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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. KUBOR indekso skaičiavimo metodikos (toliau vadinama – Metodika) tikslas yra apibrėžti Utenos kredito unijos 
(toliau – Unija) išteklių, skirtų skolinimui, kainos, kuri būtų naudojama kaip kintama kredito palūkanų dalis, 
skaičiavimo tvarką. 

2. Sąvokos :  
2.1. Kredito unijos ištekliai – kredito unijos lėšų fondas, iš kurio yra teikiami kreditai Unijos nariams ir 

asocijuotiems nariams. 
2.2. Palūkanų norma – sutartyje numatytas procentinis dydis, kurį kredito unija moka  

2.2.1. indėlininkui – už taupomąjį, terminuotą indėlį, lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje, 
2.2.2. kreditoriui – už gautą kreditą. 

 
II. KUBOR INDEKSAS 

 
3. KUBOR – tai metinė palūkanų norma, kuri parodo, kokia yra vidutinė svertinė turimų kredito unijos išteklių kaina 

(palūkanų norma). 
4. Į KUBOR skaičiavimus įtraukiami šie kredito unijos ištekliai: 

4.1. Narių, asocijuotų narių ir klientų atsiskaitomosios sąskaitos; 
4.2. Narių, asocijuotų narių ir klientų taupomieji indėliai; 
4.3. Narių ir klientų mokėjimo kortelių sąskaitos; 
4.4. Narių, asocijuotų narių ir klientų terminuotieji indėliai; 
4.5. Unijos gauti kreditai apyvartinėms lėšoms. 

5. Į KUBOR skaičiavimus nėra įtraukiami šie kredito unijos ištekliai: 
5.1. Kreditai ir kitos gautos lėšos, skirtos konkrečių kreditų išdavimui (pvz., Verslumo skatinimo fondo lėšos, 

kurios yra skirtos tik verslumo skatinimo fondo kreditams teikti), kai tokių kreditų kainodaros neįmanoma 
susieti su kintama kreditų palūkanų norma KUBOR; 

5.2. Gauti subordinuoti ir likvidumo palaikymo kreditai, kurių tikslas nėra suformuoti Unijos išteklių fondą. 
6. KUBOR skaičiavimo formulė : 

 

𝐾𝑈𝐵𝑂𝑅 =  
∑ 𝐼 ∙ 𝑃𝑁

∑ 𝐼
 

Kur : 
I − Ištekliai, nurodyti šios metodikos  4.1. −4.5. punktuose 
PN − Išteklių, nurodytų šios metodikos  4.1. −4.5. punktuose, kaina, t. y. aktuali jiems taikoma palūkanų norma 
𝑛 − laikotarpio, už kurį skaičiuojamas KUBOR, išteklių kiekis. 
 

III. KUBOR TAIKYMAS 
 

7. KUBOR indeksas Unijoje taikomas teikiant kreditus su kintama palūkanų norma (išskyrus specialius kreditus, 
kurie taikoma kita kainodara ir KUBOR taikymas neįmanomas). 

8. KUBOR gali būti naudojamas ir nustatant indėlių palūkanų kainodarą. 
 

IV. KUBOR SKAIČIAVIMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ 
 

9. KUBOR indeksą, už praėjusį mėnesį (praėjusio mėnesio paskutinę kalendorinę dieną), iki einamojo mėnesio 15 
d., apskaičiuoja Unijos valdyba.  

10. KUBOR rezultatai pateikiami www.uku.lt tinklapyje ir/ar kitomis Unijos valdybos nustatytomis priemonėmis. 
11. KUBOR indeksas, apskaičiuotas už praėjusį mėnesį, pradedamas naudoti nuo Unijos valdybos nurodytos datos. 
12. Ne rečiau kaip kartą per metus Unijos vyr. finansininkas atlieka KUBOR indekso rezultatų tikslumo ir skelbimo 

reguliarumo patikrą. Šią patikrą negali atlikti tas pats darbuotojas, kuris vykdė reguliarius indekso 
apskaičiavimus. 
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