt ir 2012 m. spalio 1 d. sudarė
beveik 5,7 mlrd. Lt. Šį padidėjimą daugiausia lėmė beveik 252 mln. Lt išaugusios investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, sudarančios daugiau kaip pusę viso skolos vertybinių popierių portfelio.
Indėliai bankuose padidėjo 0,8 mlrd. Lt, iš jų labiausiai augo įmonių lėšos – 0,6 mlrd. Lt. Svarbiausias bankų
finansavimosi šaltinis – gyventojų indėliai – po anksčiau vyravusių augimo tendencijų trečiąjį ketvirtį sumažėjo 0,4
proc., arba 113 mln. Lt. Tai sietina su gegužės mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybės per bankus pradėtų platinti
taupymo lakštų populiarumu (iki spalio 1 d. šių lakštų buvo išplatinta už daugiau kaip 350 mln. Lt). Bankų sistemoje
vyraujant itin žemoms palūkanų normoms, indėlininkai turi investavimo alternatyvą – įsigyja taupymo lakštų.
Grynieji įsipareigojimai patronuojantiesiems bankams per ketvirtį išaugo 0,6 mlrd. Lt.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.

Rodiklio pavadinimas
Turtas
Skolos vertybiniai popieriai
Klientams suteiktos paskolos
Privačioms įmonėms
Finansų institucijoms
Fiziniams asmenims
Būsto paskolos
Paskolų vertės sumažėjimas
Paskolų vertės sumažėjimo ir
suteiktų paskolų santykis,
proc.
Indėliai ir akredityvai
Privačių įmonių
Finansų institucijų
Fizinių asmenų
Akcininkų nuosavybė
Einamųjų metų pelnas
(nuostolis)

Suma
2012-01-01,
mln. Lt
78 970,6
5 664,1
54 009,4
25 114,9
2 152,6
23 499,1
19 555,1
3 980,9

Suma
2012-04-01,
mln. Lt
77 165,4
5 714,6
53 689,9
24 936,1
2 234,0
23 302,4
19 420,4
3 923,0

Suma
2012-07-01,
mln. Lt
76 525,1
5 340,5
54 210,7
25 449,1
2 378,7
23 172,0
19 368,3
3 821,1

Suma
2012-10-01,
mln. Lt
76 945,0
5 674,1
54 308,2
25 813,2
2 146,0
23 068,0
19 341,3
3 649,3

Pokytis per
2012 m. III
ketv., proc.
0,5
6,2
0,2
1,4
–9,8
–0,4
–0,1
–4,5

Pokytis per
2012 m. 9
mėn., proc.
–2,6
0,2
0,6
2,8
–0,3
–1,8
–1,1
–8,3

6,9

6,8

6,6

6,3

–

–

43 174,1
14 246,5
1 263,0
25 128,6
6 854,1

43 260,7
13 807,1
1 053,4
25 198,8
6 915,3

44 095,0
13 625,7
1 117,3
26 151,2
7 066,3

44 867,7
14 193,6
1 066,7
26 037,7
7 275,3

1,8
4,2
–4,5
–0,4
3,0

3,9
–0,4
–15,5
3,6
6,1

1 116,2

144,6

297,9

483,9

–

–

BANKŲ PASKOLŲ PORTFELIS
2012 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje veikiančių bankų paskolų portfelis sudarė 54,3 mlrd. Lt ir prilygo 2007 m.
paskolų portfeliui. Jau antrąjį ketvirtį iš eilės bankai didino paskolų portfelį kredituodami verslo klientus. Būsto
1

Sąvoka „bankų sistema“ apima visus nagrinėjamu laikotarpiu veikusius šalies komercinius bankus ir užsienio bankų filialus. Šiuo metu
Lietuvos banko išduotą licenciją vykdyti veiklą Lietuvoje turi aštuoni komerciniai bankai ir dvylika užsienio bankų filialų, tačiau Pohjola Bank
plc Lietuvos filialas veiklos dar nevykdo, o trys užsienio bankų filialai yra gavę Lietuvos banko valdybos leidimus nutraukti veiklą (EA
fjarfestingarfelag hf. filialas, MP Banki hf. filialas Baltijos šalyse, Allied Irish Banks, p.l.c. Lietuvos filialas).
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Bankų sistemos kai kurių veiklos rodiklių kaita

paskolų portfelis šiemet mąžta, tačiau sumažėjimas nėra reikšmingas.
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Bankų specialieji atidėjiniai trečiąjį ketvirtį sumažėjo 171,8 mln. Lt, arba 4,5 proc., ir 2012 m. spalio 1 d. sudarė 3,6
mlrd. Lt. Kaip ir pirmąjį pusmetį, atidėjiniai mažėjo todėl, kad bankai nusprendė nurašyti neveiksnias paskolas.
Paskolų portfelio kokybė trečiąjį ketvirtį reikšmingai nekito. Specialiųjų atidėjinių ir paskolų portfelio santykis baigiantis ketvirčiui sudarė 6,3 proc. Geriausia buvo būsto paskolų kokybė – joms buvo sudaryta 3,2 proc. specialiųjų
atidėjinių. Vartojimo paskolų kokybė prasta – joms sudaryta 11 proc. specialiųjų atidėjinių. Kiti paskolų portfelio
kokybę apibūdinantys rodikliai 2012 m. spalio 1 d. buvo tokie: ilgiau kaip 60 dienų uždelstų, bet nenuvertėjusių
paskolų ir paskolų portfelio santykis sudarė 3 proc., o neveiksnių paskolų ir paskolų portfelio santykis – 15,8 proc.
Bendrovių, kurioms per šių metų devynis mėnesius buvo iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, įsipareigojimai bankams sudarė 125,6 mln. Lt, o 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 702,3 mln. Lt.

VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMAS
Bankams dirbant pelningai, akcininkų nuosavybė 2012 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 164 mln. Lt, arba 2,3 proc., ir
2012 m. spalio 1 d. sudarė 7,2 mlrd. Lt. Trečiąjį ketvirtį bankai nedidino įstatinio kapitalo, todėl jis nepakito ir sudarė
4,3 mlrd. Lt. Didžiąją kapitalo dalį (87,5 %) valdė užsienio investuotojai (daugiausia Skandinavijos šalių bankai).
2012 m. spalio 1 d. visi bankai vykdė nustatytus riziką ribojančius normatyvus.
Kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. trečiąjį ketvirtį šiek tiek padidėjo ir 2012 m. spalio 1 d. sudarė 14,8 proc. Šį
pokytį labiausiai lėmė kapitalo poreikis, kurį dėl sumažėjusios atvirosios pozicijos užsienio valiuta bankai apskaičiavo 2,8 proc. mažesnį. Visas bankų sistemos kapitalo poreikis rizikų poveikiui amortizuoti spalio 1 d. sudarė 3,7
mlrd. Lt. Kapitalas kredito rizikai amortizuoti sudarė didžiausią kapitalo poreikio dalį – 2,9 mlrd. Lt. Kapitalas rinkos
rizikai ir operacinei rizikai amortizuoti sudarė atitinkamai 0,6 ir 0,2 mlrd. Lt. Bankų sektoriaus kapitalo bazė, naudojama skaičiuojant kapitalo pakankamumo normatyvą, 2012 m. spalio 1 d. buvo 6,6 mlrd. Lt.
Maksimalios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas 2012 m. spalio 1 d. sudarė 0,51
proc. bankų kapitalo
Likvidumo rodiklis trečiąjį ketvirtį padidėjo 1 proc. punktu ir sudarė 40,79 proc., ir buvo daugiau kaip 10 proc.
punktų didesnis, nei reikalaujama.
2012 m. spalio 1 d. duomenimis, bankų sistemoje buvo pakankama likvidumo atsarga, skirta finansavimo spragai
padengti: bankų likvidumo atsarga sudarė 17,7 mlrd. Lt, o grynoji finansavimo spraga – 6,6 mlrd. Lt. Taigi bankai
buvo suformavę beveik 2,7 karto didesnę likvidžiųjų lėšų atsargą, nei reikalaujama.

2012 m. sausio–rugsėjo mėn. bankai uždirbo 483,9 mln. Lt pelno – trečdaliu mažiau negu per atitinkamą 2011 m.
laikotarpį. Pelno mažėjimą daugiausia lėmė specialieji atidėjiniai paskoloms. Bankų veiklos rezultatas iki mokesčių,
vertės sumažėjimo ir atidėjinių per šių metų devynis mėnesius buvo beveik 4 proc. didesnis, palyginti su atitinkamu
2
praėjusių metų laikotarpiu .
Pagal pelningumą trečiasis ketvirtis buvo sėkmingiausias bankams – šį ketvirtį bankai uždirbo 185,9 mln. Lt (daugiau kaip penktadaliu daugiau negu per pirmąjį ir antrąjį ketvirčius).
Šiais metais pelningai dirba šeši bankai ir šeši užsienio bankų filialai, nuostolingai – du bankai ir du užsienio bankų
filialai. Trijų ketvirčių rezultatu bankų sistemoje išsiskiria AB Ūkio bankas. Kaip jau skelbta, suformavęs specialiuosius atidėjinius paskoloms bankas šiemet patyrė 47,8 mln. Lt nuostolių.
Pagrindinės bankų pajamos – grynosios palūkanų pajamos – per 2012 m. devynis mėnesius, palyginti su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 71,3 mln. Lt (7,3 %) – iki 901,9 mln. Lt. Grynųjų palūkaninių pajamų mažėjimą iš esmės lėmė kiek daugiau kaip 150 mln. Lt kritusios palūkanų pajamos iš paskolų portfelio, o bankų palūkanų
išlaidos nors ir mažėjo, bet ne tokia apimtimi, kaip krito palūkanų pajamos. Apskritai bankams žemų palūkanų
normų aplinka pelningumo požiūriu nėra palanki, nes bankų turtas ir įsipareigojimai šiuo metu yra taip subalansuo2

Vertinant 2011 m. trijų ketvirčių bankų veiklos pajamas ir išlaidas, neįtrauktas AB bankas SNORAS.
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PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS

ti, kad bankų grynosios palūkanų pajamos mažėja palūkanų normoms krintant ir, atvirkščiai – grynosios palūkanų
pajamos didėja palūkanų normoms rinkoje augant.
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Po AB banko SNORAS bankroto buvę šio banko klientai pradėjo naudotis kitų bankų paslaugomis, todėl per šių
metų devynis mėnesius, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu (kai AB bankas SNORAS dar veikė),
daugelyje bankų grynosios paslaugų ir komisinių pajamos ūgtelėjo (vidutiniškai 9,5 %) ir sudarė 473,9 mln. Lt.
Tačiau apskritai bankų klientai per 2012 m. devynis mėnesius už naudojimąsi bankų paslaugomis sumokėjo beveik
3 proc. mažiau komisinių negu per atitinkamą laikotarpį prieš metus.
Šių metų sausio–rugsėjo mėn. bankai reikšmingai pagerino veiklos rezultatą vykdydami prekybinę ir kitą finansinę
veiklą: palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, jis išaugo dvigubai – iki 160 mln. Lt.
Šiais metais per devynis mėnesius bankai dėl turto (daugiausia paskolų) vertės sumažėjimo patyrė 145,1 mln. Lt
išlaidų, o praėjusiais metais per tą patį laikotarpį dėl iš dalies atkurtos paskolų vertės buvo gavę beveik 90 mln. Lt
pajamų.
Operacinės išlaidos bankuose per 2012 m. pirmuosius devynis mėnesius, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, ūgtelėjo 4,5 proc., tačiau šį augimą iš esmės lėmė viename iš bankų diegiant naują bankinę informacinę
sistemą padidėjusios operacinės išlaidos. Daugelyje bankų operacinės išlaidos šiais metais buvo labai panašaus
lygio kaip ir praėjusiais metais.
Bankų veiklos efektyvumą apibūdinantis išlaidų ir pajamų santykis spalio 1 d. sudarė 55,5 proc. – per metus pagerėjo 2 proc. punktais. Spalio 1 d. duomenimis, metinis bankų sektoriaus turto grąžos rodiklis sudarė 0,84 proc.,
nuosavybės grąžos – 6,9 proc.
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Grynoji palūkanų marža, rodanti skirtumą tarp palūkanų, kurias bankai gauna už investuotą turtą, ir palūkanų,
kurias bankai moka savo kreditoriams, šiais metais faktiškai nekito ir spalio 1 d. sudarė 1,5 proc.

INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJŲ IR LIETUVOS CENTRINöS
KREDITO UNIJOS VEIKLĄ 2012 m. TREČIĄJĮ KETVIRTĮ
Kredito unijos. 2012 m. spalio 1 d. Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą tur÷jo 76 kredito unijos, vienijusios
daugiau kaip 141 tūkst. narių (ataskaitinį ketvirtį narių skaičius išaugo 3,7 tūkst.). Trečiąjį ketvirtį gavusi licenciją
veiklą prad÷jo LTL kredito unija (Vilnius).
Kredito unijų siūlomos didesn÷s negu bankų palūkanų normos sudar÷ palankias sąlygas naujiems ind÷liams
pritraukti ir tur÷jo įtakos kredito unijų turto augimui. 2012 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų turtas padid÷jo 7,9 proc., o
per metus (2011 m. spalio 1 d.–2012 m. spalio 1 d.) − net 32,1 proc. 2012 m. spalio 1 d. duomenimis, kredito unijų
turtas sudar÷ beveik 2 mlrd. Lt, arba 2,59 proc. veikiančių bankų sistemos turto (prieš metus – 1,81 %). Tokia
sparti kredito unijų pl÷tra ir rizikingas kreditavimas kelia susirūpinimą d÷l jų veiklos tvarumo. Pastaruoju metu atlikti
kredito unijų inspektavimai rodo nepriimtinai rizikingą kai kurių kredito unijų veiklą. Nors ind÷liai kredito unijose
apdrausti pagal Lietuvos Respublikos ind÷lių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, tačiau būtina
atkreipti d÷mesį į tai, kad kredito unijos nemokumo atveju asmenys, pa÷mę paskolas iš kredito unijų, prarastų
pajinį įnašą, kuris sudaro ne mažiau kaip dešimtadalį paskolos sumos, o ind÷lininkai – pajinį įnašą, reikalingą tapti
kredito unijos nariu ir pad÷ti ind÷lį.

Kredito unijų sistemos kai kurių veiklos rodiklių dinamika

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
10.
11.

Rodiklio pavadinimas

Turtas (aktyvai)
L÷šos bankuose
L÷šos Lietuvos centrin÷je kredito unijoje
(LCKU)
Terminuotieji ind÷liai
Vyriausybių vertybiniai
popieriai (VVP)
Suteiktos paskolos
Specialieji atid÷jiniai
paskoloms
Specialiųjų atid÷jinių
paskoloms ir paskolų
santykis (%)
Įsiskolinimai LCKU
Ind÷liai
Kredito unijų narių ir
asocijuotųjų narių
Pajinis kapitalas
Einamųjų metų pelnas
(nuostolis)

Suma
2012-07-01,
mln. Lt

Suma
2012-10-01,
mln. Lt

Pasikeitimas
2012 m. III
ketv., proc.

1 509,9
49,2

1 849,2
104,2

1 995,0
84,3

7,9
–19,1

32,1
71,3

271,3

252,7

283,0

12,0

4,3

Suma
2011-10-01,
mln. Lt

Pasikeitimas
per metus,
proc.

134,1

131,3

143,0

9,0

6,7

208,0

343,7

368,8

7,3

77,3

916,2

1 046,2

1 141,9

9,1

24,6

26,0

30,0

28,6

–4,7

10,0

2,8

2,8

2,4

–

–

52,4
1 281,7

64,6
1 589,7

63,5
1 709,3

–1,7
7,5

21,2
33,4

1 271,0

1 578,0

1 697,9

7,6

33,6

167,4

198,9

224,3

12,8

34,0

–2,2

–2,5

–0,4

–

–

2012 m. spalio 1 d. duomenimis, dešimties didžiausių kredito unijų turtas sudar÷ daugiau kaip pusę visų kredito
unijų turto. Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ (turtas sudar÷ 17,2 % visų kredito unijų turto) ir toliau teb÷ra
didžiausia kredito unijų sistemoje. Labai sparčiais augimo tempais pasižyminčios Nacionalin÷s kredito unijos turtas
per metus padid÷jo daugiau negu dvigubai, o jo dalis – iki 6,8 proc. kredito unijų sistemos turto (Nacionalin÷ kredito
unija šiuo metu yra antra pagal dydį kredito unijų sistemoje).
Kredito unijų turto struktūra ir ataskaitinį ketvirtį, ir per metus nedaug kito. D÷l sezoniškumo padid÷jusios įplaukos į
narių sąskaitas ir, visoms kredito unijoms rengiantis vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą, l÷šų iš bankų perk÷limas į LCKU l÷m÷ kredito unijų ind÷lių LCKU augimą ir jų dalies turte padid÷jimą

(2012 m. spalio 1 d. duomenimis, kredito unijų ind÷liai LCKU sudar÷ 14,2 % viso turto).
Siekdamos padidinti turto grąžą ir pagerinti veiklos rezultatus, kredito unijos teik÷ nariams paskolas ir didino investicijas į VVP. Kredito unijų investicijų į VVP augimo tempai ataskaitinį ketvirtį buvo l÷tesni negu per pra÷jusių metų
tą patį laikotarpį, tačiau jos padid÷jo iki 368,8 mln. Lt ir 2012 m. spalio 1 d. sudar÷ 18,5 proc. kredito unijų turto.
Kaip ir anksčiau, didžiąją investicijų į VVP dalį (83,5 %) sudar÷ Lietuvos Respublikos VVP portfelis, per ketvirtį
padid÷jęs 11 proc. – iki 308,1 mln. Lt (investicijos į kitų šalių VVP sudar÷ tik šiek tiek daugiau kaip 60 mln. Lt).
Reikšmingiausią kredito unijų turto dalį (57,2 %) sudar÷ kredito unijų nariams suteiktos paskolos, 2012 m. trečiąjį
ketvirtį jos padid÷jo 9,1 proc. 2012 m. spalio 1 d. duomenimis, kredito unijų suteiktos paskolos sudar÷ 1,1 mlrd. Lt.
Nagrin÷jant paskolų portfelį matyti fiziniams asmenims suteiktų paskolų dalies maž÷jimo tendencijos, nors ataskaitinę datą šios paskolos vis dar sudar÷ didžiausią paskolų dalį (66,7 %). Kredito unijoms teikiant vis daugiau paskolų asocijuotiesiems nariams – juridiniams asmenims, toliau augo rizikingesn÷mis vertintinos verslui finansuoti
suteiktos paskolos (didžioji jų dalis buvo panaudota nekilnojamojo turto projektų, vieno projekto įmonių finansavimui), kurios, 2012 m. spalio 1 d. duomenimis, sudar÷ beveik trečdalį visų kredito unijų paskolų. Daugiau kaip pus÷
verslo paskolų sukoncentruota Vilniuje įsisteigusiose dviejose didžiausiose kredito unijose.
Ataskaitinį ketvirtį paskolų portfelio kokybę apibūdinantys rodikliai ir toliau buvo kur kas geresni negu analogiški
bankų sistemos rodikliai d÷l nepakankamai konservatyvaus paskolų vertinimo ir specialiųjų atid÷jinių formavimo
(ataskaitinę datą specialiųjų atid÷jinių paskoloms ir paskolų santykis sudar÷ tik 2,4 %, o neveiksnių paskolų dalis –
13,1 % paskolų portfelio). Tokia situacija ir išliekantis rizikingas kreditavimas kelia susirūpinimą Lietuvos bankui,
tod÷l artimiausiu metu ketinama suintensyvinti kai kurių kredito unijų priežiūrą, padidinti inspektuojamų kredito unijų
skaičių.
Siekiant, kad kredito unijos konservatyviau vertintų prisiimamą riziką, parengtas Kredito unijų minimalių paskolų
vertinimo reikalavimų, reglamentuojančių paskolų vertinimą ir specialiųjų atid÷jinių formavimą, projektas. Jis šiuo
metu derinamas su LCKU ir asociacijomis, vienijančiomis kredito unijas. Be to, inspektuojant nustačius, kad kredito
unijos nepakankamai konservatyviai vertina paskolas ir neformuoja reikalingų specialiųjų atid÷jinių, jos įpareigojamos pašalinti nustatytus veiklos trūkumus ir suformuoti trūkstamus specialiuosius atid÷jinius. Inspektavimo metu
nustačius reikšmingus teis÷s aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, kredito unijoms taikomos poveikio priemon÷s
(įsp÷jimas, bauda, laikinas draudimas teikti skolinimo ar kitas finansines paslaugas, vadovo nušalinimas).
Pagrindinis kredito unijų finansavimo šaltinis ir toliau yra ind÷liai, ataskaitinę datą sudarę 1,7 mlrd. Lt, arba
95,8 proc. kredito unijų sistemos įsipareigojimų. Kredito unijoms siūlant santykinai aukštas palūkanų normas, 2012
m. trečiąjį ketvirtį ind÷liai padid÷jo 7,5 proc. Fizinių asmenų ind÷liai sudar÷ 97,4 proc. visų ind÷lių. Pažym÷tina, kad
kredito unijos ind÷lininkas kartu yra ir kredito unijos narys − pajininkas. Kredito unijos nariai, pasinaudodami Kredito unijų įstatymo suteiktomis teis÷mis ir nustatytomis pareigomis, tur÷tų aktyviau dalyvauti kredito unijos veikloje
priimant finansinius ir kitus sprendimus, dom÷tis kredito unijos veiklos perspektyvomis.
Kredito unijų narių skaičiaus augimas ir narių įnešamos paskoloms gauti reikalingos pajin÷s įmokos l÷m÷ pajinio
kapitalo augimą. Ataskaitinį ketvirtį kredito unijų pajinis kapitalas padid÷jo 12,8 proc. (per metus − 34 %) ir 2012 m.
spalio 1 d. sudar÷ 224,2 mln. Lt. Tačiau pajinis kapitalas, išaugęs d÷l padid÷jusio kreditavimo, yra ne toks stabilus
(sugrąžinus paskolą ar jos dalį, tokios pajin÷s įmokos dažnai yra grąžinamos). Tačiau kredito unijos nemokumo
atveju, pajininkui nesp÷jus grąžinti paskolos, jis praras pajinę įmoką, bet paskolą prival÷s grąžinti.
Kredito unijų pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, per 2012 m. devynis m÷nesius 46 kredito unijos uždirbo
9 mln. Lt pelno, tačiau 29 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyr÷ 9,4 mln. Lt nuostolių (viena kredito unija, neseniai gavusi licenciją, dar neprad÷jo veiklos). Bendras 2012 m. devynių m÷nesių veiklos rezultatas – 0,4 mln. Lt
nuostolių (per pra÷jusių metų devynis m÷nesius buvo patirta 2,2 mln. Lt nuostolių). Ataskaitinį ketvirtį kredito unijos
gavo 2,1 mln. Lt pelno.
Nuostolingą 2012 m. devynių m÷nesių kredito unijų veiklą nul÷m÷ patirtos vert÷s sumaž÷jimo išlaidos (19 mln. Lt),
tačiau padid÷jusios grynosios palūkanų pajamos nuostolį sumažino. Nuo metų pradžios kredito unijos uždirbo 5,6
mln. Lt (14,3 %) grynųjų palūkanų pajamų daugiau negu per pra÷jusių metų atitinkamą laikotarpį.
2012 m. spalio 1 d. pateiktų ataskaitų duomenimis, kredito unijų sistemos likvidumo rodiklis, šiek tiek sumaž÷jęs
ataskaitinį ketvirtį, sudar÷ 49,1 proc. (normatyvas – 30 %). Kredito unijų kapitalo pakankamumo rodiklis toliau
did÷jo ir ataskaitinę datą sudar÷ 20,84 proc. (normatyvas – 13 %), tačiau dvi kredito unijos kapitalo pakankamumo
normatyvą vykd÷ su nedideliu rezervu. 2012 m. spalio 1 d. pateiktų ataskaitų duomenimis, trys kredito unijos
neužtikrino didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymo.
Lietuvos centrin÷ kredito unija. 2012 m. spalio 1 d. LCKU vienijo 63 kredito unijas (13 Lietuvos Respublikoje

veikiančių kredito unijų nepriklaus÷ LCKU).
LCKU turtas, per ketvirtį išaugęs 36,7 mln. Lt, 2012 m. spalio 1 d. sudar÷ 340,5 mln. Lt. Pagrindin÷ turto augimo
priežastis − kredito unijų LCKU narių ind÷lių portfelio augimas (padid÷jo 12,7 %). 2012 m. spalio 1 d. kredito unijų
ind÷liai (270,3 mln. Lt) ir toliau buvo pagrindinis LCKU turto finansavimo šaltinis (jais finansuojama 79,4 % LCKU
turto).
2012 m. spalio 1 d. duomenimis, beveik 50 proc. LCKU turto sudar÷ investicijos į Lietuvos Respublikos VVP (kitų
šalių VVP neturi). Ataskaitinį ketvirtį šios investicijos padid÷jo 6,3 proc. – iki 169,6 mln. Lt. LCKU l÷šos bankuose,
ataskaitinį ketvirtį sumaž÷jusios ketvirtadaliu (iki 45,4 mln. Lt), sudar÷ 13 proc. turto.
LCKU nar÷ms suteiktų paskolų portfelis per ketvirtį truputį sumaž÷jo ir 2012 m. spalio 1 d. sudar÷ 63,5 mln. Lt.
Reikšmingą LCKU paskolų portfelio dalį (40 %) sudar÷ kredito unijoms suteiktos subordinuotosios paskolos.
2012 m. spalio 1 d., pateiktų ataskaitų duomenimis, paskolų portfelio kokyb÷ teb÷ra gera: nebuvo suformuota
specialiųjų atid÷jinių paskoloms, nebuvo ir paskolų, kurių periodiniai mok÷jimai uždelsti ilgiau negu 60 dienų. LCKU
kartu su 57 kredito unijomis yra pasirašiusi sutartį su verslumo skatinimo fondo valdytoju (INVEGA) d÷l 50 mln. Lt
vert÷s mikrokreditavimo projekto valdymo. Iš šio fondo išdalyta 15,2 mln. Lt paskolų smulkiam verslui finansuoti.
Ataskaitinį ketvirtį kredito unijų LCKU narių veikla buvo gana stabili, tod÷l, kadangi nebuvo poreikio LCKU pagalbai,
2012 m. spalio 1 d. Stabilizacijos fonde kaupiamų l÷šų suma padid÷jo iki 6,2 mln. Lt, o likvidumo palaikymo rezervas, formuojamas LCKU narių įmokomis sudar÷ 12,7 mln. Lt.
Pastaruoju metu Lietuvos banko d÷mesį patrauk÷ LCKU nepriklausančiose kredito unijose ryšk÷jančios tendencijos: rizikinga veikla, nepakankamai konservatyviai formuojami specialieji atid÷jiniai. Lietuvos bankas šioms kredito
unijoms („Laikinosios sostin÷s kreditas“, „Sostin÷s kreditas“ ir Vilniaus kredito unijai) jau pritaik÷ poveikio priemones. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba spalio pabaigoje baig÷ Nacionalin÷s kredito unijos inspektavimą. Šiuo metu
vertinama surinkta medžiaga ir rengiama inspektavimo ataskaita.
2012 m. trečiąjį ketvirtį LCKU pajinis kapitalas padidid÷jo 0,8 mln. Lt − iki 31,6 mln. Lt.
2012 m. devynių m÷nesių LCKU finansin÷s veiklos rezultatas − 759 tūkst. Lt pelno (pra÷jusių metų tą patį laikotarpį
buvo gauta 844 tūkst. Lt pelno). Didžiausią įtaką LCKU veiklos rezultatui tur÷jo palūkanų pajamos, gautos už
investicijas į VVP.
LCKU likvidumo bei kapitalo pakankamumo rodikliai ir toliau buvo vykdomi su nemaža atsarga.

