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2016 m. ketvirtąjį ketvirtį atšaukus kredito unijos AMBER licenciją, 2017 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 73 kredito unijos,
vienijusios 163,1 tūkst. narių. Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU) priklausė 61 kredito unija, o 12 kredito unijų dirbo
savarankiškai.
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2016 m. kredito unijų turtas sumažėjo 1 proc. ir, 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, sudarė 663,9 mln. Eur , arba 2,6 proc.
bankų sistemos turto (prieš metus – 2,8 %). Kredito unijų sektoriaus turto apimties metinį pokytį lėmė kredito unijos AMBER pasitraukimas iš rinkos, tačiau pažymėtina, kad kredito unijų turto kokybės vertinimo, Lietuvos banko atlikto pasitelkus audito įmones, rezultatai gali jį pakoreguoti. Pažymėtina, kad turto kokybės vertinimo rezultatai, kurie jau pateikti
kredito unijoms, atskleis realią sektoriaus turto vertę ir kiekvienos kredito unijos veiklos perspektyvas.
Kredito unijų turto struktūra
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Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskolų portfeliui augant ir specialiesiems atidėjiniams (galimiems paskolų nuvertėjimo nuostoliams padengti) sumažėjus
15,5 proc. (iki 17,5 mln. Eur), specialiųjų atidėjinių ir paskolų santykis per metus sumažėjo 1,9 proc. punkto (iki 4,9 %). Dėl
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paskolų portfelio augimo stebimos ir kitų paskolų kokybę apibūdinančių rodiklių kitimo teigiamos tendencijos. Nors rodiklių
santykinės reikšmės dėl padidėjusio paskolų portfelio nuo metų pradžios sumažėjo, tačiau paskolos, kurių skolinius
įsipareigojimus vėluojama vykdyti ilgiau negu 60 dienų iš eilės, palyginti su 2015 m. pabaiga, padidėjo 2,2 mln. Eur, o
neveiksnios paskolos − 4,2 mln. Eur. Tai rodo, kad kredito unijų nariai laiku nevykdo vis daugiau įsipareigojimų. Tikėtina,
kad atliktas turto kokybės vertinimas atskleis tikrąją kredito unijų paskolų vertę, nuostolių, patirtų dėl paskolų
rizikos, dydį, ir jų įtaką kredito unijų formuojamam tvariam kapitalui.
Kredito unijų investicijos į vertybinius popierius (VP) 2016 m. sumažėjo beveik dviem trečdaliais. 2016 m. VP
sumažėjo beveik 118 mln. Eur ir, 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, sudarė 77,7 mln. Eur, arba 11,7 proc. kredito unijų
turto. Įgyvendindamos Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus, kredito unijos mažino VP portfelius ir keitė jų struktūrą pagal terminus. Pateiktais duomenimis, visos kredito unijos
laikėsi Taisyklių reikalavimo dėl VP portfelio dalies balansiniame turte dydžio – metų pabaigoje VP nesudarė daugiau kaip
35 proc. jų balansinio turto, tačiau, išanalizavus kredito unijų pateiktas investicijų į ne nuosavybės VP ataskaitas, matyti,
__________________________________________
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Šioje apžvalgoje neįvertinti atlikto kredito unijų turto kokybės vertinimo rezultatai.
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Paskolų kokybę apibūdinantys rodikliai – tai neveiksnių paskolų dalis paskolų portfelyje, taip pat už skolas perimto turto ir ilgiau negu 60
dienų uždelstų mokėti paskolų bei visų paskolų santykis.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Pasiteirauti: Stanislava Kybartienė, tel. (8 5) 268 0559, el. p. skybartiene@lb.lt

Kredito unijų veiklos apžvalga / 2016 m.

Kredito unijų turto struktūra iš esmės nekito. Kaip matyti
iš paveikslo, ataskaitinę datą reikšmingiausią turto dalį
sudarė paskolos. 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, kredito
unijos savo nariams buvo suteikusios 342,2 mln. Eur paskolų, sudariusių daugiau nei 51 proc. turto. 2016 m. ketvirtąjį
ketvirtį kredito unijų paskolos padidėjo nedaug, tačiau nuo
metų pradžios paskolų portfelis išaugo 60,7 mln. Eur, arba
daugiau nei penktadaliu. Metinį paskolų augimą lėmė
suaktyvėjęs fizinių asmenų kreditavimas – šiems nariams
suteiktos paskolos nuo metų pradžios
padidėjo
59,8 mln. Eur (juridiniams asmenims − 0,9 mln. Eur). Aktyviausiai fizinius asmenis, teikdamos paskolas vartojimui,
būstui, žemės ūkiui, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui
įsigyti ar kitų kreditorių suteiktoms paskoloms refinansuoti,
kreditavo 11 kredito unijų. Per metus šių kredito unijų
nariams fiziniams asmenims suteiktos paskolos padidėjo
39,5 mln. Eur, sudarydamos atitinkamai didesnę paskolų
portfelio dalį, o asocijuotiesiems nariams suteiktų paskolų
dalis traukėsi ir lėmė asocijuotiesiems nariams suteiktų
paskolų dalies sumažėjimą sektoriaus paskolų portfelyje 3,8
proc. punkto (iki 19,6 %).
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kad penkioms kredito unijoms nepavyko užtikrinti kitų reikalavimų (dėl vidutinės VP portfelio modifikuotos finansinės
trukmės, žemesnio reitingo Europos Sąjungos šalių vyriausybių VP koncentracijos ir koncentracijos į vieno žemesnio
reitingo emitento VP) vykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. gruodžio 31 d. vidutinė VP portfelio modifikuota
finansinė trukmė neturės būti ilgesnė kaip 2 m., kai kurios kredito unijos, siekdamos vykdyti investiciniam portfeliui keliamus reikalavimus, privalės keisti VP portfelių struktūrą.
Priimti indėliai tebėra pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis − jais buvo finansuojama beveik 90 proc.
kredito unijų turto. 2016 m. indėlių portfelis padidėjo 3,9 mln. Eur (0,7 %) ir 2017 m. sausio 1 d. sudarė 590,7 mln. Eur.
Šiam indėlių portfelio pokyčiui įtakos turėjo kredito unijos AMBER pripažinimas nemokia. Kaip minėta 2016 m. trečiojo
ketvirčio kredito unijų veiklos apžvalgoje, įvykus draudiminiam įvykiui ir kredito unijos AMBER indėlininkams įgijus teisę į
draudimo išmokas (apie 17 mln. Eur), šie indėliai buvo eliminuoti iš kredito unijų sistemos indėlių portfelio, todėl per metus
terminuotieji indėliai sumažėjo. Bendrą indėlių portfelio metinį augimą lėmė padidėję neterminuotieji indėliai, nuo metų
pradžios išaugę apie 20,3 mln. Eur ir, 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, sudarę beveik 30 proc. visų indėlių. Pateiktų
ataskaitų duomenimis, 2016 m. daugumos kredito unijų indėlių palūkanų normos mažėjo, tačiau atskiros kredito unijos,
siekdamos sukaupti lėšų kreditavimui, indėlių palūkanas didino. Metų pabaigoje kredito unijų sektoriuje už 12 mėn. trukmės indėlius eurais vyravo ne didesnės negu 0,8 proc. metinės palūkanos. Kaip paprastai, daugiausia indėlių (96,5 %)
priklausė fiziniams asmenims, toliau besirenkantiems indėlius kaip saugaus taupymo priemonę, nepaisant palūkanų
normų kredito unijose pokyčių.
Kredito unijų narių skaičiui augant ir kredito unijų, ypač aktyviausiai kreditavusių, nariams įnešus papildomų pajų, pajinis
kapitalas 2016 m. padidėjo 6,1 proc. – iki 58,3 mln. Eur, o perskaičiuotas kapitalas − svarbus daugumos veiklos riziką
ribojančių normatyvų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymui užtikrinti − 8,1 proc. (iki 59,6 mln. Eur). Kredito unijų pateiktais 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, pajai, atitinkantys tvariam kapitalui keliamus reikalavimus, sudarė 11,7 proc.
pajinio kapitalo, arba 1,4 proc. punkto daugiau negu 2016 m. spalio 1 d. Didžiausią pajinio kapitalo dalį (90 %) sudarė
kredito unijų narių įsigyti papildomi pajai, kurių tik nedidelė dalis (1,3 %) yra tvarūs − jais galima dengti kredito unijų patirtą
nuostolį (visi papildomi pajai, įnešti po 2017 m. sausio 1 d., atitinka tvariam kapitalui keliamus reikalavimus). Todėl kredito unijoms teks imtis priemonių siekiant, kad didėtų kapitalo dalis, atitinkanti tvariam kapitalui keliamus reikalavimus, įskaitant ir naujų papildomų pajų pritraukimą.
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Pateiktų neaudituotų ataskaitų duomenimis, 2016 m. 48 kredito unijos uždirbo 3,8 mln. Eur pelno, tačiau 25
nuostolingai dirbusios kredito unijos patyrė šiek tiek didesnį nuostolį, nulėmusį nuostolingą kredito unijų sektoriaus veiklą – patirta 38,8 tūkst. Eur nuostolio (2015 m. audituotas nuostolis sudarė 3,6 mln. Eur). Pažymėtina, kad
atlikto turto kokybės vertinimo rezultatai gali pakoreguoti 2016 m. sektoriaus veiklos rezultatą. Mažesnį 2016 m. nuostolį
lėmė kredito unijų patirtų išlaidų sumažėjimas (palyginti su 2015 m., išlaidų patirta 25,5 % mažiau, o gautos pajamos yra
mažesnės 18 %). 2016 m. pabaigoje didžiausią kredito unijų pajamų dalį (70 %) sudarė palūkanų pajamos (daugiausia –
už nariams suteiktas paskolas), tačiau jų gauta dešimtadaliu mažiau negu 2015 m. Reikšmingą įtaką palūkanų pajamų
sumažėjimui turėjo dviem trečdaliais sumenkusios už VP gautos palūkanų pajamos (kredito unijoms mažinant VP portfelius). Be to, mažėjant VP portfeliams, perpus sumažėjo ir pajamos, gautos iš operacijų VP. Didžiausią 2016 m. kredito
unijų sektoriaus išlaidų dalį (57 %) sudarė operacinės išlaidos. Palyginti su 2015 m., šios išlaidos buvo 7 proc. mažesnės,
tačiau joms padengti prireikė 57 proc. visų gautų pajamų, arba 7 proc. punktais daugiau negu 2015 m. Daugumai kredito
unijų sumažinus už indėlius mokamas palūkanas, sektorius 2016 m. patyrė 27 proc. mažesnes palūkanų išlaidas negu
2015 m., nors šių išlaidų dalis visose išlaidose sumenko nedaug (nuo 22,6 % iki 21,9 %). Kai kurių kredito unijų veiklos
nuostolį padidinusios arba nuostolingos veiklos priežastimi tapusios vertės sumažėjimo išlaidos, palyginti su 2015 m.,
sumažėjo devynis kartus ir 2016 m. sudarė nereikšmingą visų sektoriaus išlaidų dalį (2%), tačiau tikėtina, kad turto vertės
sumažėjimas bus nustatytas įvertinus atlikto turto kokybės vertinimo rezultatus. Todėl kredito unijos, formuodamos
tvarų kapitalą, mažėjančių pajamų aplinkoje turėtų mažinti ir patiriamas išlaidas, ypač didžiausią dalį sudarančias
operacines, ir siekti teigiamo veiklos rezultato.
Pateiktų 2017 m. sausio 1 d. ataskaitų duomenimis, kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė
17,48 proc. (normatyvas – 13 %), likvidumo rodiklis − 53,79 proc. (nuo 2016 m. gruodžio 31 d. visoms kredito unijoms
minimalus reikalaujamas – 30 %). Ataskaitinę datą veiklos riziką ribojančių normatyvų nevykdė 7 kredito unijos:
- kredito unija Centro taupomoji kasa, Pajūrio kredito unija (joms nustatyti individualūs terminai normatyvų vykdymui
užtikrinti) bei Palangos kredito unija nevykdė kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų;
- kredito unija „Baltija“ − kapitalo pakankamumo normatyvo;
- kredito unija „Vilniaus kreditas“, kuriai nustatytas individualus terminas normatyvo vykdymui užtikrinti, kredito unija
„Moterų taupa“ ir LTL kredito unija – didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo.
Atsižvelgiant į tai, kad kapitalo trūkumas lėmė minėtų kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų nevykdymą ir, kaip minėta, tvarus kapitalas sudaro tik 11,7 proc. kredito unijų pajinio kapitalo, tvaraus kapitalo kaupimas
yra vienas iš svarbiausių kredito unijų veiklos strateginių tikslų.
2017 m. sausio mėn. kredito unija „Moterų taupa“, LTL kredito unija, kredito unija „Baltija“ ir Palangos kredito unija pateikė
informaciją, kad padėtį ištaisė ir veiklos riziką ribojančius normatyvus jau vykdo.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Pasiteirauti: Stanislava Kybartienė, tel. (8 5) 268 0559, el. p. skybartiene@lb.lt

Pažymėtina, kad Lietuvos banko interneto svetainėje viešai skelbiama informacija apie kiekvienos kredito unijos metų ir
kiekvieno
ketvirčio
pagrindinius
veiklos
rodiklius
ir
veiklos
riziką
ribojančių
normatyvų
vykdymą
(http://www.lb.lt/pagrindiniai_kredito_uniju_sektoriaus_veiklos_rodikliai).
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Lietuvos Respublikos Seimui priėmus naują Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą, Lietuvos bankas patvirtino
teisės aktus, susijusius su kredito unijų reforma ir centrinių kredito unijų bei specializuotų bankų steigimu.
Kredito unijų įstatyme įteisinus kredito unijos pertvarkymo į banką, veikiantį pagal Bankų įstatymą išduotą banko licenciją,
galimybę, pertvarkoma kredito unija privalės gauti priežiūros institucijos sutikimą vykdyti pertvarkymą. Atsižvelgdama į tai,
Lietuvos banko valdyba patvirtino Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkymą išdavimo taisykles. Šiame dokumente
nustatyta prašymų išduoti sutikimą vykdyti kredito unijos pertvarkymą pateikimo Lietuvos bankui tvarka, atsisakymo išduoti
tokį sutikimą atvejai ir nurodyta, kokie dokumentai turės būti pateikiami Lietuvos banko sutikimui gauti. Kartu su prašymu
išduoti sutikimą Lietuvos bankui reikės pateikti visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl kredito unijos pertvarkymo (jei
toks sprendimas priimtas), kredito unijos organų patvirtintą pertvarkymo planą ir kt. Šiame pakete turės būti ir informacija
apie kredito unijos narių, kreditorių interesų apsaugą kredito unijos pertvarkymo metu. Kredito unijos, nenorinčios veikti
pagal kooperacijos principus ir įsilieti į saugesnę kooperatinės bankininkystės sistemą, turės galimybę plėtoti savo veiklą
pagal komercinio banko modelį su tam tikrais veiklos apribojimais. Persitvarkyti nusprendusios kredito unijos 2017 m.
turėtų parengti ir patvirtinti savo veiklos pertvarkymo planus.
Vienas svarbiausių struktūrinės reformos elementų − atsisakymas nuostatos, kad Lietuvoje gali būti tik viena
centrinė kredito unija. Dabar centrinę kredito uniją bendru sutarimu galės įsteigti ne mažiau kaip penkios kredito unijos.
Todėl suderinamą veiklos strategiją taikančios kredito unijos 2017 m. turės galimybę tartis ir susitarti dėl tolesnio darbo
kartu, o pasiekus tokį sutarimą, kiekviena centrinė kredito unija apibrėš savo narių veiklos strategiją. Taip bus sprendžiama
dabartinė sektoriaus fragmentacijos problema, kai veikiama pagal skirtingas taisykles, – dalį kredito unijų vienija Lietuvos
centrinė kredito unija, o kita dalis veikia pavieniui.
Tam tikrų rengimosi reformai požymių matyti ir kredito unijų sektoriuje. Kai kurios kredito unijos neeiliniuose visuotiniuose narių susirinkimuose, be kita ko, svarsto kredito unijos buveinės adresu keitimo, pertvarkymo į specializuotą banką,
stojimo į Lietuvos centrinę kredito uniją ar išstojimo iš jos ir naujos centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymo
klausimus.
Kredito unijoms aktualios finansinių paslaugų reguliavimo iniciatyvos. Priėmus Mokėjimų įstatymo pakeitimų
įstatymą, kuriuo įgyvendinta Direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo,
mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis, nuo 2017 m.
vasario 1 d. gyventojai gali naudotis ribotos kainos būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšeliu. Gyventojai bankuose ir
kredito unijose gali savanoriškai pasirinkti pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą už ribotą kainą. Esminis jos tikslas –
didinti mokėjimo paslaugų prieinamumą ir skvarbą.

2016 m. priimtas Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas, kuriuo įgyvendinta
Direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto (Direktyva). Įstatymu
kartu sureguliuoti ir kiti būsto kreditų teikimo srityje kilę neaiškumai, subalansuojant abiejų sandorio šalių – kredito davėjo ir
kreditą gaunančio vartotojo interesus. Įstatymo reikalavimai įsigaliosiantys nuo 2017 m. liepos 1 d., bus taikomi visoms
nekilnojamuoju turtu užtikrintoms kredito sutartims, kurias sudaro vartotojas. Be to, šiuo įstatymu, be kita ko:
- palengvinama vartotojo galimybė palyginti kelis kredito pasiūlymus ir išsirinkti sau naudingiausią. Šiuo tikslu kredito davėjai ar tarpininkai privalės vartotojui pateikti standartine forma parengtą informaciją apie kredito sąlygas;
- įtvirtintas privalomų kredito sutarčių sąlygų sąrašas paskolos gavėjui turėtų palengvinti derybas su kredito davėju − daugelis sutarčių sąlygų, dėl kurių iki įstatymo įsigaliojimo turėjo derėtis vartotojai, jau numatytos privalomų
sutarčių sąlygų sąraše;
- supaprastinamas ir standartizuojamas palūkanų normos struktūros ir palūkanų normos keitimo sąlygų atskleidimas vartotojui;
- draudžiamas siejimas, t. y. tokia praktika, kai kredito sutarties negalima sudaryti nenusipirkus kitų produktų (gyvybės draudimo, investicinių produktų, mokėjimo paslaugų), kurie vartotojui iš esmės nereikalingi ar nebūtini, išskyrus tam tikras išimtis dėl įsigyjamo būsto draudimo ar dėl nemokamos sąskaitos, skirtos kredito įmokų
surinkimui, atidarymo.
- vartotojui suteikiamas 30 dienų „apsvarstymo“ laikotarpis iki sutarties pasirašymo, per kurį kredito gavėjas galės
atidžiai palyginti ir įvertinti kredito pasiūlymus bei savo galimybes;
- vartotojui taip pat suteikiamas sutarties atsisakymo laikotarpis, reiškiantis, kad per 14 dienų nuo sutarties sudarymo kredito gavėjas gali atsisakyti jau sudarytos kredito sutarties.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Pasiteirauti: Stanislava Kybartienė, tel. (8 5) 268 0559, el. p. skybartiene@lb.lt
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Užsisakę ribotos kainos krepšelį, gyventojai be papildomų išlaidų gaus šias paslaugas: sąskaitos atidarymo ir tvarkymo
paslaugą, elektroninės bankininkystės paslaugą, neribotą gautų mokėjimų įskaitymą, mokėjimo kortelę ir operacijas ja, ne
mažiau kaip 10 el. pervedimų eurais, neribotą grynųjų įmokėjimą, ne mažiau kaip 550 Eur išsiėmimą grynaisiais pinigais.
Šių paslaugų paketo mėnesio kaina negali viršyti 1,5 Eur, o gaunantiems nedideles pajamas, ji yra perpus mažesnė – ne
daugiau kaip 0,75 Eur. Bankai ir kredito unijos, teikiančios mokėjimo sąskaitos paslaugą, privalo savo klientams pasiūlyti
Lietuvos banko nustatytą mokėjimo paslaugų krepšelį, bet gyventojams nėra būtina priimti šį pasiūlymą, jie gali laisvai
rinktis iš kitų bankų ar kredito unijų siūlomų alternatyvų.
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- teisės aktuose užfiksuota maksimali išankstinio kredito grąžinimo mokesčio riba − 3 proc. anksčiau nustatyto termino grąžinamos kredito sumos. Tikimasi, kad ši nuostata paskatins sukurti palankesnes išankstinio būsto paskolos grąžinimo ir refinansavimo galimybes;
- reguliuojamas ir vartotojui galimų pritaikyti netesybų už įsipareigojimų nevykdymą dydis. Pastarasis negalės viršyti 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną;
- suteikiama 3 mėn. trukmės „kredito atostogų“ galimybė vartotojams, kurie dėl svarbių priežasčių patiria finansinių
sunkumų.
2016 m. lapkričio 1 d. Lietuvos bankas pradėjo teikti naują paslaugą „STOP vartojimo kreditams“, kurios tikslas −
padėti asmenims apsisaugoti nuo besaikio ir neatsakingo skolinimosi, taip pat nuo neteisėto pasinaudojimo asmens
duomenimis, kad, pametus asmens dokumentą ar kitaip jo netekus, kiti asmenys nepaimtų vartojimo kredito svetimu
vardu. Dėl to Lietuvos banke įsteigtas Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo
kredito sutarčių, sąrašas (Sąrašas), į kurį nemokamai gali įsirašyti kiekvienas fizinis asmuo, nepageidaujantis gauti
vartojimo kredito, arba jo atstovas, turintis atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., notaro patvirtintą įgaliojimą ir pan.).
Jeigu asmens artimieji (sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai) įgaliojimo neturi, tačiau mato nevaldomą asmens skolinimąsi, jie gali kreiptis į teismą ir prašyti uždrausti tokiam asmeniui sudaryti vartojimo kredito sutartis, o teismui priėmus tokį
sprendimą, Lietuvos bankas įrašo asmenį į Sąrašą. Asmuo į Sąrašą įrašomas jo prašyme nurodytam, t. y. paties asmens
pasirinktam, laikotarpiui arba teismo sprendime nurodytam laikotarpiui, o jeigu asmuo prašyme nenurodo konkretaus
termino – 2 metams. Informaciją apie prašymo pateikimo ir įrašymo į Sąrašą (išbraukimo iš jo) tvarką galima rasti adresu
http://www.lb.lt/sarasas. Nuo lapkričio 1 d. į Sąrašą jau įsirašė apie 350 įvairaus amžiaus asmenų, nepageidaujančių
gauti vartojimo kredito tam tikrą laikotarpį (kai kurie 30−40 m. ir ilgiau).
Kredito unijų pareiga − prieš suteikiant asmeniui vartojimo kreditą, patikrinti, ar jis neįrašytas į Sąrašą, nes draudžiama į jį
įrašytam asmeniui suteikti vartojimo kreditą, o su juo sudaryta vartojimo kredito sutartis laikoma negaliojančia. Pažymėtina, kad vartojimo kredito davėjai, įskaitant ir kredito unijas, vykdydami šią pareigą, teikia užklausas apie pageidaujančius
gauti vartojimo kreditus asmenis.
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Vartotojų ir kredito unijų ginčų nagrinėjimas. 2016 m. Lietuvos bankas gavo 16 kreipimųsi dėl ginčų, kilusių tarp
kredito unijų ir vartotojų. Lietuvos bankas priėmė vieną sprendimą dėl ginčo esmės (atmetė vartotojo reikalavimą), vienas
ginčas baigėsi pasiekus vartotojo ir kredito unijos taikų susitarimą. Daugumoje skundų vartotojai kėlė kredito unijų pajų
grąžinimo klausimą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gauna pareiškėjų prašymus įpareigoti kredito unijas įskaityti
papildomus pajinius įnašus paskutinėms paskolų įmokoms padengti. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į tarp pareiškėjų ir
kredito unijų tokiais atvejais susiklostančius dvejopus teisinius santykius – vartojimo paskolos ir dalyvavimo kredito unijos
kapitale – atsisako nagrinėti tokio pobūdžio ginčus, nes, siekiant išspręsti pareiškėjų, kaip vartotojų, keliamą ginčą dėl
paskolos sutarties vykdymo iš esmės, pirmiausia reikėtų išspręsti klausimą, susijusį su pareiškėjų narystės unijoje sritimi ir
pajaus kaip VP, patvirtinančio asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale, panaudojimu, o tokie ginčai yra nagrinėjami tik
bendrosios kompetencijos teismuose.
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Priedas. Kredito unijų sektoriaus veiklos rodiklių kaita

Suma, mln. Eur
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
12

Rodiklis
Turtas
Pinigai
Lėšos bankuose
Lėšos LCKU
Vyriausybių VP
Suteiktos paskolos
Specialieji atidėjiniai paskoloms
Specialiųjų atidėjinių paskoloms ir paskolų
santykis, %
Įsiskolinimai LCKU
Indėliai
Kredito unijų narių ir asocijuotųjų narių
Pajinis kapitalas
Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

2016-01-01

2016-10-01

2017-01-01

670,5
3,4
32,3
120,5
195,6
281,5
20,7

654,4
3,9
30,2
114,4
127,7
339,9
18,4

663,9
3,4
61,7
145,6
77,7
342,2
17,5

Pokytis, %
2016 m.
per metus
IV ketv.
1,5
−1,0
−12,8
−
2 k.
91,0
27,3
20,8
–39,2
–60,3
0,7
21,6
–4,9
–15,5

6,8

5,1

4,9

–

–

12,2
586,8
584,5
54,9
−3,6

17,6
558,0
555,3
58,9
−4,4

11,8
590,7
587,9
58,3
−0,04

−33,0
5,9
5,9
–1,0
–

−3,3
0,7
0,6
6,2
–
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Šaltinis: Lietuvos bankas.

