BANKŲ VEIKLA
Bankų sistemoje 2010 metų pirmąjį ketvirtį išliko turto ir paskolų mažėjimo tendencija, o jų mažėjimo tempai buvo
panašūs, kaip ir 2009 metų pirmąjį ketvirtį. O nuo 2009 metų antrojo ketvirčio pradėję augti klientų indėliai, padidėjo
ir 2010 metų pirmąjį ketvirtį.
Veikiančių šalies bankų turtas (aktyvai), bankų pateiktų 2010 metų balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis,
sudarė 82,3 mlrd. Lt ir 2010 metų pirmąjį ketvirtį sumažėjo 1,9 mlrd. Lt, arba 2,3 proc. Klientams suteiktos paskolos
pirmąjį ketvirtį sumažėjo 1,5 mlrd. Lt, arba 2,4 proc., ir sudarė 60,1 mlrd. Lt. Bankuose laikomi indėliai pirmąjį
ketvirtį išaugo 0,9 proc., arba 0,4 mlrd. Lt, ir 2010 metų balandžio 1 d. sudarė 41,5 mlrd. Lt.
Kai kurie bankų sistemos turto ir įsipareigojimų straipsniai
mln. Lt
Eil.
Nr.

Balansinės
ataskaitos
straipsnio
pavadinimas

1

Turtas (aktyvai)

2

Suma
2009-04-01

Suma
2010-01-01

Suma
2010 metų
balandžio 1 d.

Pasikeitimas
I ketvirtį, proc.

Pasikeitimas
per metus,
proc.

87 965,4

84 239,6

82 327

-2,3

-6,4

Skolos
vertybiniai
popieriai

6 242,8

7 760,3

8 722,6

12,4

39,7

3

Klientams
suteiktos
paskolos

68 967,3

61 557,5

60 069,4

-2,4

-12,9

3.1

Iš jų –
privačioms
įmonėms

36 358,9

31 097,3

30 125,1

-3,1

-17,1

3.2

Iš jų – finansų
institucijoms

2 615,5

1 944,7

1 903,5

-2,1

-27,2

3.3

Iš jų – fiziniams
asmenims

28 248,2

26 939,7

26 431,9

-1,9

-6,4

3.3.1

Iš jų – būsto
paskolos

20 750,0

20 341,3

20 164,0

-0,9

-2,8

4

Paskolų vertės
sumažėjimas

1 200,0

4 747,4

4 786,1

0,8

4 kartus

4.1

Paskolų vertės
sumažėjimas /
suteiktos
paskolos, proc.

1,71

7,16

7,38

-

-

5

Indėliai ir
akredityvai

37 984,0

41 072,5

41 454,5

0,9

9,1

5.1

Iš jų – privačių
įmonių

10 467,7

11 404,4

11 105,1

-2,6

6,1

5.2

Iš jų – finansų
institucijų

939,7

1 591,9

1 399,8

-12,1

49,0

5.3

Iš jų – fizinių
asmenų

23 815,6

24 746,3

24 694,4

-0,2

3,7

6

Akcininkų
nuosavybė

6 807,3

4 992,3

5 662,5

13,4

-16,8

7

Einamųjų metų
pelnas

-20,1

-2 979,1

-232,3

-

-

2010 metų pirmąjį ketvirtį trijų didžiausią rinkos dalį turinčių bankų koncentracija sumažėjo visose pagrindinėse
rinkos dalyse: turto rinkos dalis sumažėjo 1,1 proc. punkto iki 63,1 proc., paskolų dalis sumažėjo 0,5 proc. punkto
iki 65,4 proc., o indėlių rinkos dalis – 0,6 proc. punkto iki 65,1 proc.
Sumažėjus bankų paskolų portfeliui, grįžtančias lėšas bankai daugiausia nukreipė į vertybinių popierių portfelio
didinimą, kuriame skolos vertybiniai popieriai padidėjo 1 mlrd. Lt, o nuosavybės vertybinių popieriai išaugo 57 mln.
Lt. Bankai daugiausiai investavo į iždo skolos vertybinius popierius. Lėšos bankuose ir kitose kredito įstaigose
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sumažėjo 1,1 mlrd. Lt (13 proc.). Visą lėšų bankuose sumažėjimą veikė užsienio patronuojančiuose bankuose
laikomų Lietuvos bankų lėšų sumažėjimas 1,3 mlrd. Lt.
Paminėtieji pokyčiai atsispindėjo ir bankų turto struktūros pokyčiuose: pirmąjį ketvirtį paskolų dalis turte sumažėjo
0,1 proc. punkto iki 73 proc., lėšų kredito įstaigose dalis – 1,1 proc. punkto iki 8,9 proc., grynųjų pinigų ir lėšų
centriniame banke dalis – 0,6 proc. punkto iki 4,1 proc. O vertybinių popierių lyginamasis svoris turte pirmąjį ketvirtį
išaugo 1,5 proc. punkto iki 11,2 proc.
Sumažėjus lėšoms patronuojančiuose bankuose, bankų sistemos užsienyje investuoto turto dalis pirmąjį ketvirtį
sumažėjo 0,2 proc. punkto iki 17,2 proc., o užsienio valiuta denominuoto turto dalis – 0,1 proc. punkto iki 72,9 proc.
turto.
Bankuose išliekant 2009 metais prasidėjusiai klientų indėlių augimo tendencijai ir tuo pačiu mažėjant bankų veiklos
apimtims, indėlių dalis augo, o įsiskolinimai bankams ir jų dalis bankų įsipareigojimų struktūroje toliau mažėjo.
Indėlių lyginamasis svoris įsipareigojimuose padidėjo 2,2 proc. punkto iki 54,1 proc., o įsiskolinimo bankams
sumažėjo 2,8 proc. punkto iki 38,2 proc. Įsiskolinimo bankams ir kitoms kredito institucijoms sumažėjimą 3,2 mlrd.
Lt, arba 9,8 proc., sąlygojo 3,6 mlrd. Lt sumažėjęs Lietuvos bankų įsiskolinimas patronuojantiems bankams.
Grynojo įsiskolinimo patronuojantiems bankams (skirtumo tarp įsiskolinimo patronuojantiems bankams ir juose
laikomų lėšų) sumažėjimas buvo šiek tiek mažesnis – 2,3 mlrd. Lt.
Tęsiantis įsiskolinimo užsienio bankams mažėjimui, mažėjo ir Lietuvos bankų sistemos priklausomybė nuo
finansavimo iš užsienio – iš nerezidentų gautos lėšos 2010 metų balandžio 1 d. sudarė 44 proc. bankų sistemos
įsipareigojimų (per ketvirtį sumažėjo 2,2 proc. punkto).
Indėliai užsienio valiuta pirmąjį ketvirtį padidėjo 591,4 mln. Lt. Nuo 2009 metų antrojo pusmečio stebėtą indėlių
litais augimo tendenciją 2010 metų pirmąjį ketvirtį pakeitė indėlių litais sumažėjimas 209,4 mln. Lt.
Bankų paskolų portfelis
Nors 2010 metų pirmąjį ketvirtį (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis) bankai suteikė 1,7 mlrd. Lt naujų
paskolų, tačiau bankų sistemos paskolų portfelis sumažėjo 1,5 mlrd. Lt (2,4 proc.). 2009 metų pirmąjį ketvirtį
paskolų portfelio sumažėjimas sudarė 2,5 mlrd. Lt. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, paskolų portfelio sumažėjimą
reikšmingai veikė grįžusios paskolos.
Nors paskolų portfelis toliau mažėjo, tačiau šių metų pirmąjį ketvirtį metinis paskolų portfelio mažėjimo tempas
sulėtėjo nuo 13,8 proc. iki 12,9 proc. Kreditavimo apimčių mažėjimą galėtų šiek tiek pristabdyti pastaruoju metu
mažėjančios tarpbankinių paskolų litais (VILIBOR) palūkanų normos, verslo skatinimo programos. Pažymėtina, kad
per ketvirtį, po dviejų metų pertraukos, 339,6 mln. Lt (5 proc.) padidėjo paskolų portfelio augimo perspektyvas
parodantys kreditavimo įsipareigojimai.
2010 metų pirmąjį ketvirtį paskoloms privačioms įmonėms sumažėjus beveik 1 mlrd. Lt, šių paskolų dalis paskolų
portfelyje per ketvirtį sumažėjo 0,3 proc. punkto iki 50,2 proc. Paskolos gyventojams mažėjo ne taip sparčiai, kaip
paskolos verslui, todėl jų dalis paskolų portfelyje padidėjo 0,2 proc. punkto 44 proc.
Paskolos litais ataskaitinį ketvirtį mažėjo sparčiau nei paskolos eurais, todėl jų dalis paskolų portfelyje sumažėjo
dar 0,4 proc. punkto ir 2010 metų balandžio 1 d. paskolos litais sudarė 25,9 proc. paskolų portfelio.
2010 metų pirmąjį ketvirtį išliko paskolų portfelio kokybės blogėjimo tendencijos, tačiau paskolų kokybė blogėjo ne
taip sparčiai kaip 2009 metais. Bankų specialieji atidėjiniai paskoloms padidėjo tik 38,7 mln. Lt (0,8 proc.) ir 2010
metų balandžio 1 d. sudarė 4,8 mlrd. Lt. Specialiųjų atidėjinių paskoloms santykis su paskolų portfeliu per ketvirtį
padidėjo 0,22 proc. punkto iki 7,38 proc., nuvertėjusių paskolų santykis su paskolų portfeliu iš esmės nepakito
(sumažėjo 0,01 proc. punkto) ir 2010 metų balandžio 1 d. sudarė 15,76 proc. Daugiau kaip 60 dienų pradelstų
paskolų santykis su paskolų portfeliu sumažėjo 0,12 proc. punkto iki 3,41 proc., o neveiksnių paskolų rodiklis –
0,13 proc. punkto iki 19,17 proc.
Bendrovių, kurioms 2010 metų pirmąjį ketvirtį iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, įsipareigojimai bankams
sudarė 400 mln. Lt. Visų bankrutavusių ir restruktūrizuojamų bendrovių įsipareigojimai bankams 2010 metų
balandžio 1 d. sudarė apie 3 mlrd. Lt, arba 10,2 proc. bankų privačioms įmonėms rezidentėms suteiktų paskolų.
2010 metų balandžio 1 d. duomenimis bankai, nepažeisdami kapitalo pakankamumo normatyvo buvo pajėgūs
absorbuoti 2,5 mlrd. Lt kredito rizikos nuostolius, arba pagal riziką įvertintus aktyvus galėtų padidinti 25,7 mlrd. Lt.
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Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
Lietuvos bankų sistemos likvidumo rodiklis per ataskaitinį ketvirtį sumažėjo 4,72 proc. punkto ir 2010 metų
balandžio 1 d. sudarė 45,14 proc. Daugiau kaip 15 proc. punktų viršytas Lietuvos banko nustatytas minimumas (30
proc.). Pažymėtina, kad nuo 2009 metų vasario mėn. Lietuvos bankų sistemos likvidumo rodiklis nuolat viršija 40
proc.
2010 metų pirmąjį ketvirtį padidėjus bankų sistemos kapitalo bazei, o taip pat vis dar mažėjant paskolų portfeliui,
kapitalo pakankamumo rodiklis padidėjo beveik 1 proc. punktu iki 15,1 proc. Kredito rizikai amortizuoti priskirtas
kapitalas sudarė didžiąją kapitalo poreikio dalį ir siekė 4146 mln. Lt, o tai sudarė 84,9 proc. bankų sistemos kapitalo
poreikio.
Rinkos rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas sudarė 416 mln. Lt (8,5 proc. bankų sistemos kapitalo poreikio) ir 2010
m.; pirmąjį ketvirtį išaugo 88 mln. Lt, t.y. panašiai kaip ir ankstesnįjį ketvirtį. Reikšminga išliko užsienio valiutų kursų
rizika, kuriai skirta 314 mln. Lt, arba beveik 76 proc. viso rinkos rizikai padengti reikalingo kapitalo.
2010 metų balandžio 1 d. bendra atvira bankų sistemos užsienio valiutos pozicija (neskaitant euro) buvo trumpa ir
sudarė 0,91 proc. kapitalo. Beveik visuose bankuose euro pozicijos formavo pagrindinę užsienio valiutos kurso
kapitalo poreikio dalį ir buvo didžiausios iš visų viena užsienio valiuta turimų pozicijų. Kapitalo poreikis euro
pozicijai, 2010 metų balandžio 1 d. duomenimis, siekė 308,4 mln. Lt. Per ataskaitinį ketvirtį bankų sistemos
pozicijos eurais santykis su kapitalu padidėjo nuo 39 proc. iki 42 proc.
2010 metų balandžio 1 d. operacinei rizikai padengti buvo skirta 322 mln. Lt, arba 6,6 procento bankų sistemos
kapitalo poreikio. 2010 metų pirmąjį ketvirtį operacinės rizikos kapitalo poreikis padidėjo 9,1 mln. Lt.
Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.
Akcininkų nuosavybė
Kovo mėnesį bankuose įvykusių visuotinių akcininkų susirinkimų metu bankai, kurių nepaskirstytojo ankstesnių
metų rezultato ir 2009 metų veiklos rezultato suma buvo neigiama, nuostolį dengė panaudodami sukauptus
rezervus bei atsargos kapitalą. Kelių bankų likęs nepadengtas nuostolis buvo perkeltas į kitus finansinius metus.
Bankai, kurių paskirstytinas rezultatas buvo teigiamas, dalį (ne mažiau kaip 1/20) paskirstytinojo pelno nukreipė į
privalomąjį rezervą, t.y. privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas buvo papildytas 32 mln. Lt. Didžiausią
paskirstytino pelno dalį (367 mln. Lt) bankai paliko akcininkų nuosavybėje nepaskirstytojo pelno, perkeliamo į kitus
finansinius metus, pavidalu.
Nepaisant to, kad bankai (be užsienio bankų skyrių) 2010 metų pirmąjį ketvirtį dirbo nuostolingai, bankų akcininkų
nuosavybė padidėjo 196 mln. Lt, arba 3,6 proc., ir 2010 metų balandžio 1 d. sudarė 5,7 mlrd. Lt. Akcininkų
nuosavybės augimui didžiausios įtakos turėjo papildomais akcininkų įnašais (345 mln. Lt) padengta dalis vieno
banko 2009 metais patirto nuostolio ir Lietuvos banko valdybos leidimas vienam bankui išleistus 100 mln. eurų
(ekvivalentas litais – 345 mln. Lt) neterminuotus skolos vertybinius popierius įtraukti į antro lygio kapitalą. Be to,
69 mln. Lt papildomais akcininkų įnašais buvo padidintas vieno banko atsargos kapitalas.
Bankų sistemos įstatinis (įregistruotas akcinis) kapitalas 2010 metų pirmąjį ketvirtį liko nepakitęs ir 2010 metų
balandžio 1 d. sudarė beveik 4,6 mlrd. Lt. Kai kurie bankai, siekdami užtikrinti tolesnę subalansuotą veiklos plėtrą,
2010 metais planuoja didinti įstatinį kapitalą.
Lietuvos bankų sistemoje, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, dominavo skandinaviškas kapitalas. Nerezidentų
valdoma įstatinio kapitalo dalis 2010 metų pirmąjį ketvirtį sumažėjo 2,6 mln. Lt ir 2010 metų balandžio 1 d. sudarė
87,4 proc. įstatinio kapitalo.

Pelningumas ir veiklos efektyvumas
Po patirto reikšmingo nuostolio 2009 metais, bankų sistema nuostolingai pradėjo ir 2010 metus – pirmąjį ketvirtį
bankų nuostolis siekė 232,3 mln. Lt. Kaip ir praėjusiais metais, bankų veiklos rezultatui didžiausią neigiamą įtaką
darė augančios turto vertės sumažėjimo išlaidos ir sparčiai mažėjančios grynosios palūkanų pajamos. Bankų
veiklos rezultatas prieš mokesčius ir atidėjinių išlaidas išliko teigiamas ir 2010 metų pirmąjį ketvirtį siekė 248,5 mln.
Lt (praėjusiais metais pirmąjį ketvirtį buvo 330,9 mln. Lt).
Pelningai 2010 metų pirmąjį ketvirtį dirbo 3 bankai ir 6 užsienio bankų skyriai, o likę 6 bankai ir 2 užsienio bankų
skyriai patyrė nuostolį.
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais metais vienas iš pagrindinių bankų veiklos rezultatą bloginančių veiksnių
išliko turto (paskolų ir investicijų į dukterines įmones) vertės sumažėjimo išlaidos, kurios 2010 metų pirmąjį ketvirtį
siekė 498,8 mln. Lt, t.y. 162,1 mln. Lt daugiau negu per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.
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Bankų veiklos rezultatą blogino ne tik išlaidos dėl turto vertės sumažėjimo, bet ir mažėjančios grynosios palūkanų
pajamos, 2010 metų pirmąjį ketvirtį (palyginti su 2009 metų atitinkamu laikotarpiu) sumažėjusios net 40,7 proc.,
arba 162,1 mln. Lt. Žymų grynųjų palūkanų pajamų kritimą lėmė keletas svarbių veiksnių: sumažėjo pagrindinis
bankų palūkanų pajamų šaltinis – paskolų portfelis; mažėjo realioji palūkanų marža; padaugėjo blogų paskolų,
kurioms palūkanos nebekaupiamos. Bankai konservatyviau įvertino ne tik paskolų riziką, bet ir nebalansinių
straipsnių riziką, – pirmąjį ketvirtį sudarė 2,1 mln. Lt daugiau atidėjinių nebalansiniams įsipareigojimams.
Daugiausia bankų veiklos rezultatą 2010 metų pirmąjį ketvirtį palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu
pagerino 51,2 mln. Lt išaugusios pajamos iš dukterinių įmonių ir 34,5 mln. Lt padidėjęs mokestinis efektas dėl
atidėtųjų mokesčių skaičiavimo. Be to, bankai gavo 15,4 mln. Lt daugiau grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų bei
11,4 mln. Lt geresnį rezultatą iš prekybos užsienio valiuta ir valiutų kursų pasikeitimo.
Bankai toliau mažino operacines išlaidas, taip siekdami pagerinti dėl sumažėjusių pajamų ir išaugusių kredito
nuostolių kritusį bankų veiklos efektyvumą. Bankų sistemos operacinės išlaidos 2010 metų pirmąjį ketvirtį, palyginti
su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 16,7 mln. Lt, arba 6 proc. Operacinių išlaidų mažėjimui lemiamos
įtakos turėjo sumažintos personalo išlaikymo išlaidos. Vidutinis darbuotojų skaičius (užsienio bankų filialų
darbuotojai neįtraukiami) pirmąjį ketvirtį bankuose sumažėjo 268, arba 3,1 proc.
Dėl nuostolingos veiklos 2010 metų pirmąjį ketvirtį bankų sistemos turto grąžos ir nuosavybės grąžos rodikliai ir
šiais metais išlieka neigiami: 2010 metų balandžio 1 d. duomenimis turto grąžos rodiklis siekė -1,1 proc.,
nuosavybės grąžos rodiklis buvo -16,6 proc.
Pirmąjį ketvirtį toliau tęsėsi praėjusiais metais stebėtas realiosios palūkanų maržos mažėjimas. 2010 metų
balandžio 1 d. duomenimis, realioji palūkanų marža tesiekė vos 1 proc. (žemiausias lygis per visą stebėjimo
laikotarpį). Per metus (nuo 2009 metų balandžio 1 d.) realioji palūkanų marža sumažėjo 0,55 proc. punkto, o šių
metų pirmąjį ketvirtį – 0,28 proc. punkto. Nors žemų tarpbankinių EURIBOR ir VILIBOR palūkanų sąlygomis bankų
pritraukiamų išteklių kaina (palūkanų išlaidų santykis su palūkanas kainuojančiais įsipareigojimais) mažėjo, tačiau
palūkanas duodančio turto pajamingumas (palūkanų pajamų santykis su palūkanas duodančiais aktyvais) sumenko
sparčiau, o tai ir lėmė realiosios palūkanų maržos mažėjimą.

LIETUVOS CENTRINĖS KREDITO UNIJOS VEIKLA
Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) turtas toliau nuosekliai augo ir 2010 metų pirmąjį ketvirtį padidėjęs 29,1
proc. pasiekė naują didžiausią apimtį nuo LCKU veiklos pradžios – 264,9 mln. Lt.
LCKU turto pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio finansavimo šaltinio – joje laikomų kredito unijų (LCKU
narių) indėlių kitimo. Indėliais finansuojama daugiau kaip 86 proc. LCKU turto. 2010 metų pirmąjį ketvirtį indėliai
išaugo 57,7 mln. Lt, arba 33,7 proc.
Nuo 2009 metų antrojo ketvirčio pradėjęs mažėti LCKU paskolų portfelis 2010 metų pirmąjį ketvirtį sumažėjo dar
44,1 proc. iki 25,7 mln. Lt. 2010 metų balandžio 1 d. specialiųjų atidėjinių paskoloms suformuota nebuvo, taip pat
nebuvo ir paskolų, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti daugiau negu 60 dienų.
2010 metų balandžio 1d. LCKU likvidumo bei kapitalo pakankamumo rodikliai ir toliau buvo vykdomi gerokai
daugiau nei nustatyta.
2010 metų pirmąjį ketvirtį LCKU narių skaičius nepakito (61 kredito unija). Esamoms LCKU narėms kredito unijoms
2010 metų pirmąjį ketvirtį iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės išpirkus likusį 1000 litų pagrindinį pajų, visas pajinis
kapitalas (9,7 mln. Lt) priklauso kredito unijoms LCKU narėms.
2010 metų pirmąjį ketvirtį LCKU uždirbo 963 tūkst. Lt pelno, o tai yra 47,7 proc. daugiau negu 2009 metų pirmąjį
ketvirtį. LCKU veiklos rezultatą padidino išaugusios grynosios palūkanų pajamos bei sumažintos išlaidos
specialiesiems atidėjiniams.
KREDITO UNIJŲ VEIKLA
2010 metų balandžio 1 d. iš 68 veiklos licencijas turinčių kredito unijų ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 67 kredito
unijos, vienijusios daugiau nei 105 tūkstančius narių.
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Kai kurie kredito unijų turto ir įsipareigojimų straipsniai
mln. Lt
Eil.
Nr.
1.

Straipsnio pavadinimas
Turtas (aktyvai)

2009-04-01
833,8

2010-01-01
933,0

2010 metų
balandžio 1 d.

Pasikeitimas (proc.)
I ketvirtį

Per metus

1 021,5

9,5

22,5

2.

VVP

29,4

73,2

95,9

31,0

3,3 karto

3.

Suteiktos paskolos (apskaitinė
vertė)

577,7

599,5

600,1

0,1

3,9

Indėliai

658,2

773,8

883,3

14,2

34,2

Iš jų – kredito unijų narių ir
asocijuotų narių

653,1

766,7

876,1

14,3

34,1

5.

Pajinis kapitalas

93,2

108,0

109,3

1,3

17,3

6.

Einamųjų metų pelnas
(nuostolis)

-3,0

-5,3

-1,8

-

-

7.

Specialieji atidėjiniai (paskolų
vertės sumažėjimas)

8,1

8,8

9,7

10,2

18,6

4.

Nepaisant ne itin palankios ekonominės situacijos šalyje, kredito unijų veiklos apimtys toliau augo. 2010 metų
pirmąjį ketvirtį:
– Turtas išaugo 9,5 proc. ir 2010 metų balandžio 1 d. sudarė 1,24 proc. veikiančių bankų sistemos turto.
Didžiausios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ turtas 2010 metų balandžio 1 d. sudarė 128,7 mln. Lt, arba
12,6 proc. visų kredito unijų turto.
– Suteiktos paskolos padidėjo 0,1 proc. ir sudarė 59 proc. viso turto. 2010 metų balandžio 1 d. specialiuosius
atidėjimus paskoloms (9,7 mln. Lt) buvo sudariusios 62 kredito unijos.
– Investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius išaugo 31 proc.
– Priimti indėliai padidėjo 14,2 proc., didžiausią jų dalį (99 proc.) sudarė narių indėliai.
– Kredito unijų pajinis kapitalas padidėjo 1,8 proc.
Finansinių ataskaitų duomenimis, 2010 metų pirmąjį ketvirtį kredito unijos patyrė 1,8 mln. Lt nuostolį.
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis kredito unijų pajamų šaltinis buvo palūkanų pajamos, sudariusios 92,5 proc.
visų pajamų. Didžiausią išlaidų dalį sudarė palūkanų ir operacinės išlaidos, siekusios atitinkamai 55 proc. ir 20,8
proc. visų išlaidų.
Augant kredito unijų LCKU narių veiklos apimtims, 2010 metų pirmąjį ketvirtį padidėjo iš jų įnašų formuojami LCKU
Likvidumo palaikymo rezervas bei Stabilizacijos fondas, kurie 2010 metų balandžio 1 d. atitinkamai sudarė 6,7 mln.
Lt ir 5,5 mln. Lt.
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