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1. Valdybos sudėtis  
2019 m. Kauno regiono kredito unijos (toliau – „Unija“) valdyba baigė šia sudėtimi: Renatas              
Špicas (valdybos pirmininkas), Justas Tolpežninkas, Marius Barys, Aistė Aliukonienė ir          
Aleksandras Gogolev. 
 

2. Valdybos posėdžiai 
Per 2019 m. Unijos valdyba buvo susirinkusi į 86 posėdžius (per 2018 metus valdyba buvo               
šaukiama 43 kartus). Posėdžiuose buvo nagrinėjami įvairūs Lietuvos Respublikos kredito unijų           
įstatyme, Unijos įstatuose bei valdybos darbo reglamente valdybos kompetencijai priskirti          
klausimai: dėl naujų narių priėmimo, paskolų suteikimo, papildomų pajų padidinimo bei           
grąžinimo, vidaus tvarkų patvirtinimo, įkainių nustatymo, kreditavimo produktų aprašų         
patvirtinimo, skolinimosi iš LCKU, paskolų nutraukimo anksčiau nustatyto termino, priverstinio          
išieškojimo ir t.t. 
 

3. Paskolos, metinis Unijos aktyvų ir paskolų augimas 
 
 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 

Aktyvai, tūkst. EUR 3171.02 2379.45 2275.77 

Aktyvų augimas 24.96% 4.36% - 

Paskolų portfelis, tūkst. EUR 2645.67 1485.29 1569.95 

Metinis paskolų augimas 43.86% -5.70% - 

Paskolų dalis aktyvuose 83.57% 62.42% 68.99% 

Paskolos gavėjų skaičius, vnt. 246 148 162 

Suteiktų paskolų skaičius, vnt. 256 163 183 

Vidutinė paskola, EUR 10350 9000 8580 

Vid. met. paskolų pajamingumas 5.12% 4.82% 5.01% 

 
4. Specialieji atidėjiniai ir nurašytos paskolos 

 
 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 

Specialieji atidėjiniai, tūkst. EUR 7.64 3.42 3.17 

Nurašytų paskolų dalis paskolose -0.07 % -0.29% 1.98% 

Paskolų portfelio rizika 1.88% 3.68% 4.28% 

 



5. Paskolos iš kredito įstaigų 
2019 m. Unija su LCKU sudarė 3 paskolos sutartis: 

- Subordinuota paskola (II lygio kapitalas) 120 000 eur;  
- Du kreditai apyvartinėms lėšoms: bendra suma 2019-12-31 datai yra  671 131,36 eur. 

 
Atkreiptinas dėmesys, jog bendra palūkanų norma už paskolas apyvartinėms lėšoms, gautas iš            
LCKU (atsižvelgiant į išlaidas Indėlių draudimo fondui ir Stabilizacijos fondui) yra žemesnė nei             
vidutinė terminuotų indėlių iš Unijos narių palūkanų norma (išskyrus subordinuotą kreditą, kuris            
buvo skirtas kapitalo didinimui, t. y. įskaitymui į II lygio Unijos kapitalą), todėl Unija planuoja               
pagal poreikį paskolas apyvartinėms lėšoms iš LCKU imti ir ateityje. 
 

6. Indėliai 
 
 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 

Bendra indėlių suma, tūkst. EUR 2179.501 2230.87 1978.37 

Metinis indėlių augimas -1.63% 12.56% 10.75% 

Indėlininkų skaičius, vnt. 1019 1125 1408 

Vidutinė metinė indėlių kaina 1.41% 1.24% 0.84% 

Terminuotų indėlių svertinė palūkanų norma 1.77 % 1.6630 % 2.4595 % 

Vaiko indėlio svertinė palūkanų norma 0.90% 0.90% 0.90% 

Taupomojo indėlio svertinė palūkanų norma 0.40% 0 0 

 
7. Laisvų lėšų investavimas 

2019 metais Unija neinvestavo į Vyriausybės vertybinius popierius. valdyba nuolat stebi ir            
analizuoja investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius galimybes.  
Didžioji dalis lėšų buvo laikoma Lietuvos Centrinėje kredito unijoje, mažesnė banke Swedbank. 
 

8. Nauji Unijos nariai 
 
 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 

Viso Naujų Viso Naujų Viso Naujų 

Nariai, FA 2141 143 2016 22 2016 26 

Nariai, JA 7 4 3 0 3 0 

Išstoję nariai, FA 18 

 

22 

 

14 

 Išstoję nariai, JA 0 0 0 

 
9. Unijos vidaus teisės aktų bazės atnaujinimas 

Unijos valdyba siekia per kuo trumpesnį laiką patvirtinti ir užtikrinti visas aktualias vidaus             
tvarkas pagal Lietuvos centrinės kredito unijos reikalavimus. Per 2019 m. Unijos valdyba iš             
esmės peržiūrėjo, pakoregavo (ar parengė naujai) 49 tvarkas ir reglamentus (žr. 1 priedą). 
 
 



10. Kita Unijos veikla 
Šiuo metu Unijos veikla orientuota į finansinių paslaugų savo nariams teikimą ir papildomų             
veiklų nevysto.  
 

11. Mokesčiai už kitas finansines paslaugas 
Atsižvelgiant į rinkoje susidariusią situaciją, bei įkainius, kuriuos siūlo komerciniai bankai,           
prekybos centrai ar kitos kredito įstaigos, nustatyti mažiausi mokesčiai už atitinkamas paslaugas.            
Atsižvelgiant ir į tai, kad Lietuvos Centrinė kredito unija įdiegė naujus modulius sistemoje             
i-kubas, kurioje atsirado naujos funkcijos, buvo būtina jas apmokestinti. Valdyba atidžiai seka            
visus reikšmingus Unijos operacinius įkainius ir, esant poreikiui, planuotų šiuo metu galiojančius            
mokesčius už Unijos finansines paslaugas koreguoti. 
 

12. Pagrindinių finansinių rodiklių laikymasis ir kita svarbi informacija 
 
Pagrindiniai Unijos finansiniai rodikliai ir jų laikymasis 2019 m. gruodžio 31 d.: 

Kapitalo 
pakankamumas Likvidumo rodiklis 

Einamųjų metų 
pelnas (nuostolis) 

Perskaičiuotas 
kapitalas 

Didelių paskolų 
normatyvas 

17.11 346.58 -327.98 287.36 19.32 

 
 
Visus ataskaitinius metus Unija tinkamai vykdė kapitalo pakankamumo, likvidumo, padengimo          
likvidžiu turtu ir didelių paskolų rodiklius. Kas ketvirtį siunčiamos ataskaitos Lietuvos Bankui,            
kitoms Unijos priežiūrą vykdančioms institucijoms, taip pat kasdien sekami kapitalo          
pakankamumo ir likvidumo rodikliai.  
 
Nuostolinga unijos veiklą pagrinde lėmė šie veiksniai: 

● 2018 m. Lietuvos banko inspektavimo metu liepta: 
○ Suformuoti specialiuosius atidėjinius už 132 tūkst. EUR. 
○ Išskaityti 10 tūkst. EUR pajamas už narių sąskaitų administravimą. 

● Nuostolingai veikiančių kredito unijos skyrių uždarymo ir darbuotojų atleidimo išlaidos          
sudarė 27,84 tūkst. EUR. 

● Unijos teisminiai ginčai su buvusiais vadovais bei su jais susijusiais          
asmenimis 2019 metais Unijai kainavo 11,7 tūkst. EUR. 

 
Apibendrinus rezultatus darytina išvada, kad didžioji dalis unijos nuostolio yra patirta dėl            
įsisenėjusių Unijos problemų bei veiklos reorganizacijos.  
 
Siekiant užtikrinti tvarią ir pelningą unijos veiklą, valdyba 2019 metais atliko šiuos veiksmus: 

● Unijos kapitalo stiprinimas: 
○ Valdybos pirmininkas Renatas Špicas įnešė į Unijos tvarkų pajinį kapitalą 40           

tūkst. EUR; 
○ Lietuvos centrinė kredito unija suteikė Unijai pagalbą ir skyrė negrąžintiną          

180 tūkst. Eur paramą iš Stabilizacinio fondo. Pinigai įskaityti į unijos II lygio            
kapitalą. 

● Išlaidų mažinimas ir kontrolė: 
○ Uždaryti visi nutolinti unijos skyriai, paliktas tik Maironio gatvės biuras; 



○ Unijos patalpos Klausučių kaime išnuomotos Jurbarko kredito unijai; 
○ Dalis Unijos nuomojamų patalpų Maironio g. yra subnuomotos; 
○ Unijos administracija sumažinta iki minimalaus sąstato; 
○ Atsisakyta visų neefektyvių rinkodaros kanalų, paliekant tik su tuos kanalus, kur           

mokamas sėkmės mokestis už faktiškai suteiktas finansines paslaugas naujiems         
klientams. 

● Einamųjų metų finansiniai rezultatai: 
○ šiuo metu (per du 2020 m. veiklos mėnesius) einamųjų metų nuostolis           

siekia 9.85 tūkst. Eur. Iš jų 4415 EUR yra teismo sprendimo vykdymas dėl pajų           
atstatymo. Pažymėtina, kad teisminiai ginčai prasidėjo seniau nei nauja valdyba          
pradėjo eiti pareigas. 

○ Pagal Unijos verslo planą, pelninga Unijos veikla planuojama nuo šių metų trečio            
ketvirčio. 

 
13. Veiklos patikrinimai ir kita svarbi informacija 
Dėl 2019 metų nuostolio Unijos valdybos pirmininkas Renatas Špicas buvo iškviestas į Lietuvos             
centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos posėdį, kur pristatė unijos veiklos ir nuostolio            
šalinimo planą. LCKU valdybą planą patvirtino. 
 
14. Pelno (nuostolio) paskirstymas 
Einamaisiais metais (2019 m.) gautą nuostolį (327.98 tūkst. Eur) Unijos visuotinio narių            
susirinkimo nutarimu planuojama perkelti į kitus finansinius metus (2020 m.). 
 
 
 
 
 
Unijos valdybos pirmininkas Renatas Špicas 
 
  



1 priedas. 
 
2019 m. Unijos valdybos iš esmės peržiūrėtos, pakoreguotos ir patvirtintos tvarkos bei reglamentai: 
 

1. Juridinio asmens kreditingumo (skolininko būklės) nustatymo tvarka (v. 4.0). 
2. Ūkininko kreditingumo (skolininko būklės) nustatymo tvarka (v. 4.0). 
3. Koncentracijos rizikos valdymo tvarka (v.1.8). 
4. Kredito unijos pelningumo valdymo ir kainodaros nustatymo tvarka (v. 1.3). 
5. Fizinio asmens kreditingumo (skolininko būklės) nustatymo tvarka (v. 4.0).  
6. Kredito unijos vidines duomenų tvarkymo taisykles su visais jų priedais. 
7. Kredito unijų kreditų vertinimo ir specialiųjų atidėjinių sudarymo kreditams taisyklės (v. 2.6) su visais jų priedais. 
8. Kreditų suteikimo ir administravimo tvarkos (v.2.3) 31-32 priedai. 
9. Likvidumo rizikos politika (v.1.4). 
10. Likvidumo palaikymo tvarka (v.2.9). 
11. Kredito unijos ūkininkų kreditingumo (skolininko būklės) nustatymo tvarka (v.4.1);  
12. Kredito unijos juridinių asmenų kreditingumo (skolininko būklės) nustatymo tvarka (v. 4.1). 
13. Kredito unijų informacijos saugumo reikalavimų tvarka (v. 2.0) su visais priedais. 
14. Interneto svetainės privatumo taisyklės (v. 1.1) su visais priedais.  
15. Kredito unijų elektroninių paslaugų teikimo tvarka (v.2.0) ir priedai. 
16. Kredito unijos paskolos rizikos duomenų bazės naudojimo tvarka (v.1.3). 
17. Kredito unijų Vidaus audito tarnybos nuostatai (v. 1.2) ir Vidaus audito metodikos (v. 1) su visais priedais.  
18. Kreditų rizikos valdymo politika su visais priedais (v. 1.4). 
19. Skolininko, laiduotojo kreditingumo (skolininko būklės) nustatymo politika su visais priedais (v. 3.2). 
20. Kreditų užtikrinimo priemonių vertės nustatymo politika su visais priedais (v. 2.3). 
21. Lyginamųjų indeksų keitimo, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, veiksmų planas susidarius nenumatytoms          

aplinkybėms Vaizdo stebėjimo taisyklės (v. 1.0). 
22. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (v. 1.5). 
23. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo taisyklės v1.3 ir priedus: Kliento (fizinio              

asmens) anketa (v.1.5). 
24. Kliento (fizinio asmens) atstovo anketa (v.1.5). 
25. Kliento (fizinio asmens) naudos gavėjo anketa (v.1.5). 
26. Juridinio asmens anketa (v.1.5).  
27. Asmens tapatybės nustatymo tvarka (v.1.1) ir jos priedai. 
28. Paaiškinimas dėl lėšų kilmės ir lėšų panaudojimo (v.1.1). 
29. Kliento rizikos vertinimo ir dalykinių santykių stebėsenos tvarka (v.1.1) ir jos priedus (priedų turinys nekeičiamas). 
30. Mokėjimo kortelių išdavimo, naudojimo ir vietinio atsiskaitymo tvarka (v.1.11) ir jos priedai. 
31. Apskaitos politika (v. 1.13). 
32. Kauno regiono kredito unijos Kauno kasos nuostatai (v. 1.1). 
33. Kreditų suteikimo ir administravimo tvarka (v. 2.2). 
34. Skolinimo kredito unijos vadovams ir su kredito unijos vadovais artimais ryšiais susijusiems asmenims tvarka (v. 1.2). 
35. Koncentracijos rizikos valdymo tvarka (v. 1.7). 
36. Pelningumo valdymo ir kainodaros nustatymo tvarka (v. 1.2). 
37. Veiklos ir rizikos valdymo strategija (v. 1.5). 
38. LCKU narių KU kreditingumo vertinimo tvarka (v. 1.2). 
39. Palūkanų normos rizikos valdymo tvarka (v. 1.1). 
40. Automobilių įsigijimo, naudojimo ir apskaitos tvarka (v. 1.4). 
41. Mokėjimo kortelių išdavimo, naudojimo ir vietinio atsiskaitymo tvarka (v. 1.10).  
42. Klientų skundų nagrinėjimo taisyklės (v. 1.3). 
43. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo taisyklės (v. 1.2).  
44. Kliento dalykinių santykių stebėsenos tvarka (v. 1.0). 
45. Vaizdo stebėjimo taisyklės (v. 1.0). 
46. Vadovų vertinimo nuostatai (v. 2.0). 
47. Nepaprastosios padėties ir veiklos tęstinumo planas (v. 1.0). 
48. Operacinės rizikos valdymo tvarka su priedais (v. 1.1). 
49. Operacinės rizikos valdymo politika (v. 1.3). 


