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Valdybos pirmininkės pranešimas
Malonu pristatyti, kad PARAMA švenčia 61-ąją, Lietuvių bendruomenės
aptarnavimo sukaktį. Nepaisant nepastovios ekonominės situacijos
bei nuolatinio ekonominio neužtikrintumo, taip pat rekordiškai ilgai
nekylančių žemų palūkanų normų, PARAMA pabaigė dar vienus pelningus metus. PARAMA baigė 2012m. viršydama 215 milijonų dolerių
sumą ir sukaupusi netoli 6700 narių bazę.
PARAMA ir toliau išlieka didžiausia lietuvių kredito unija visame pasaulyje, neprarasdama savo pagrindinių vertybių. Mes ir toliau laikysimės
mūsų steigėjų principų, įskaitant mažesnes skolinimosi palūkanų normas ir didesnes investicijų palūkanų normas, bei jokių kasdieninių
paslaugų mokesčių.
PARAMOS paskolos pirmiausia yra sukurtos jos nariams ir turi atitikti
griežtus kredito reikalavimus be jokių teisinių nusižengimų. PARAMA
išlaiko aukštus likvidumo standartus, užtikrindama pakankamas lėšas,
visų įsipareigojimų indėlininkams vykdymui, išlaikydama didelį pelno
augimo lygį. PARAMA atlaikė visus iššūkius ir toliau klesti ir veikia saugiu ir patikimu būdu, išlaikydama gerą valdymą ir veiksmingai kontroliuodama rizikos lygį.
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PARAMOS ateitis numatoma šviesi, įdomi ir iššūkių nestokojanti. Bev-
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Praėjusiais metais mes taip pat pristatėme ir mobiliąją bankininkystę.
Todėl dabar mūsų nariai gali tikrinti savo banką būdami bet kurioje vietoje ir kurios dėka, nariai gali kontroliuoti savo banko sąskaitas būdami
bet kurioje vietoje.
PARAMOS augimas ir ateitis priklauso ir nuo jaunosios kartos, tai mus
galite rasti ir FACEBOOK socialiniame tinkle.
Padidėję reikalavimai apmodestino ne tik PARAMĄ bet visas kitas
Ontario kredito unijas. Todėl PARAMA nori kad lietuvių kredito unijos
ęsančios kaimynystėje, dalyvautų diskusijose, siekiant užtikrinti, kad
lietuvių kredito unijos visada bus stiprios ir tarnaus savo bendruomenei.
PARAMA ne tik tenkina lietuvių bendruomenės finansinius poreikius,
tačiau ir toliau yra pasiryžusi remti daugelį lietuvių bendruomenės
organizacijų suteikdama reikalingą paramą.
Atsižvelgiant į vykstančius pokyčius ir didėjant organams, dėkoju
visiems direktoriams, mūsų valdymo komandai ir darbuotojams, kurie
ir toliau užtikrina kokybę ir išskirtinį aptarnavimą, bei taiko patikimą
teikiamų paslaugų metodą ir toliau, paversdami PARAMĄ stipria finansine institucija, tokia, kokia ji yra šiandien.
Galiausiai, valdybos ir visos PARAMOS komandos vardu, aš norėčiau
padėkoti Jums, mūsų nariams, už Jūsų pasitikėjimą ir už tai, kad PARAMA ir toliau lieka Jūsų finansinė institucija.

message from the Board Chair
It is my pleasure to report, that as PARAMA celebrates 61 years of
service to the Lithuanian community, and despite ongoing economic
uncertainty, along with prolonged record low interest rates, PARAMA
has ended another positive and profitable year. PARAMA ended 2012
with total Assets exceeding $215 m., with close to 6,700 members.
PARAMA continues to be the largest Lithuanian Credit Union in the
world and has not lost sight of its core values. We continue to adhere
to the principles of our founders, including lower lending interest rates,
higher rates on deposits and no fee day to day banking. PARAMA’s
loans are primarily made to members and all loans meet stringent credit standards, resulting in continued low delinquency rates. PARAMA
maintains high liquidity standards, ensuring funds are available to meet
obligations to depositors, while enjoying a high level of profitability.
PARAMA has withstood all challenges, continues to flourish and operates in a safe and secure fashion, maintaining good governance and
controlling risk effectively.
The future for PARAMA continues to be bright, challenging and exciting. Almost 15 years ago we introduced our banking web site, making
it simple for members to manage their accounts and apply for loans
over the computer, from home. This past year we introduced mobile
banking. Now our members can be on the move while completing their
banking. And, because PARAMA’s future health and profitability depends on recruiting new, younger members and marketing the PARAMA
advantage, PARAMA is now on FACEBOOK.
With increased requirements imposed not only on PARAMA, but all
Credit Unions in Ontario, PARAMA is looking to its two Lithuanian
Credit Union neighbours to engage in discussions to ensure that there
will always be a strong Lithuanian Credit Union to serve its community.
PARAMA continues to not only serve the financial needs of the Lithuanian community, but remains committed to continue supporting the
th
numerous Lithuanian community organizations
with ongoing donations.
th

60
Anniversary

Anniversary

Finally, on behalf of the Board and
the entire PARAMA team, I also thank
you, our Members for your ongoing
confidence and for continuing to make
PARAMA your financial institution of
choice.

Rita Urbonavičius
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Given the ongoing changes and increased expectations by the governing
bodies, I thank all Directors, our Management Team and Staff, who continue
to deliver quality and dedicated service
on a consistent basis, making PARAMA
the strong and healthy financial institution it continues to be today.

Rita Urbonavicius
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Parama Lithuanian Credit Union Limited

Statement of Financial Position
As at December 31,
Assets
Cash
Investments
Member loans
Other assets
Property and equipment
Liabilities
Member deposits
Other liabilities
Member shares
Members’ equity
Retained earnings
Accumulated other comprehensive income

Statement of Income

For the year ended December 31,
Interest income
Member loans
Investments
Interest expense
Member deposits
Net interest income
Provision for (recovery of) impaired loans
Net interest income
after provision for impaired loans
Other income
Net interest and other income
Operating expenses
Administrative expenses
Depreciation
Advertising and promotion
Insurance
Salaries and benefits
Income before distribution and taxes
Distribution to members
Income taxes
Net income
Other comprehensive income
Unrealized gain on investments
Unrealized gain/(loss) on interest rate SWAP
Income taxes
Total other comprehensive income
Total comprehensive income

Audited financial statements and membership reports are available for inspection by the members
at the Annual General Meeting (AGM) and from
Parama’s main branch 10 days prior to the AGM.

2012

2011

10,510,926
24,603,315
179,213,339
354,489
634,599
215,316,668

17,774,354
26,730,178
162,552,307
315,561
661,675
208,034,075

200,362,557
1,372,985
266,615
202,002,157

193,899,006
985,235
578,482
195,462,723

12,935,649
378,862
13,314,511
215,316,668

12,301,076
195,392
12,496,468
207,959,191

2012

2011

6,200,840
636,646
6,837,486

6,411,782
608,691
7,020,473

3,254,557
3,582,929
(8,832)

3,303,117
3,717,356
(286)

3,591,761
324,265
3,916,026

3,717,642
356,272
4,073,914

940,138
50,518
141,561
310,325
1,449,109
2,891,651
1,024,375
235,000
154,802
634,573

961,340
48,383
115,929
316,529
1,256,515
2,698,696
1,375,218
245,096
221,750
908,372

221,553
10,973
(49,056)
183,470
818,043

97,752
(73,582)
(5,317)
18,853
927,225
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CEO pranešimas

Working together to make
a difference in our community

CEO pranešimas

message from the CEO
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PARAMA goes mobile
Many thanks for your continued support.
goes palaikymą.
mobile
Labai ačiū užPARAMA
Jūsų nuolatinį
Labai ačiū už Jūsų nuolatinį palaikymą.
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Tarmo Lõbu

Tarmo Lõbu

Tarmo Lõbu

Visuotinis metinis narių susirinkimas šaukiamasVisuotinis metinis narių susirinkimas
šaukiamas
The annual meeting
will be held on
2013m. balandžio mėn. 14d. sekmadienį, 3 v.p.p., 2013m. balandžio mėn. 14d.
sekmadienį,
3 v.p.p.,
Sunday,
April 14,
2012 at 3 p.m. –
Lietuvių namuose, 1573 Bloor St. W., Toronto.
Lietuvių namuose, 1573
Bloor St.
W., 1573
Toronto.
Lithuanian
Hall,
Bloor St. W., Toronto.
Dalyvaujančių registracija prasideda 2 v.p.p.
Dalyvaujančių registracija
prasidedawill
2 v.p.p.
Registration
commence at 2 p.m.
On-the-go banking as handy
On-the-go
banking as or
handy
as your smartphone
tablet.
smartphone or tablet.
Getasityour
at www.parama.ca
Get it at www.parama.ca

61-ojo metinio susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. pranešimai:
a) Valdybos pirmininkės
b) Generalinio Direktoriaus
c) paskolų Direktorės
d) revizijos Komiteto
e) revizoriaus
3. Diskusijos dėl pranešimų
4. revizorių tvirtinimas
5. rinkimai:
2 narių į Valdybą
6. Sumanymai
7. Susirinkimo uždarymas

61-ojo metinio susirinkimo
dienotvarkė:
61st Annual
meeting Agenda:
1. Susirinkimo atidarymas
1. Opening
2. pranešimai: 2. reports of:
a) Valdybos pirmininkės
a) Chair
b) Generalinio Direktoriaus
b) Chief Executive Officer
c) paskolų Direktorės
c) manager, retail Lending
d) revizijos Komiteto
d) Audit Committee
e) revizoriaus e) Auditor
3. Diskusijos dėl pranešimų
3. Discussion of reports
4. revizorių tvirtinimas
4. Appointment of Auditors
5. rinkimai:
5. Election of Directors:
2 narių į Valdybą 2 members to the Board of Directors
6. Sumanymai 6. Suggestions
7. Susirinkimo uždarymas
7. Adjournment

The
Sun
Lithuani
Regi

61st
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Kadencija baigiasi
Term expires

BOARD OF DIRECTORS

r. UrBONAVIČIUS, Pirmininkė

2015

r. UrBONAVICIUS, Chair

K. DrAUDVILA, Vice-Pirmininkas

2013

K. DrAUDVILA, Vice-Chair

m. SpUDAS, Narė

2014

m. SpUDAS, Director

T. KUrAS, Narys

2014

T. KUrAS, Director

A. mOrKŪNAS, Narys ir
Revizijos Komiteto Pirmininkas

2013

A. mOrKUNAS, Director and
Audit Committee Chair

E. pAmATAT, Narys

2014

E. pAmATAT, Director

A. šILEIKA, Narys

2015

A. SILEIKA, Director

A. VAIDILA, Narys

2015

A. VAIDILA, Director

VALDYBA

TARNAUTOJAI / STAFF
Generalinis direktorius
Vykdančioji direktorė
Paskolų direktorė
Turto vadybos direktorius
Paskolų konsultantas
Komercinių paskolų specialistė
Komercinių paskolų specialistė
Komercinių paskolų asistentas
Paskolų specialistė
Paskolų administratorė
Skyriaus vadovė
Skyriaus vadovė
Buhalterė
Įstatų vadovas
Narių aptarnavimo specialistė
Narių aptarnavimo specialistė
Narių aptarnavimo specialistė
Narių aptarnavimo specialistė

Tarmo Lõbu
NijoLė LewiNgToN
ramuNė beaTTie
aLvydas sapLys
gary daiLey
Nemira baLsyTė-gordoN
KrisTiNa yčas
pauL ŠarūNas
virgiNia pečiuLis
joLaNTa ZyLiNsKa
ireNa paZNėKas
gražiNa ŠiaučiūNas
daLia jaNKausKas

praNas viLKeLis

KrisTiNa dambaras-jaNowicZ
jaNiNa dZemioNas
ewa gumowsKa
Teresė samoNis

Chief Executive Officer
Manager, Operations
Manager, Retail Lending
Director, Wealth Management
Lending Consultant
Commercial Credit Officer
Commercial Credit Officer
Commercial Credit Assistant
Credit Officer
Loan Administrator
Branch Supervisor
Branch Supervisor
Accountant
Compliance Officer
Member Service Representative
Member Service Representative
Member Service Representative
Member Service Representative

PAGALBINIAI TARNAUTOJAI / PART-TIME STAFF
KrisTiNa sTrumKis
veroNiKa jaNusZKo
emiLija puTeris
ediTa puTrimas
joLaNTa sTasiuLevičius
viLija gačioNis
auŠra Trussow
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