Kredito unijos. 2013 m. liepos 1 d. Lietuvoje veikė 74 kredito unijos (Lietuvos banko valdyba 2013 m. gegužės 9 d.
atšaukė kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ licenciją), vienijusios daugiau nei 145 tūkst. narių. Lietuvos
centrinei kredito unijai (LCKU) priklausė 63 kredito unijos, 11 – dirbo savarankiškai.
Kai kurioms kredito unijoms taikomi veiklos apribojimai ir įsigalioję sugriežtinti veiklos riziką ribojantys normatyvai
sumažino neatsakingą kreditavimą, o kredito unijų sistemos plėtra tapo tvaresnė. Pagrindiniams kredito unijų
sistemos veiklos rodikliams įtakos turėjo ir sumažėjęs jų skaičius.
Šių metų antrąjį ketvirtį šiek tiek sumažėjo indėlių suma, sulėtėjo paskolų augimo tempas, lėčiau didėjo ir naujų
kredito unijų narių skaičius. Įprastai kiekvieną ketvirtį naujų kredito unijų narių skaičius, padidėdavęs 3 tūkst.,
ataskaitinį ketvirtį išaugo maždaug 1 tūkst., o per metus (palyginti su 2012 m. liepos 1 d.) jų padaugėjo 7,5 tūkst.
Kūrimosi pradžioje kredito unijos orientavosi į tai, kad jos vienys tam tikroje vietovėje gyvenančius ar panašia veikla
užsiimančius asmenis: iš vienų priimdamos indėlius, kitiems teikdamos paskolas, tenkins savo narių ūkinius ir
socialinius poreikius. Nors dalies kredito unijų (ypač šalies regionuose) veikla ir toliau yra grįsta kooperacijos
pagrindais, tačiau kai kurios iš jų (dažniausiai didmiesčiuose), siūlydamos didžiausias palūkanų normas už
terminuotuosius indėlius rinkoje ir taikydamos įvairias rinkodaros programas, pastaruoju metu atitolo nuo klasikinio
kredito unijos apibrėžimo. Sparčiai augantis šių kredito unijų narių skaičius rodo, kad labiau pasikliaujama valstybine
indėlių draudimo sistema nei unijos narių savitarpio pasitikėjimo principais.
Be to, pajininkai, būdami kredito unijų savininkais, beveik nesuinteresuoti sėkminga jų veikla − jie nedalyvauja jų
valdymo procese, nerodo iniciatyvos prisidėti prie nuostolingai dirbančių kredito unijų finansinės būklės pagerinimo,
nors kai kuriose iš jų nepadengtų nuostolių apimtis yra gana reikšminga.
2013 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų turtas beveik nepasikeitė, tačiau, palyginti su 2012 m. liepos 1 d. duomenimis, jis
padidėjo 9,8 proc. 2013 m. liepos 1 d. duomenimis, jis sudarė 2 mlrd. Lt, arba 2,7 proc. bankų sistemos turto (prieš
metus – 2,4 %).

Kredito unijų sistemos kai kurių veiklos rodiklių dinamika
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Pajinis kapitalas
Einamųjų metų pelnas
(nuostolis)
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–

–

2013 m. liepos 1 d. duomenimis, dešimties didžiausių kredito unijų turtas sudarė daugiau kaip pusę visų kredito unijų
turto. Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir toliau yra didžiausia kredito unijų sistemoje: jos turtas sudarė 17,6
proc. visų kredito unijų turto.
Kredito unijų turto struktūra ir ataskaitinį ketvirtį, ir per metus kito nedaug. Siekdamos sukaupti aukštos kokybės
likvidųjį turtą, reikalingą padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimui ir diferencijuoto likvidumo normatyvo vykdymui
užtikrinti, kredito unijos didino investicijas į VVP. Jų investicijos į VVP, padidėjusios iki 529,3 mln. Lt, 2013 m. liepos 1
d. sudarė 26,1 proc. kredito unijų turto. Kaip ir anksčiau, didžiąją jų dalį (62 %) sudarė Lietuvos Respublikos VVP
portfelis: 2013 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 1,9 proc. – iki 329,1 mln. Lt. Tačiau sparčiau ataskaitinį ketvirtį augo
investicijos į Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių VVP. Šios investicijos
ataskaitinį ketvirtį išaugo 50 proc. (iki 200,2 mln. Lt) ir sudarė 38 proc. VVP portfelio. Kredito unijoms vis didinant

investicijas į VVP, 2013 m. antrąjį ketvirtį, lėšos, laikomos bankuose ir LCKU, mažėjo ir ataskaitinę datą sudarė
14,7 proc. viso kredito unijų turto.
Reikšmingiausią kredito unijų turto dalį (52,2 %) sudarė paskolos. Paskolų portfelis 2013 m. antrąjį ketvirtį, kaip ir nuo
2012 m. liepos 1 d., padidėjo nedaug ir sudarė 1,1 mlrd. Lt. Menką paskolų portfelio augimą nulėmė kai kurioms
kredito unijoms apribotas kreditavimas, suformuoti specialieji atidėjiniai paskoloms ir spartesnė paskolų amortizacija.
2013 m. antrąjį ketvirtį stebėtas paskolų portfelio struktūros tendencijų pasikeitimas – ataskaitinį ketvirtį padidėjo
fiziniams asmenims suteiktų paskolų, o ilgą laiką augusios asocijuotiesiems nariams (juridiniams asmenims) suteiktos
paskolos sumažėjo. Tikėtina, kad paskolų asocijuotiesiems nariams dalies mažėjimui visame paskolų portfelyje turėjo
įsigaliojęs diferencijuoto kapitalo pakankamumo normatyvas: nustatytas didesnis kapitalo pakankamumo normatyvas
unijoms, kurių didelę paskolų portfelio dalį sudaro asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos. Nors šios didesnės
rizikos, daugiausia verslui finansuoti skirtos paskolos, eliminavus kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“
duomenis, ataskaitinį ketvirtį sumažėjo 7,6 mln. Lt, tačiau 2013 m. liepos 1 d. sudarė daugiau nei 30 proc. visų
paskolų. Reikšminga paskolų verslui dalis ir toliau tenka Vilniaus regione veikiančioms kredito unijoms.
Pasitraukus iš kredito unijų rinkos bankrutuojančiai kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“, ataskaitinį ketvirtį
sumažėjo specialiųjų atidėjinių paskoloms ir paskolų santykis ir neveiksnių paskolų dalis paskolų portfelyje. 2013 m.
liepos 1 d. duomenimis, minėti rodikliai buvo geresni nei bankų sistemoje ir sudarė atitinkamai 2,7 ir 15,1 proc. Nors
kredito unijų sistemos paskolų portfelio kokybę apibūdinantys rodikliai geresni nei bankų sistemos, tačiau
kai kurių kredito unijų galimybės susigrąžinti paskolas kelia abejonių – jose kredito rizika vertinama
nepakankamai konservatyviai. Kredito unijų suformuoti specialieji atidėjiniai yra nepakankami galimiems
nuostoliams dėl paskolų vertės sumažėjimo amortizuoti, todėl Lietuvos bankas, siekdamas, kad kredito unijos
tinkamai vertintų prisiimamą riziką, patvirtino Kredito unijų paskolų vertinimo taisykles (jos įsigalios nuo 2014 m.
sausio 1 d.), reglamentuojančias paskolų vertinimą ir specialiųjų atidėjinių formavimą. Be to, rengiami Kredito unijų
vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatai, atnaujinami esami dokumentai,
reglamentuojantys paskolų vertinimą ir rizikos valdymą.
Kredito unijos, mokėdamos didesnes nei bankai palūkanas už indėlius, yra patrauklios gyventojams. Pateiktų
ataskaitų duomenimis, 2013 m. liepos 1 d. kredito unijose vyravo 2−3 proc. dydžio (kai kuriose – didesnės) palūkanos
už populiariausius 12 mėn. trukmės indėlius nacionaline valiuta, todėl atskirose kredito unijose indėliai augo. Tačiau
kredito unijų sistemos mastu jau antrą ketvirtį iš eilės stebimas indėlių mažėjimas. 2013 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų
indėlių portfelis sumenko 0,7 proc. (13 mln. Lt) ir 2013 m. liepos 1 d. sudarė 1,75 mlrd. Lt. Fizinių asmenų indėliai
sudarė didžiausią indėlių dalį (97,2 %). Pažymėtina, kad kredito unijų indėlininkai, dažniausiai suinteresuoti
didesnėmis palūkanomis, nesidomi kredito unijų patikimumu, nes, galiojant palankioms indėlių draudimo sąlygoms,
kredito unijos bankroto atveju jie nukenčia mažiausiai (prarandamas tik pajinis įnašas, jei indėlis neviršija
draudžiamos sumos).
Lėčiau augęs kredito unijų narių skaičius ir paskolų portfelis neigiamai paveikė kredito unijų pajinį kapitalą − 2013 m.
antrąjį ketvirtį pajinis kapitalas, sumažėjęs 2,2 proc., 2013 m. liepos 1 d. sudarė 203,4 mln. Lt. Tai patvirtina teiginį,
kad pajinis kapitalas, sukauptas teikiamų paskolų dėka, yra nestabilus, nes, sugrąžinus paskolą ar jos dalį,
tokios pajinės įmokos dažnai yra grąžinamos. Be to, iškilus sunkumams, kredito unijos nariai, kurie yra ir jos
savininkai, nenori mokėti papildomų įmokų į kapitalą ir prisiimti atsakomybės už kredito unijos veiklos rezultatus.
Pateiktų ataskaitų duomenimis, nuo metų pradžios 47 kredito unijos uždirbo 6,4 mln. Lt pelno, tačiau 27 iš jų dirbo
nuostolingai ir patyrė 13,7 mln. Lt nuostolį, nulėmusį nuostolingą kredito unijų sistemos veiklą − 2013 m. pirmąjį
pusmetį patirtas 7,3 mln. Lt nuostolis (2012 m. tą patį laikotarpį − 2,5 mln. Lt).
2013 m. pirmąjį pusmetį kredito unijų patirtos paskolų vertės sumažėjimo išlaidos (17,7 mln. Lt), 26 proc. didesnės nei
praėjusių metų tą patį laikotarpį, buvo pagrindinė nuostolingos veiklos priežastis. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios
kredito unijos dar nepakankamai konservatyviai vertina kredito riziką ir formuoja nepakankamus specialiuosius

atidėjinius galimiems nuostoliams dėl paskolų vertės sumažėjimo padengti. Tikėtina, kad šios išlaidos kredito unijų
sistemoje ir toliau didės. 2013 m. pirmąjį pusmetį, didėjant VVP portfeliui, nuostolį sumažino gautas pelnas iš
operacijų vertybiniais popieriais, siekęs 6 mln. Lt (buvo 3,4 karto didesnis nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį).
Pateiktų ataskaitų duomenimis, 2013 m. liepos 1 d. kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė
20,15, likvidumo rodiklis − 56,01 proc. Tačiau pažymėtina, kad, 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojus sugriežtintiems
kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvams, trijų kredito unijų, kurių praėjusią ataskaitinę datą didelę paskolų
portfelio dalį sudarė paskolos, suteiktos asocijuotiesiems nariams (juridiniams asmenims), kapitalo pakankamumo
rodikliai ir dviejų kredito unijų, kurių indėlių augimo tempai viršijo tvarius augimo tempus, likvidumo rodikliai buvo
mažesni už reikalaujamus. Kredito unijos turėjo sukaupusios 396,2 mln. Lt aukštos kokybės likvidžiojo turto, o
grynasis netenkamų pinigų srautas sudarė 16,6 mln. Lt, t. y. aukštos kokybės likvidžiojo turto atsarga buvo
pakankama grynajam netenkamam pinigų srautui padengti. Ataskaitinę datą didžiausios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvo vykdymo neužtikrino septynios kredito unijos. 27 kredito unijoms, kurių 25 proc.
perskaičiuoto kapitalo sudaro daugiau nei 500 tūkst. Lt, buvo aktualus didžiausios paskolos sumos (500 tūkst. Lt)
reikalavimas. Pažymėtina, kad naujų paskolų, pažeidžiant šį reikalavimą, nebuvo suteikta.
Kai kurios kredito unijos ėmėsi priemonių ir pateikė Lietuvos bankui informaciją, kad 2013 m. liepos mėn. jau vykdo
veiklos riziką ribojančius normatyvus, o kai kurioms (daugiausia atlikus jų veiklos inspektavimus) buvo nustatyti
terminai, iki kurių jos įpareigotos užtikrinti normatyvų vykdymą. Atsižvelgiant į tai, artimiausiu metu neketinama kredito
unijoms taikyti naujų poveikio priemonių už veiklos riziką ribojančių normatyvų nevykdymą, tačiau kredito unijoms,
kurioms nepavyks nustatytais terminais užtikrinti jų vykdymo, bus taikomos Lietuvos Respublikos kredito unijų
įstatyme numatytos poveikio priemonės. Pažymėtina, kad informacija apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno
ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą skelbiama Lietuvos banko
interneto svetainėje.
Siekiant, kad būtų užtikrintas kredito unijų veiklai būdingų rizikų identifikavimas ir veiksmingesnis jų valdymas,
rengiami kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo procesus apimantys nuostatai. Be
to, darbo grupė, kurią sudaro Finansų ministerijos, Lietuvos banko, kredito unijas vienijančių asociacijų ir LCKU
atstovai, parengė kredito unijų veiklą reglamentuojančių įstatymų projektus, siekdama užtikrinti saugią ir patikimą
kredito unijų veiklą, nustatant tinkamą pusiausvyrą tarp kredito unijų plėtros ir jų galimybių amortizuoti su rizikos
prisiėmimu susijusius nuostolius.
Lietuvos centrinė kredito unija. 2013 m. liepos 1 d. LCKU vienijo 63 kredito unijas.
LCKU turtas, 2013 m. antrąjį ketvirtį sumažėjęs 67,6 mln. Lt, 2013 m. liepos 1 d. sudarė 334,7 mln. Lt. Pagrindinė
turto mažėjimo priežastis – kredito unijų LCKU narių indėlių portfelio susitraukimas. Ataskaitinį ketvirtį beveik
ketvirtadaliu sumažėję kredito unijų indėliai (iki 246,9 mln. Lt) ir toliau buvo pagrindinis LCKU turto finansavimo šaltinis
(jais finansuojama 74 % LCKU turto). Didžiausią LCKU turto dalį (66,2 %) sudarė investicijos į Lietuvos Respublikos
VVP (kitų šalių VVP neturi), siekusios 221,7 mln. Lt. LCKU lėšos bankuose, ataskaitinį ketvirtį sumenkusios perpus
(iki 7,2 mln. Lt), sudarė nereikšmingą turto dalį (2,2 %).
LCKU narėms suteiktų paskolų portfelis ataskaitinį ketvirtį truputį padidėjo ir 2013 m. liepos 1 d. viršijo 63 mln. Lt.
Kredito unijoms suteiktos subordinuotosios paskolos sudarė reikšmingą LCKU paskolų portfelio dalį (46 %). 2013 m.
liepos 1 d., pateiktų ataskaitų duomenimis, paskolų portfelio kokybė ir toliau buvo gera: nebuvo suformuota specialiųjų
atidėjinių paskoloms, nebuvo ir paskolų, kurių periodiniai mokėjimai uždelsti ilgiau negu 60 dienų. Pagal LCKU kartu
su 57 kredito unijomis pasirašytą sutartį su Verslumo skatinimo fondo valdytoju (INVEGA) dėl 50 mln. Lt vertės
mikrokreditavimo projekto valdymo iš Verslumo skatinimo fondo kredito unijoms suteikta 33,2 mln. Lt paskolų
smulkiajam verslui finansuoti.
LCKU likvidumo palaikymo rezervas (formuojamas iš LCKU narių įmokų) 2013 m. antrąjį ketvirtį padidėjo iki 16,1 mln.,
o Stabilizacijos fondas − iki 6,1 mln. Lt. Kaip minėta ankstesnėse ataskaitose, pagrindinėms LCKU funkcijoms −
užtikrinti savo narių (kredito unijų) likvidumą bei mokumą ir palaikyti kredito unijų sistemos stabilumą – įgyvendinti,
blogėjant kredito unijų suteiktų paskolų kokybei ir didėjant su tuo susijusiems nuostoliams, Stabilizacijos fonde
sukauptų lėšų apimtis yra nepakankama, todėl šis fondas turi būti didinamas kredito unijų įmokomis.
Ataskaitinį ketvirtį LCKU pajinis kapitalas, kredito unijoms išpirkus papildomus pajus, padidėjo 1,5 mln. Lt ir, 2013 m.
liepos 1 d. duomenimis, sudarė 31,6 mln. Lt.
2013 m. pirmąjį pusmetį LCKU uždirbo 953 tūkst. Lt pelno (2012 m. tą patį laikotarpį − 463 tūkst. Lt). Didžiausią įtaką
LCKU veiklos rezultatui turėjo palūkanų pajamos, gautos už investicijas į VVP.
LCKU likvidumo bei kapitalo pakankamumo normatyvai ir toliau buvo vykdomi su nemaža atsarga.

