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 Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija 

VALDYBOS  ATASKAITA 

2019 02 12 

BENDROSIOS  ŽINIOS 

 

KB ARKU kredito unija yra juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos kredito 

unijų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus bei KB ARKU kredito unijos 

įstatus. Unija įsteigta 1996 m. spalio mėn. 22 d. steigimo sutartimi. 1997 m. kovo mėn. 6 d. išduota 

Lietuvos banko licencija veiklai vystyti, veikla pradėta 1997 m. gegužės mėn. 01 d. Uniją įsteigė 51 

narys. Pradinis pajinis kapitalas buvo 5.300,05 Eur. 

2009 m. liepos mėn. 23 d. licencija pakeista į licenciją, suteikiančią teisę teikti LR kredito 

unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas licencines finansines paslaugas. 

Kauno arkivyskupijos kredito unija 2018 10 24 pakeitė pavadinimą į Kooperatinė bendrovė 

ARKU kredito unija. 2018 metais iki spalio 24 d. valdybą sudarė šie asmenys: pirmininkas J. 

Stankevičius (atsistatydino 2018 04 12), nariai: kun. G. Kabašinskas, mons. V. Grigaravičius, kun. 

A. Alminas, kun. E. Vitulskis, D. Komskienė. 

Nuo 2018 10 24 KB ARKU kredito unijos valdybą sudaro šie asmenys: valdybos pirmininkas 

Diana Komskienė, nariai: Jurgita Juodeikienė, Ovidijus Milašius, Simona Diedonytė - Fergelė, Ula 

Kuprienė, Artūras Simanavičius. 

Kredito unijoje gruodžio 31d. dirbo keturi samdomi darbuotojai: 

1. Administracijos vadovas  Diana Komskienė, 

2. Vyriausioji buhalterė Snieguolė Gritytė - Lupasco, 

3. Vidaus auditorius Vygantas Maulė, 

4. Verslo koordinavimo ir klientų valdymo vadybininkė Julija Stankutė. 

Pateikiama kredito unijos organizacinė struktūra, kuri keitėsi 2018 metais, kuomet buvo 

atskirtos ir praplėstos darbuotojų funkcijos (1 pav.). 

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. unijoje buvo tikrieji nariai 585, asocijuoti 117. Tuo tarpu 2017 

m. gruodžio mėn. 31 d. unijoje buvo 480 tikrųjų narių ir 86 asocijuoti. 

2018 m. gruodžio mėn. 31 d. kredito unijos kapitalą sudarė 255 tūkst. Eur (402 tūkst. Eur 

pajinio kapitalo, 121 tūkst. Eur praėjusių metų nuostoliai, atsargos kapitalas 0,01 tūkst. Eur ir 26 

tūkst. einamųjų metų nuostolis). 

Kredito unijos I ketv. veiklos rezultatai. 

Kapitalo pakankamumo rodiklis 2017 IV - 22,02%;  2018 I - 9,13%,  

LB reikalaujamas kapitalo pakankamumas 2017 IV -13,00%; 2018 I - 5,25%. 

Kredito unijos kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. I ketv. sumažėjo 12,89 proc. punkto - 

iki 9,13 proc., tačiau šį sumažėjimą labiausiai įtakojo naujosios kapitalo pakankamumo 

apskaičiavimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2018 m. Kredito unijos kapitalo perviršis 2018 m. I ketv. 
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sudarė 3,88 proc. ir, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, sumažėjo 5,14 proc. punkto - tai rodo, kad 

kredito unijos kapitalo bazė silpnėja. Kredito unijos kapitalo bazės silpnėjimą lemia perskaičiuoto 

kapitalo mažėjimas 59,29 proc. ir kapitalo poreikio didėjimas 29,51 proc. 

Kredito unija buvo sukaupusi 192 tūkst. EUR nuosavo kapitalo, kuris, lyginant su praėjusiu 

ketvirčiu, sumažėjo 35,28 proc. Teigiamas kredito unijos nuosavas kapitalas rodė, kad kredito unija 

ganėtinai sėkmingai valdo prisiimamas rizikas ir patiriamus kaštus, sugeba kaupti kapitalą iš vidinių 

resursų, todėl kredito unijos veikla yra pakankamai tvari ir kredito unija sugeba kurti pridėtinę vertę 

savo pajininkams. 

 

1 pav. Kredito unijos 2018 m. valdymo organizacinė struktūra 

 

Likvidumo rodiklis 2017 IV  - 47,98%, 2018 I -  44,25%, 

LB reikalaujamas likvidumo rodiklis 2017 IV - 30,00%; 2018 I - 30,00%. 

Kredito unija buvo sukaupusi nelikvidžių lėšų, kurios, esant poreikiui,  būtų panaudojamos - 

ataskaitinio ketvirčio pabaigoje jos siekė 6,71 proc. nuo turto. Sukauptos nelikvidžios lėšos leidžia 

kredito unijai sumažinti patiriamą likvidumo riziką. Lyginant kredito unijos ir LKU sistemos 

likvidumo perviršio rodiklius pastebėtina, jog kredito unija buvo sukaupusi didesnį likvidumo 

rezervą nei vidutiniškai LKU sistemoje, todėl kredito unijos likvidumo rizika buvo mažesnė nei 

vidutinė LKU sistemos likvidumo rizika. Kaip rodė maksimaliai galimų išimti indėlių rodiklis, 

kredito unija, nesusidurdama su likvidumo normatyvo nevykdymo grėsme, galėjo prarasti 353 

tūkst. EUR indėlių. 

Visuotinis narių susirinkimas 

Valdyba Paskolų komitetas Auditorius 

Administracijos 

vadovas 

Paskolų vystymo ir valdymo 

vadybininkė 

Išorės auditas 

Vyr. buhalteris 

Verslo koordinavimo ir klientų 

valdymo vadybininkė 
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Kredito unijos aktyvų grąža 2018 m. I ketv. sumažėjo 3,03 proc. punkto - iki 0,41 proc. 

Ataskaitinį ketvirtį kredito unijos aktyvų grąža prieš vertės sumažėjimo išlaidas siekė -0,738 proc. 

Neigiama aktyvų grąža prieš vertės sumažėjimo išlaidas rodė, kad kredito unija patiria per dideles 

veiklos ar palūkanų už indėlius išlaidas. 

2018 m. I ketv. kredito unijos tipinės pajamos mažėjo 31,9 proc. - iki 27 tūkst. EUR, kredito 

unijos veiklos apimtys mažėjo sparčiau nei LKU sistemos vidutinės kredito unijos, todėl  kredito 

unija veikė mažiau efektyviai nei vidutinė kredito unija LKU sistemoje.  

Kredito unijos palūkanų marža 2018 m. I ketv. sumažėjo iki 3,48 proc. ir buvo mažesnė nei 

vidutinė palūkanų marža LKU sistemoje - tai rodė, kad kredito unija mažiau efektyviai valdo savo 

palūkanų pajamas ar (ir) sąnaudas nei vidutinė kredito unija. Per ketvirtį kredito unijos paskolos 

savikaina padidėjo 1,09 proc. punkto ir sudarė 6,27 proc., ir buvo didesnė nei vidutiniškai LKU 

sistemoje.  

Didžiausią kredito unijos paskolų savikainos dalį sudarė veiklos sąnaudos paskolų portfeliui - 

4,91 proc. nuo paskolų portfelio. Siekdama dirbti nenuostolingai, kredito unija turėjo užtikrinti, kad 

vidutinė indėlių palūkanų norma neviršytų 0,26 proc. Tuo metu už indėlius kredito unija 

vidutiniškai mokėjo 1,37 proc. 

Kredito unijos indėlių portfelis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 33,19 proc., tuo tarpu LKU 

sistemos vidutiniškai indėlių portfelis didėjo 9,28 proc. Kredito unijos svertinės terminuotų indėlių 

palūkanos 2018 m. I ketv. siekė 1,938 proc. 

Per ataskaitinį ketvirtį kredito unijos paskolų portfelis padidėjo 14,07 proc. 

Kredito unijos paskolų rizikos rodiklis 2018 m. I ketv. siekė 13,138 proc. ir buvo didesnis nei 

vidutiniškai LKU sistemoje, todėl kredito unija turėjo susitelkti ties kredito rizikos valdymo 

efektyvumo didinimu. Kredito unijos specialiųjų atidėjinių ir paskolų santykis siekė 2,195 proc. 

(per ketvirtį sumažėjo 1,564 proc. punkto). Kredito unijos paskolų portfelyje IV ir V grupės 

paskolos ataskaitinį ketvirtį sudarė 38,183 proc. (per ketvirtį sumažėjo 3,478 proc. punkto). 

 

Kredito unijos II ketv. veiklos rezultatai. 

Kredito unijos kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. II ketv. padidėjo 1,73 proc. punkto - 

iki 10,9 proc.; kredito unijos veikla buvo pakankamai tvari ir kredito unija sugebėjo kurti pridėtinę 

vertę savo pajininkams. Kredito unija 2018 m. II ketv. pabaigoje buvo sukaupusi 298 tūkst. eurų 

tvaraus pajinio kapitalo. Kredito unijos likvidumo rizika buvo mažesnė nei vidutinė LKU sistemos 

likvidumo rizika. Pastebėtina, kad ši suma per ataskaitinį ketvirtį sumažėjo 24,76 proc. 

2018 m. II ketv. kredito unijos tipinės pajamos didėjo 38,9 proc. - iki 37 tūkst. EUR, be to 

kredito unija augo sparčiau nei LKU sistemos vidutinė kredito unija, todėl buvo galima teigti, jog 

kredito unija pakankamai sparčiai didino savo veiklos apimtis. 
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Kredito unijos palūkanų marža 2018 m. II ketv. padidėjo iki 4,08 proc. ir buvo didesnė nei 

vidutinė palūkanų marža LCKU sistemoje - tai rodė, kad kredito unija geriau valdo savo palūkanų 

pajamas ar (ir) išlaidas nei vidutinė kredito unija. Per ketvirtį kredito unijos paskolos savikaina 

padidėjo 1,82 proc. punkto ir sudarė 8,1 proc., ir buvo didesnė nei vidutiniškai LKU sistemoje. 

Didžiausią kredito unijos paskolų savikainos dalį sudarė veiklos sąnaudos paskolų portfeliui - 7,58 

proc. nuo paskolų portfelio. Kredito unijos indėlių portfelis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1,21 

proc., tuo tarpu LKU sistemos vidutiniškai indėlių portfelis mažėjo 2,12 proc. Kredito unijos 

svertinės terminuotų indėlių palūkanos 2018 m. II ketv. siekė 1,908 proc., per ketvirtį sumažėjo 

0,03 proc. punkto. 

 

Kredito unijos III ketv. veiklos rezultatai. 

Kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. III ketv. sumažėjo 0,83 proc. punkto - iki 10,07 

proc. Kredito unijos kapitalo perviršis 2018 m. III ketv. sudarė 4,82 proc. ir, lyginant su praėjusiu 

ketvirčiu, padidėjo 4,42 proc. punkto - tai rodė, kad kredito unijos kapitalo bazė stiprėja. Kredito 

unijos kapitalo bazės stiprėjimą lėmė perskaičiuoto kapitalo didėjimas 9,86 proc. Kredito unija 

turėjo sukaupusi 221 tūkst. EUR nuosavo kapitalo, kuris, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, padidėjo 

7,11 proc. Kredito unija 2018 m. III ketv. pabaigoje buvo sukaupusi 328 tūkst. eurų tvaraus pajinio 

kapitalo. 

Kredito unijos likvidumo rodiklis 2018 m. III ketv. siekė 34,29 proc., o kredito unijos 

perteklinis likvidus turtas sudarė 85 tūkst. EUR - per ketvirtį sumažėjo 58,44 proc., kredito unija, 

nesusidurdama su likvidumo normatyvo nevykdymo grėsme, galėjo prarasti 110 tūkst. EUR indėlių. 

Kredito unijos aktyvų grąža 2018 m. III ketv. sumažėjo 0,69 proc. punkto - iki -1,49 proc. 

Ataskaitinį ketvirtį kredito unijos aktyvų grąža prieš vertės sumažėjimo išlaidas siekė - 1,463 proc. 

2018 m. III ketv. kredito unijos tipinės pajamos didėjo 1,67 proc. - iki 38 tūkst. EUR.  

Kredito unijos palūkanų marža 2018 m. III ketv. sumažėjo iki 3,59 proc. Didžiausią kredito 

unijos paskolų savikainos dalį sudarė veiklos sąnaudos paskolų portfeliui - 6,61 proc. nuo paskolų 

portfelio. Tuo metu už indėlius kredito unija vidutiniškai mokėjo 1,56 proc. 

Kredito unijos indėlių portfelis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,46 proc. Kredito unijos 

svertinės terminuotų indėlių palūkanos 2018 m. III ketv. siekė 1,839 proc., per ketvirtį sumažėjo 

0,069 proc. punkto. Kredito unija už naujai per ketvirtį pritrauktus indėlius vidutiniškai mokėjo 

1,358 proc. dydžio palūkanas, kurios per ketvirtį sumažėjo 0,042 proc. punkto. 

Per ataskaitinį ketvirtį kredito unijos paskolų portfelis padidėjo 14,96 proc., tuo tarpu LKU 

sistemoje vidutiniškai paskolų portfelis didėjo 5,86 proc. Kredito unijos spartesnis paskolų portfelio 

augimas nei vidutiniškai LKU sistemoje rodė, kad kredito unija paskolų rinkoje veikia aktyviau nei 

kitos kredito unijos ir pakankamai sparčiai didina savo paskolų portfelį. 
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Kredito unijos paskolų rizikos rodiklis 2018 m. III ketv. siekė 12,558 proc. Pastebėtina, jog 

kredito unijos paskolų portfelis yra pilnai užtikrintas paskolų užtikrinimo priemonėmis. 

Kredito unijos specialiųjų atidėjinių ir paskolų santykis siekė 1,934 proc. (per ketvirtį 

sumažėjo 0,15 proc. punkto). Kredito unijos paskolų portfelyje IV ir V grupės paskolos ataskaitinį 

ketvirtį sudarė 28,289 proc. (per ketvirtį sumažėjo 5,511 proc. punkto). 

 

Kredito unijos IV ketv. veiklos rezultatai. 

Kredito unijos kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. IV ketv. padidėjo 0,34 proc. punkto - 

iki 10,41 proc. Kredito unijos kapitalo perviršis 2018 m. IV ketv. sudarė 5,16 proc. ir, lyginant su 

praėjusiu ketvirčiu, padidėjo 0,34 proc. punkto - tai rodė, kad kredito unijos kapitalo bazė stiprėja. 

Kredito unijos kapitalo bazės stiprėjimą lėmė perskaičiuoto kapitalo didėjimas 16,81 proc. Kredito 

unija turėjo sukaupusi 251 tūkst. EUR nuosavo kapitalo, kuris, lyginant su praėjusiu ketvirčiu, 

padidėjo 13,28 proc. Kredito unija 2018 m. IV ketv. pabaigoje buvo sukaupusi 373 tūkst. eurų 

tvarių papildomų pajų. 

Unijos likvidumo rodiklis 2018 m. IV ketv. siekė 35,35 proc.  Kredito unija, nesusidurdama 

su likvidumo normatyvo nevykdymo grėsme, galėjo prarasti 134 tūkst. EUR indėlių.  

Kredito unijos aktyvų grąža 2018 m. IV ketv. sumažėjo 0,01 proc. punkto - iki -1,5 proc. 

Ataskaitinį ketvirtį kredito unijos aktyvų grąža prieš vertės sumažėjimo išlaidas siekė -3,399 proc. 

Kredito unijos palūkanų marža 2018 m. IV ketv. padidėjo iki 3,77 proc. Per ketvirtį kredito unijos 

paskolos savikaina padidėjo 2,52 proc. punkto ir sudarė 9,81 proc. 

Didžiausią kredito unijos paskolų savikainos dalį sudarė veiklos sąnaudos paskolų portfeliui - 

10,59 proc. nuo paskolų portfelio. Siekdama dirbti nenuostolingai, kredito unija turėjo užtikrinti, 

kad vidutinė indėlių palūkanų norma neviršytų -3,45 proc. Tuo metu už indėlius kredito unija 

vidutiniškai mokėjo 1,55 proc.  

Kredito unijos indėlių portfelis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,16 proc. Kredito unijos 

svertinės terminuotų indėlių palūkanos 2018 m. IV ketv. siekė 1,699 proc., per ketvirtį sumažėjo 

0,139 proc. punkto. Kredito unija už naujai per ketvirtį pritrauktus indėlius vidutiniškai mokėjo 

1,535 proc. dydžio palūkanas, kurios per ketvirtį padidėjo 0,177 proc. punkto. 

Per ataskaitinį ketvirtį kredito unijos paskolų portfelis padidėjo 15,42 proc.  

Kredito unijos paskolų rizikos rodiklis 2018 m. IV ketv. siekė 12,767 proc.  

Kredito unijos specialiųjų atidėjinių ir paskolų santykis siekė 1,433 proc. (per ketvirtį 

sumažėjo 0,501 proc. punkto). Kredito unijos paskolų portfelyje IV ir V grupės paskolos ataskaitinį 

ketvirtį sudarė 24,597 proc. (per ketvirtį sumažėjo 3,692 proc. punkto). 
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2018 m. rezultatų apibendrinimas. 

Kredito unijos valdyba 208 metais pravedė 72 posėdžius, kurių metu atnaujino kredito unijos 

veiklą 47 reglamentuojančiais dokumentais.  Taip pat sušaukė 1 eilinį, 2 neeilinius ir 3 pakartotinius 

visuotinius narių susirinkimus. 

Be šių klausimų posėdžių metu buvo svarstomi prašymai įstoti ir išstoti iš kredito unijos, 

prašymai išduoti elektronines mokėjimo korteles, finansinė narių, paėmusių paskolas, būklė, 

tvirtinamas paskolų išdavimas bei paskolų suteikimo sąlygos, nustatinėjami indėlių ir paskolų 

metinės palūkanų normos. Kas mėnesį buvo tvirtinamos paskolų vertinimo ataskaitos, kiekvieną 

ketvirtį buvo tvirtinamos ataskaitos teikiamos Lietuvos bankui tarp jų likvidumo ir kapitalo 

pakankamumo. Buvo analizuojami veiklos riziką ribojantys normatyvai ir atitinkamai priimami 

sprendimai, vertinamas veiklos plano vykdymas bei kiti klausimai.  

1 lentelė. Pagrindiniai kredito unijos 2016-2018 m. finansinės padėties rodikliai 

Rodiklis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Narių skaičius 456 + 72 480 + 86 585 + 117 

Aktyvai, mln. Eur 2 168 894 2 418909 3 505939 

Narių indėliai, mln. Eur 1 781375 1 853318 2 472688 

Suteiktos paskolos, mln. Eur 1 678041 1 669 996 2 747 353 

Kapitalas pajinis, mln. Eur 386 728 364 978 401 804 

Grynasis pelnas (nuostolis), Eur -5808 60 200 -26 216 

Specialieji atidėjiniai paskoloms, Eur.  62 935 44 486 39 707 

 

Kredito unijos turtas (aktyvai) nuo metų pradžios palyginti su praėjusiais metais išaugo iki 

3506 tūkst. Eur, tai yra padidėjo 1087 tūkst. Eur . Pajinis kapitalas nuo metų pradžios išaugo iki 402 

tūks. Eur t. y. padidėjo 37 tūkst. Eur lyginant su praėjusiais metais. Kredito unijos kapitalo bazė 

stiprėja, tačiau per kredito unijos gyvavimo laikotarpį dėl AB Snoro bankroto, nesukūrė pridėtinės 

vertės savo pajininkams, todėl kyla kapitalo rizika. 

Indėlių per metus padidėjo iki 2473 tūkst., Eur t. y. 620 tūkst. Eur. daugiau nei pernai. 

Paskolų portfelis nuo metų pradžios padidėjo iki 2747 tūkst., Eur t. y. 1077 tūkst. Eur daugiau 

nei pernai ketvirto ketvirčio pabaigoje. Paskolų dalis aktyvuose analizuojamu laikotarpiu siekė 

78%, o indėlių dalis aktyvuose – 71%. Optimalus paskolų santykis su aktyvais 65-70 proc. tai rodo, 

kad kredito unija pakankamai paskirstė turimas lėšas paskoloms, ir turėtų ieškoti būdų, kaip didinti 

indėlių pardavimus bei tvaraus kapitalo didinimą. 

Kredito unijos paskolų portfelio rizika skaičiuojant paskolas vėluojančias daugiau kaip 31 

dieną ataskaitinį ketvirtį siekė 12,77%. Lyginant su praėjusiais metais (16,38%) rizika yra 

sumažėjusi, dėl intensyvaus darbo su probleminiais (vėluojančiais) skolininkais. Kredito unija buvo 

susitelkusi ties kredito rizikos valdymo efektyvumo didinimu. Pastebėtina, jog kredito unijos 

paskolų portfelis yra pilnai užtikrintas paskolų užtikrinimo priemonėmis, o tai leidžia tikėtis 
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mažesnių kredito rizikos nuostolių ilgalaikėje perspektyvoje. Didžioji dalis vėluojančių paskolų yra 

asocijuotų asmenų arba su verslu susijusių asmenų paskolos, pastoviai darantys įmokas, tačiau 

nepakankamai vėlavimui padengti. Su šiais klientais pastoviai dirbama, tačiau rezultatas 

patenkinamas, mokėjimai vykdomi tik dalinai. Pastebėtina, kad per visą analizuojamą laikotarpį 

vėluojančių paskolų skaičius išlieka panašus, vėluoja jau anksčiau vėlavę skolininkai.  

2 lentelė. Kredito unijos rodiklių plano ir rezultatų dinamika 

Rodikliai Planas 2018 metams Rezultatas 2018 metams 

Turto augimas, % 29 45 

Paskolų augimas, % 21 64 

Indėlių augimas, % 38 34 

Palūkanų pajamos % 50 15 

Nepalūkanų pajamos % 40 6 

Narių augimas  566 585 

Pelnas, Eur 26 tūkst. -26 tūkst. 

KU reitingas, % D D + 

Paskolų rizikos rodiklis, % 14 12,77 

 

Nuo 2018 metų kredito unija turi vidaus audito tarnybą (VAT), kurios tikslas - vidaus 

kontrolės ir rizikos valdymo sistemų stebėjimas, vertinimas ir rekomendacijų teikimas, siekiant 

užtikrinti veiklos efektyvumo didinimą, teikti informaciją, analitinę medžiagą, vertinimus, 

rekomendacijas ir patarimus, susijusius su tikrinta veikla. VAT kredito unijoje įsteigta 2018-06-20. 

Per 2018 metais buvo atliktas 1 vidaus auditas – Kredito unijos vidaus kontrolės sistemos 

funkcionavimo, ūkinės veiklos kontrolės ir operacinės rizikos vertinimo auditas. Detali ataskaita 

buvo pateikta ARKU unijos administracijos vadovei ir valdybai. 

Vidaus auditoriaus pastebėjimai: tobulinti vadovų informavimo sistemą; užtikrinti kredito 

unijos riziką ribojančių rodiklių subalansavimą, kaip tęstinį procesą ir vykdyti nuolat, tobulinant 

unijos skolininkų būklės vertinimą, ugdant darbuotojų kompetenciją rizikos valdymo srityje; siekti 

užtikrinti funkcijų atskyrimą ir efektyvią vidinę kontrolę visose kreditavimo proceso stadijose; 

darbuotojai turi būti skatinami materialiai, sukuriamos kvalifikacijos kėlimo galimybės, saugi darbo 

aplinka. 

Išorės audito vertinimą atliko audito kompanija UAB „Audito tikslas“. Finansinio audito 

tikslas -  gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 

iškraipytos dėl apgaulės ir klaidos. Numatytos šios auditavimo aprėptys: 
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• nustatyti, ar KU finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais tikrai ir teisingai 

parodo KU finansinę būklę, tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir 

pinigų srautus pagal taikomus finansinės atsakomybės reikalavimus; 

• nustatyti, ar KU finansinės ataskaitos parengtos pagal teisės aktus, reglamentuojančius 

buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą; 

• nustatyti, ar KU vadovybė tiksliai ir kvalifikuotai įvertino turtą; 

• nustatyti, ar KU vadovybė atliko privalomus turto vertės patikslinimus ir nurašymus; 

• nustatyti, ar KU vadovybė sudarė privalomus ir būtinus kapitalus, rezervus ir 

atidėjinius (atidėjimus) veiklos rizikai sumažinti; 

• nustatyti, ar KU vadovybė laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kapitalo 

reikalavimų; 

• nustatyti, ar KU atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmingo ir 

patikimo nuosavybės valdymo bei saugios ir patikimos veiklos reikalavimus; 

• nustatyti, ar KU vadovybė turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas. 

Buvo bendraujama su audito kompanijos darbuotojais, tačiau dėl dviejų paskolų kredito unija 

nesutiko suformuoti specialiuosius atidėjimus 3158,88 Eur sumoje, kredito unijos turtui.  

2018 metų bėgyje buvo atlikti šie kredito unijos veiklos tiksliniai patikrinimai: 

• UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atrinktos patikrai VSF paskolų gavėjų bylos. 

Tikrinimo išvada:  

• UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atliko atrankinę patikrą, siekdami įsitikinti, ar 

kreditai teikiami laikantis priemonei nustatytų reikalavimų.  Atlikus atrankinę patikrą 

neatitikimų nenustatyta, paskolos suteiktos laikantis VSF2 priemonei nustatytų 

reikalavimų, projektų finansavimui skirtos lėšos panaudotos tinkamai.  

• LCKU verslumo projektų tikslinis patikrinimas, kurio metu buvo nustatyti trūkumai, 

kurie darbo eigoje buvo pašalinti. 

• VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ per 2018 metus kredito unijoje atliko du 

einamuosius patikrinimus. Pažeidimų nenustatyta. 

UAB „Sabelija“ , kredito unijos užsakymu, atliko profesinės rizikos vertinimą, susidedantį iš 

darbo vietai būdingų kenksmingų veiksnių, kurie gali turėti poveikį profesinei rizikai: fizikiniai, 

fiziniai, ergonominiai ir psichologiniai. Vertinime pateikta išvada, kad darbo vietos atitinka visus 

reikalavimus ir turi minimalų poveikį profesinei rizikai. 

Metų pabaigoje kartu su papildomais atidėjiniais buvo suformuoti 227,62 tūkst. Eur 

specialiųjų atidėjimų paskolų portfeliui ir kitam finansiniam turtui: paskolų portfeliui – 39,71 tūkst. 

Eur; kitam finansiniam turtui: 182,92 tūkst. Eur (AB Snoro banko lėšos, UAB „LKU turto 

valdymas“ ir kt. finansinis turtas bei 4,99 tūkst. Eur  LCKU pajams. 
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Marketingo veikla vykdyta šiomis priemonėmis:  

• „Akcija „Atsinaujinu“  „SUPER mažos vartojimo paskolų palūkanos“ 2018 04 03 - 06 03. 

Akcijos metu buvo siūlomos vartojimo paskolos su metinėmis palūkanomis 5,50 – 7,00 %. 

Procento dydžio vertei taikyta diferenciacija pagal skolininko būklę. 

• Dalyvavimas LCKU pavasario ir rudens reklaminėse kampanijose:   

- vartojimo kreditai būsto remontui 2018 03 29 – 05 31. 

- vartojimo kreditams 2018 08 31 – 10 31. 

• Akcija automobilio įsigijimui („Paprastai ateini, paprastai gauni, paprastai automobiliui iki 

30 000 Eur“). Akcijos metu buvo siūloma tikslinė vartojimo paskola automobiliui įsigyti su 

0 pajiniu įnašu už 8 proc. metinių palūkanų, įkeičiant automobilį. 

• „Mastercard“ kortelių atostogoms akcija 2018 07 03 – 2018 08 31. 

• Sukurtas kredito unijos FB puslapis ir talpintas daugelyje nemokamų skelbimų portalų. 

 

2018 m. birželio mėnesį kredito unija įsikraustė į naujas patalpas, esančias Jonavos g. 30, 

Kaunas, įsigijo baldus, sertifikuotą seifą, dokumentų naikinimo aparatą (turto - 12541 Eur sumoje). 

 

Pajamų pagal 2018-2020 m. veiklos planą buvo gauta 93,61 proc., išlaidų buvo patirta 135,24 

proc.  

Dėl pensijos amžiaus išėjusio vadovo nepanaudotų atostogų ir kompensacijos išmokos  

(14849 Eur) bei nepaskaičiuoto atostogų rezervo (13512 Eur) kredito unija patyrė nenumatytų 

išlaidų sumoje 28361 Eur. Tai sudaro planuoto uždirbti kredito unijos pelno (25484,47 Eur) 2018 

metams didžiąją dalį sumos. 

Kredito unija visus metus laikėsi veiklos riziką ribojančių normatyvų. 

 

Patvirtinta pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime 

2019-03-29 protokolas Nr. 02/2019 


