
Gerbiamas Pareigūnų kredito unijos pajininke,

2011-ieji buvo dar vieni iššūkių finansų sektoriui metai. Lietuvoje susvyravęs pasitikėjimas bankais, vieno iš jų griūtis mūsų šalyje 
privertė nemažą dalį gyventojų ne tik sunerimti, bet ir permąstyti savo finansų valdymo politiką bei priemones. Išryškėjusios bankų 
sektoriaus problemos kartu atskleidė ir atsakingesnio finansinių paslaugų teikimo poreikį bei dar labiau išryškino sąžiningumo, 
bendruomeniškumo bei kooperavimosi principų, kuriais vadovaujasi Pareigūnų kredito unija, aktualumą. 

Kartu su Jumis norime pasidžiaugti, kad nestabilumas ir nerimas finansų sektoriuje praėjusiais metais ne tik nesusilpnino 
Pareigūnų kredito unijos, bet privertė mus dar labiau susitelkti ir kruopščiau dirbti. Todėl šiuos metus mes pasitinkame 
sustiprėję ir išaugę.
        
Kryptingas darbas ir Jūsų pasitikėjimas leido mums tapti viena iš sparčiausiai augančių kredito unijų šalyje. Pareigūnų 
kredito unijos augimas 2011 m. lenkė vidutinį visų kitų Lietuvos kredito unijų metinį augimą. 

Praėjusiais metais Pareigūnų kredito uniją papildė 209 nauji nariai, o pajininkų skaičiaus augimą lydėjo ir subalansuotas kitų 
plėtros rodiklių augimas. 

Teigiamai Pareigūnų kredito unijos veiklą praėjusiais metais įvertino ir kredito unijų bei kitų finansines paslaugas teikiančių įstaigų 
kontrolę ir priežiūrą vykdančios institucijos – Lietuvos bankas bei Lietuvos centrinė kredito unija. Šios institucijos Pareigūnų 
kredito unijos finansinį reitingą, kuris išvedamas įvertinus pagrindinius finansų institucijos veiklos rodiklius, praėjusiais 
metais pakėlė nuo C iki B-, kuomet bendras visų kitų Lietuvos kredito unijų finansinis indeksas smuktelėjo nuo C iki D+.

Didžiuojamės praėjusiais metais pirmą kartą galėję prisidėti ir prie šešių bendrovių veiklos starto ar sėkmingos veiklos tęsimo, 
suteikę joms kreditus.

Šiais metais žadame toliau judėti į priekį ir įgyvendinti dar ambicingesnius tikslus. Sieksime Pareigūnų kredito unijos narių 
skaičių padidinti iki 1500, unijos paskolų portfelio dydį norime pakelti iki 4 milijonų litų, o unijos aktyvų vertę – iki 7 milijonų litų. 

Kuo sparčiau augsime ir kuo didesni tapsime, tuo daugiau galėsime pasiūlyti kiekvienam Pareigūnų kredito unijos nariui. 
Juk kuo didesnis bendrų tikslų vienijamų žmonių skaičius, tuo didesnės jų galimybės padėti vieni kitiems spręsti kasdienius 
finansinius klausimus. 

O prisidėti prie mūsų bendruomenės augimo galime kiekvienas. Tiesiog supažindinkite su mūsų unija savo šeimos narius, 
artimuosius ir kolegas. Ir pakvieskite juos prisijungti! 

Pagarbiai,
Vytautas Bakas 

Pareigūnų kredito unijos valdybos pirmininkas

www.pareigunuunija.lt
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Aktyvų vertė, mln LT

4

2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV
Metinis 

pokytis tūkst. 
Lt / vnt.

Metinis 
pokytis proc.

Narių skaičius 471 520 586 644 680 209 44,4

Pokytis per ketv., proc. 10,4 12,7 9,9 5,6

Visų KU pokytis per ketv., proc. 2,5 2,3 2,0 3,2 10,5

Aktyvai mln. Lt 2,06 2,16 2,51 2,81 3,08 1,019 49,6

Pokytis per ketv., proc. 5,2 16,0 12,1 9,3

Visų KU pokytis per ketv., proc. 7,4 1,4 4,5 6,5

Pajinis kapitalas mln. Lt 0,30 0,29 0,36 0,38 0,39 93 30,9

Pokytis per ketv., proc. -3,5 24,1 5,6 3,5

Visų KU pokytis per ketv., proc. 3,9 6,9 7,4 5,3 25,7

Indėlių portfelis mln. Lt 1,79 1,77 1,96 2,26 2,5 710 39,6

Pokytis per ketv., proc. -1,2 10,6 15,5 10,7

Visų KU pokytis per ketv., proc. 8,9 -0,1 4,7 7,9 22,9

Paskolų portfelis mln. Lt 1,26 1,46 1,84 1,95 2,09 838 66,8

Pokytis per ketv., proc. 16,5 25,5 6,2 7,4

Visų KU pokytis per ketv., proc. 3,6 10,9 4,5 1,6 21,9
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Svarbiausi Pareigūnų kredito unijos veiklos rodikliai 2011 metais


