BANKŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 61 straipsnio 4 dalimi, per 4 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos bankai privalo pateikti visuomenei metinę finansinę atskaitomybę ir auditoriaus išvadą.
Visuose šalies komerciniuose bankuose (išskyrus 2011 m. sausio 1 d. ataskaitas pirmąjį kartą pateikusį Scania
Finans AB Lietuvos filialą, kurio metinės finansinės ataskaitos nebuvo audituotos) 2010 metų metinių finansinių
ataskaitų auditą atliko nepriklausomos audito firmos. Dėl vieno užsienio banko skyriaus metinių finansinių ataskaitų
buvo pareikšta nuomonė su išlyga.
Bankų veikla
2010 m. bankams buvo daug sėkmingesni nei 2009 m. Nors bankų veiklos apimtys toliau mažėjo, tačiau klientams
suteiktų paskolų apimčių mažėjimas buvo 2–3 kartus mažesnis nei ankstesniais metais, o bankuose laikomų
klientų indėlių prieaugis buvo didesnis. Bankų veiklos aktyvėjimas prasidėjo 2010 m. antrojoje pusėje, kai atskirais
mėnesiais buvo fiksuojamas turto ir paskolų augimas. Bankų pateiktų 2011 m. sausio 1 d. audituotų finansinių
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ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies bankų turtas (aktyvai) sudarė 81,7 mlrd. Lt ir per metus sumažėjo 2,5
mlrd. Lt, arba 3 proc.
Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika
mln. Lt
Eil. Nr.

Balansinės ataskaitos straipsnio pavadinimas

1.

Turtas (aktyvai)

2.

Skolos vertybiniai popieriai

3.
3.1.

Suma
2010-01-01

Suma
2011-01-01

Pasikeitimas
per metus,
proc.

84 239,6

81 706,6

-3,0

7 760,3

8 196,3

5,6

Klientams suteiktos paskolos

61 557,5

58 338,1

-5,2

Privačioms įmonėms

31 097,3

27 842,4

-10,5

3.2.

Finansų institucijoms

1 944,7

2 892,9

48,8

3.3.

Fiziniams asmenims

26 939,7

25 035,9

-7,1

3.3.1.

Būsto paskolos

20 341,3

19 847,6

-2,4

4.

Paskolų vertės sumažėjimas

4 747,4

5 014,9

5,6

4.1.

Paskolų vertės sumažėjimas / suteiktos paskolos, proc.

7,16

7,92

-

5.

Indėliai ir akredityvai

41 072,5

45 442,8

10,6

5.1.

Privačių įmonių

11 404,4

13 403,3

17,5

5.2.

Finansų institucijų

1 591,9

1 233,5

-22,5

5.3.

Fizinių asmenų

24 746,3

26 081,8

5,4

6.

Akcininkų nuosavybė

4 992,3

5 912,4

18,4

7.
Einamųjų metų pelnas (nuostolis)
-2 979,1*
-276,2
* Neįskaitant AB SEB banko akcininko lėšomis padengtos dalies (690,5 mln. Lt) banko 2009 m. nuostolių, bankų sistemos
veiklos nuostolis 2009 metais siekė 3 669,6 mln. Lt.

Klientams suteiktos paskolos per metus sumažėjo 3,2 mlrd. Lt, arba 5,2 proc., ir sudarė 58,3 mlrd. Lt. Pažymėtina,
kad daugiausia paskolų portfelis mažėjo pirmąjį ketvirtį – 1,5 mlrd. Lt, o vėlesniais ketvirčiais mažėjimas buvo
nuosaikesnis.
Nepaisant visuose bankuose reikšmingai sumažėjusių už indėlius mokamų palūkanų normų, 2010 m. bankuose
laikomų indėlių apimtys toliau sparčiai augo. Per metus indėliai išaugo 4,4 mlrd. Lt ir pasiekė 45,4 mlrd. Lt. Vien
ketvirtąjį ketvirtį indėliai padidėjo 2,4 mlrd. Lt, arba 5,7 proc. – tai didžiausias ketvirtinis indėlių augimas per
pastaruosius 3 metus. Didžiausią įtaką metiniam indėlių augimui turėjo 2 mlrd. Lt padidėję privačių įmonių indėliai.
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Veikiančių šalies komercinių bankų ir bankų sistemos sąvokos apima visus nagrinėjamu laikotarpiu veikusius šalies
komercinius bankus bei užsienio bankų skyrius.
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Trijų didžiausią rinkos dalį užimančių bankų koncentracija 2010 m. toliau nuosekliai mažėjo visuose pagrindinėse
rinkos dalyse: turto rinkos dalis sumažėjo 3,5 proc. punkto iki 60,8 proc., indėlių rinkos dalis sumažėjo 2,2 proc.
punkto iki 63,5 proc., o paskolų – 1,9 proc. punkto iki 64,1 proc.
2010 m. turto struktūros pokyčiai nebebuvo tokie ryškūs kaip ankstesniais metais. Paskolų lyginamasis svoris turte,
2009 m. mažėjęs itin sparčiai, 2010 m. pamažu pradėjo stabilizuotis – per metus sumažėjo 1,7 procentinio punkto
ir sausio 1 d. sudarė 71,4 procento bankų turto.
2010 m. bankų investicijos į visus vertybinius popierius išaugo 849 mln. Lt, iš jų nemažą dalį sudarė investicijų į
dukterines įmones išaugimas. Didindami skolos vertybinių popierių portfelį, bankai daugiausia rinkosi mažiau
rizikingas investicijas į vyriausybių obligacijas.
Antrus metus iš eilės bankuose laikomiems indėliams sparčiai augant ir pasiekus didžiausias bankuose kada nors
laikytų indėlių apimtis, sparčiai mažėjo bankų priklausomybė nuo užsienio bankų (tarp jų – patronuojančiųjų)
finansavimo. Įsiskolinimo bankams lyginamasis svoris per metus sumažėjo 7,2 proc. punkto ir sudarė 33,7 proc.
įsipareigojimų. O gyventojų indėliai, 2011 m. sausio 1 d. sudarę 34,4 proc. įsipareigojimų, buvo svarbiausias bankų
sektoriaus finansavimo šaltinis.
Didžioji bankams grąžintų lėšų dalis teko patronuojantiems bankams, kuriems Lietuvos bankai per metus grąžino
7,4 mlrd. Lt. Sumažėjus ir patronuojančiuose bankuose laikomoms lėšoms, grynasis įsiskolinimas patronuojantiems
bankams (skirtumas tarp įsiskolinimo patronuojantiems bankams ir juose laikomų lėšų) sumažėjo ne taip žymiai –
6,4 mlrd. Lt.
Indėlių augimas litais (3,1 mlrd. Lt) viršijo indėlių užsienio valiuta išaugimą (1,3 mlrd. Lt), todėl indėlių litais dalis
padidėjo iki 66,5 proc. visų indėlių.
Bankų paskolų portfelis
Kaip minėta, 2010 m. paskolų portfelis menko ne taip reikšmingai, kaip 2009 m.: per visus 2010 m. paskolos
sumažėjo 3,2 mlrd. Lt, o 2009 m. paskolų portfelis sumažėjo 9,9 mlrd. Lt. Mažesnius paskolų portfelio pokyčius
daugiausia veikė aktyvesnis bankų kreditavimas bei mažesnis paskolų nuvertėjimas. Paskolų rizikos duomenų
bazės duomenimis, 2010 m. bankai suteikė 9,6 mlrd. Lt naujų paskolų (t.y. 2,8 mlrd. Lt daugiau nei 2009 m.) bei
sudarė 0,3 mlrd. Lt specialiųjų atidėjinių (2009 m. – 3,9 mlrd. Lt).
2010 m. bankai aktyviau kreditavo valstybės sektorių bei dukterines finansų institucijas. Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskolinta apie 1 mlrd. Lt, o valstybės
sektoriui suteiktų paskolų dalis bankų paskolų portfelyje per metus išaugo beveik du kartus ir metų pabaigoje
sudarė 4,4 proc.
Paskolos verslui mažėjo ne taip reikšmingai kaip 2009 m. Paskutinį metų ketvirtį tokių paskolų sumažėjimas buvo
mažiausias per pastaruosius dvejus metus. Šių paskolų dalis paskolų portfelyje išliko pati didžiausia ir 2011 m.
sausio 1 d. sudarė 47,7 proc.
2010 m. tarpbankinių paskolų palūkanų normoms litais (VILIBOR) pastebimai priartėjus prie tarpbankinių paskolų
palūkanų normų eurais (EURIBOR), sumažėjo paskatos skolintis eurais. Dėl šios priežasties 2010 m. litais suteiktų
paskolų dalis paskolų portfelyje mažėjo ne taip žymiai kaip 2009 m. 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį paskolos litais netgi
padidėjo 137,1 mln. Lt (0,9 proc.), o jų dalis paskolų portfelyje išaugo 0,6 proc. punkto. 2011 m. sausio 1 d.
paskolos litais sudarė 26 proc. paskolų portfelio.
Pastaruoju metu pasirodantys Lietuvos ekonomikos atsigavimo ženklai atsispindi paskolų portfelio kokybės
tendencijose. 2010 m. paskolų portfelio kokybės būklė nebeblogėja taip stipriai kaip 2009 m. Apie tai galima spręsti
iš besistabilizuojančių paskolų portfelio kokybės rodiklių.
2010 m. trečiąjį ketvirtį, pirmą kartą nuo 2004 m. antrojo ketvirčio, bankų specialieji atidėjiniai paskoloms buvo šiek
tiek sumažėję, o ketvirtąjį vėl nežymiai padidėjo (53 mln. Lt, arba 1,1 proc.) ir 2011 m. sausio 1 d. sudarė 5 mlrd. Lt.
Specialiųjų atidėjinių paskoloms santykis su paskolų portfeliu padidėjo 0,2 proc. punkto iki 7,9 proc.
Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, santykinai prasčiausi buvo vartojamųjų paskolų portfelio kokybės rodikliai.
2010 m. ketvirtąjį ketvirtį atidėjiniai šioms paskoloms sumažėjo 2,8 mln. Lt, arba 1,3 proc., ir 2011 m. sausio 1 d.
sudarė 11,7 proc. šių paskolų portfelio. Geriausia išliko būsto paskolų portfelio kokybė. Specialieji atidėjiniai šioms
paskoloms sudarė 3 proc. viso būsto paskolų portfelio.
Nuvertėjusių paskolų santykis su paskolų portfeliu 2010 m. išaugo 0,8 proc. punktu ir, 2011 m. sausio 1 d.
duomenimis, sudarė 16,6 proc. Daugiau kaip 60 dienų pradelstų paskolų santykis su paskolų portfeliu sumažėjo
0,6 proc. punkto ir metų pabaigoje buvo 3 proc.
Nors 2010 m. pastebimas bankrutuojančių ar restruktūrizuojamų įmonių skaičiaus mažėjimas, tačiau šių įmonių
įsipareigojimai išlieka gana didele problema bankams. Visų bankrutavusių ir restruktūrizuojamų bendrovių
įsipareigojimai bankams 2011 m. sausio 1 d. sudarė apie 3,5 mlrd. Lt, arba 12,7 proc. bankų privačioms įmonėms
2

rezidentėms suteiktų paskolų. Minėtoms bendrovėms suteiktoms paskoloms bankai buvo sudarę 1,7 mlrd. Lt
specialiųjų atidėjinių, o didžiąją minėtųjų paskolų dalį (apie 70 proc.) sudarė paskolos, suteiktos nekilnojamojo turto
ir statybų veiklą vykdžiusioms įmonėms.
Pradelstų bei nuvertėjusių paskolų padengimo užtikrinimo priemonėmis rodiklio reikšmės 2010 m. svyravo
nežymiai (70,3–76,5 proc. ribose). Tai rodo, kokią dalį paskolų bankai tikisi atgauti vien tik iš skolininkų suteiktų
užtikrinimo priemonių.
Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
2010 m. dėl bankų veiklos suaktyvėjimo likvidumo rodiklis pasižymėjo mažėjimo tendencija. Per metus likvidumo
rodiklis sumažėjo 7,1 proc. punkto iki 42,77 proc., tačiau dar beveik 13 procentinių punktų viršijo Lietuvos banko
nustatytą minimumą (30 proc.).
Per metus bankų sistemos likvidus turtas sumažėjo 0,2 mlrd. Lt, o einamieji įsipareigojimai išaugo 6,1 mlrd. Lt, arba
15,2 proc. Iš einamųjų įsipareigojimų per metus daugiausia didėjo indėliai iki pareikalavimo (5,3 mlrd. Lt).
Didžiąją Lietuvos bankų sistemos rinkos dalį apimančių užsienio patronuojančiąsias institucijas turinčių bankų,
turinčių galimybę skolintis iš užsienio patronuojančiųjų institucijų, vidutinis likvidumo rodiklis 2011 m. sausio 1 d.
siekė 40,9 proc. O užsienio patronuojančiųjų institucijų neturinčių bankų vidutinis likvidumo rodiklis buvo didesnis ir
siekė 48,9 proc.
2011 m. sausio 1 d. duomenimis, bankai nurodė turintys pakankamą likvidumo atsargą grynajai finansavimo
spragai padengti. Bankų nustatyta likvidumo atsarga iš viso siekė 17,6 mlrd. Lt, o grynoji finansavimo spraga
sudarė 7,3 mlrd. Lt, t.y. bankai suformavo 2,4 karto didesnę negu minimaliai reikėtų likvidumo atsargą.
Per metus kapitalo pakankamumo rodiklis išaugo 1,5 proc. ir 2011 m. sausio 1 d. sudarė 15,6 proc. Bankai,
nepažeisdami kapitalo pakankamumo normatyvo, buvo pajėgūs suformuoti 2,9 mlrd. Lt papildomų atidėjinių
(esamus specialiuosius atidėjinius padidinti 57,9 proc.), arba pagal riziką įvertintus aktyvus padidinti 32,7 mlrd. Lt.
Bankų sistemos kapitalo bazę, naudojamą skaičiuojant kapitalo pakankamumo normatyvą, 2011 m. sausio 1 d.
sudarė 7,3 mlrd. Lt, iš kurios didžiausia dalis (5,7 mlrd. Lt) teko I lygio kapitalui. Kapitalo poreikis 2011 m. sausio 1
d. sudarė 4,4 mlrd. Lt, iš jo kapitalo poreikis kredito rizikai amortizuoti siekė 3,8 mlrd. Lt. O rinkos rizikai bei
operacinei rizikai amortizuoti priskirtas kapitalas sudarė atitinkamai tik 377 mln. Lt ir 289 mln. Lt.
Rinkos rizikoje reikšmingiausia išliko užsienio valiutų kursų rizika, kuriai skirta 283 mln. Lt, arba 75 proc. viso rinkos
rizikai padengti reikalingo kapitalo. Kapitalo poreikis euro pozicijai siekė 282 mln. Lt, t.y. 99,6 proc. viso užsienio
valiutos kurso rizikai dengti reikalingo kapitalo poreikio. Atvira euro pozicija per metus nežymiai padidėjo ir siekė
2,8 mlrd. Lt.
Visi bankai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.
Akcininkų nuosavybė
Bankų sistemos įstatinis kapitalas 2011 m. sausio 1 d. sudarė 4,7 mlrd. Lt. 2010 m. įstatinio kapitalo padidinimą,
įregistravo: AB Šiaulių bankas, AB bankas SNORAS bei AB Ūkio bankas. Bankai, siekdami užtikrinti tolesnę saugią
veiklą, įstatinio kapitalo didinimą planuoja ir 2011 m.
Lietuvos bankų sistemoje, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, dominavo skandinaviškas kapitalas. Nerezidentų
valdoma įstatinio kapitalo dalis 2010 m. išaugo 133 mln. Lt ir 2011 m. sausio 1 d. sudarė 87 proc. įstatinio kapitalo.

Pelningumas ir veiklos efektyvumas
Audituotų ataskaitų duomenimis, bankų sistema 2010 m. baigė nuostolingai, tačiau palyginti su 2009 m. nuostoliai
gerokai sumažėjo. Praėjusiais metais bankų patirti nuostoliai sudarė 276,2 mln. Lt, o 2009 m. bankų veiklos
nuostoliai siekė net 3,7 mlrd. Lt. 2010 m. bankų sektoriuje buvo tam tikro lūžio metais – milžiniškus nuostolius
patyrusi bankų sistema, nuo 2010 m. vidurio pradėjo dirbti pelningai: trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirtį gavo pelno. Taigi
nuostolingą 2010 metų veiklą lėmė metų pirmąjį pusmetį patirti nuostoliai, o pelningas antrasis pusmetis jau mažino
pirmojo pusmečio nuostolius.
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Veikiančių bankų pelnas
mln. Lt
Eil. Nr.

Bankas

Pelnas

1.

AB DnB NORD bankas

2

AB Ūkio bankas

-38,0

3

AB SEB bankas

-12,1

4

AB bankas „FINASTA“

5

AB Šiaulių bankas

6

AB bankas SNORAS

7

UAB Medicinos bankas

-34,8

8

AB „Citadele“ bankas

-41,5

9

„Swedbank“, AB
Iš viso bankai

-122,6

0,06
-24,1
9,9

-3,6
-266,8

10

AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius

11

MP Bank hf filialas Baltijos šalyse

1,1

12

BIGBANK AS filialas

1,7

13

Allied Irish Banks, p.l.c. Lietuvos filialas

0,2

14

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

15

Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas

-3,8

16

Skandinaviska Enskilda Banken AB,Vilniaus filialas

-0,4

17

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

33,6

18

Scania Finans Aktiebolag Lietuvos filialas

-0,3

Iš viso užsienio bankų skyriai

-9,5

Iš viso bankai su užsienio bankų skyriais

-47,2

5,7

-276,2

Pagrindinis veiksnys, gerinęs praėjusių metų bankų veiklos rezultatą palyginti su 2009 m., buvo gerokai
sumažėjusios turto vertės sumažėjimo išlaidos. Tokios išlaidos praėjusiais metais siekė 1,2 mlrd. Lt (2009 m. tokios
išlaidos buvo net 4,9 mlrd. Lt). Tikėtina, kad atsigaunant šalies ekonomikai, šios išlaidos turėtų toliau mažėti.
Nors 2010 m. bankų uždirbtos grynosios palūkanų pajamos buvo 117,3 mln. Lt (9,2 proc.) mažesnės palyginti su
2009 m., tačiau stebint ketvirtines bankų uždirbtas grynąsias palūkanų pajamas matyti, kad tokios pajamos auga
jau ketvirtąjį ketvirtį iš eilės. Teigiamos įtakos grynųjų palūkanų pajamų augimui turėjo pradėjusi didėti palūkanų
marža, metų pabaigoje pasiekusi 1,3 proc.
2010 metais bankai gavo 672,8 mln. Lt grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų ir tokios pajamos buvo 23,8 mln. Lt,
arba 3,7 proc., didesnės palyginti su 2009 m. Pažymėtina, kad sumažėjus bankų grynosioms palūkanų pajamoms,
grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų įtaka bankų pajamoms itin išaugo.
Pagrindiniai veiksmai, siekiant gerinti bankų efektyvumą ir bent iš dalies kompensuoti išaugusius nuostolius ir
sumažėjusias pajamas, buvo atlikti dar 2009 m., todėl praėjusiais metais operacinės išlaidos mažėjo palyginti
nežymiai – 15,7 mln. Lt, arba 1,5 proc. Tokį išlaidų mažėjimą veikė vis dar mažėjęs darbuotojų skaičius bankuose:
2010 m. darbuotojų skaičius bankų sektoriuje (išskyrus užsienio bankų filialus) sumažėjo 457 darbuotojais, arba
5,3 proc.
Bankų sistemos turto grąžos ir nuosavybės grąžos rodikliai 2011 m. sausio 1 d. buvo neigiami: turto grąžos rodiklis
siekė -0,3 proc., nuosavybės grąžos rodiklis buvo -5 proc. Abu šie rodikliai dėl mažėjančių bankų sistemos
nuostolių gerėjo palyginti tiek su 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, tiek su praėjusių metų trečiojo ketvirčio
duomenimis.
LIETUVOS CENTRINĖS KREDITO UNIJOS VEIKLA
Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) turtas 2010 m. padidėjęs 51,4 proc., 2011 m. sausio 1 d. duomenimis,
pasiekė 310,4 mln. Lt. 2010 m. pabaigoje LCKU priklausė 61 kredito unija.
LCKU turto pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio finansavimo šaltinio – joje laikomų kredito unijų (LCKU
narių) indėlių, kurie 2010 m. išaugo 97 mln. Lt iki 268 mln. Lt. Paskolos per tą patį laikotarpį sumažėjo 15,6 mln. Lt
iki 30,3 mln. Lt.
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Augant indėliams ir mažėjat paskolų portfeliui, keitėsi LCKU turto struktūra. 2010 m. skolos vertybinių popierių vertė
augo itin sparčiai – padidėjo 95 mln. iki 151,1 mln. Lt, o tai sudarė 48,7 proc. turto.
2011 m. sausio 1 d. duomenimis, specialiųjų atidėjinių paskoloms suformuota nebuvo. Paskolų, kurių periodiniai
mokėjimai pradelsti daugiau negu 60 dienų, taip pat nebuvo. LCKU likvidumo bei kapitalo pakankamumo rodikliai ir
toliau buvo vykdomi gerokai daugiau nei reikalaujama.
LCKU kartu su 57 kredito unijomis 2010 m. liepos 30 d. pasirašė sutartį su verslumo skatinimo fondo valdytoju
(INVEGA) dėl 50 mln. Lt vertės mikrokreditavimo projekto valdymo.
Audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, 2010 m. LCKU uždirbo 1,5 mln. Lt pelno, o tai yra 57,6 proc. daugiau
negu per 2009 m. Veiklos rezultatą padidino per metus 836 tūkst. Lt išaugusios grynosios palūkanų pajamos bei
patirtos 444 tūkst. Lt mažesnės išlaidos specialiesiems atidėjiniams.
KREDITO UNIJŲ VEIKLA
2011 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 68 kredito unijos, vienijusios daugiau nei 114tūkstančius narių.
Kredito unijų pagrindinių balansinės ataskaitos straipsnių ir specialiųjų atidėjinių kaita
mln. Lt
Balansinės ataskaitos straipsnio pavadinimas

Eil.
Nr.

2010-01-01

2011-01-01

Pasikeitimas (proc.)
Per metus

1.

Turtas (aktyvai)

2.

VVP

933,0

1 276,9

36,9

73,2

133,1

81,8

3.

Suteiktos paskolos (apskaitinė vertė)

599,5

752,1

25,5

4.

Indėliai

773,8

1 083,5

40,0

Iš jų – kredito unijų narių ir asocijuotų narių

766,7

1 076,2

40,4

5.

Pajinis kapitalas

108,0

135,8

25,7

6.

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

-5,3

-5,4

-

7.

Specialieji atidėjiniai (paskolų vertės sumažėjimas)

8,7

14,3

64,4

Praėjusiais metais kredito unijos toliau plėtė savo veiklą. Per 2010 metus:
- turtas išaugo 36,9 proc. ir 2011 m. sausio 1 d. sudarė 1,56 proc. veikiančių bankų sistemos turto.
Didžiausios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ turtas 2011 m. sausio 1 d. sudarė 201 mln. Lt, arba 15,7
proc. visų kredito unijų turto;
- suteiktos paskolos padidėjo 25,5 proc. ir sudarė 59 proc. viso turto. 2011 m. sausio 1 d. specialiuosius
atidėjinius paskoloms (14,3 mln. Lt) buvo sudariusios 64 kredito unijos;
- investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius išaugo 81,8 proc.;
- priimti indėliai padidėjo 40 proc., didžiausią jų dalį (99 proc.) sudarė narių indėliai;
- kredito unijų pajinis kapitalas padidėjo 25,7 proc.
2010 metais 37 kredito unijos dirbo pelningai, 31 patyrė nuostolį.
Audituotų finansinių ataskaitų duomenimis, 2010 metais kredito unijos patyrė 5,4 mln. Lt nuostolį.
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis kredito unijų pajamų šaltinis buvo palūkanų pajamos, sudariusios 90 proc.
visų pajamų. Didžiausią išlaidų dalį sudarė palūkanų ir operacinės išlaidos, siekusios atitinkamai 51,3 proc. ir 24,3
proc. visų išlaidų.
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