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tAB,,Audito tikslars"
NEPRIKLAUSOMO ATJDITORIAUS ISVADA
Gyventojq ir smulkaus verslo kredito unijos nariams

Nuomon€
Mes atlikome Gyventojq ir smulkaus verslo kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitr-1. kurias
sudaro 2016 m. gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
aiSkinarnasis raStas. iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4. audit4.

Mtisq nuomone, pridetos finansin€s ataskaitos visais reiklmingais atZvilgiais teisingai pateikia
unijos 2016 m. gruodZio 3l d. finansing paddti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius
veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojaniius teis0s aktus,
reglamentuojaniius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4, ir verslo apskaitos
standartus.
Pagrindas nuomonei pareik5ti
Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Musq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibhdinta Sios iSvados skyriuje ..Auditoriaus atsakomybc uZ finar.rsinir,1
ataskaitq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus. susijusius su auditu Lietuvos Respubliko.ie.
Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq. susijusiq su Lietuvos Respublikos audito jstat,u-mu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musq surinkti audito irodymai yra pakankami ir linkami mr-1sq
nuomonei pagristi.

Dalyko pabr€Zimas
Nes4lygodami savo nuomones, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq ai5kinamo.io raSto 3-qiE
pastab4, kurioje nurodytas investicijq iLietuvos Centrines kredito uniios kapitalq nuvertejimas ir.jo
apskaidiavimo metodas.

Vadovyb€s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas
Vadovy'be yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietul,os
Respublikoje galio.iandius teisds aktus. reglamentuojancius buhalterinq apskait4 ir linansing
atskaitomybE, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia. vadovybes nuontone.
yra bhtina finansindms ataskaitotns parengti be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebe.iim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti UniiE ar nutraukti veikl4 arba neturi
kitq realiq alternatyr,'q, tik taip pasielgti.
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LJZ va.ldymq atsakingi asmenys privalo priZifireti Uniios finansiniq ataskaitq renginro procesq.
Audittoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq auclit4
M[sq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq del to. ar finansines ataskaitos kaip r,,isuma rera
reikSrningai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaLrs iSvad4. kgrio.ie pateikiama
musq nuomond. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas. o ne garantrja. kad
reikSrning4 iSkraipyrn4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per ar.rdit4. kuris atliekun1ur pugil t',tS.
I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais. jeigp galinra pagristai
numatyti, kad atskirai ar kartu.iie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprencli.un1r.
priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.
Atlikdami audit4 pagal Tr\S, viso audito metu priememe prof-esinius sprendimus ir laikentes
profei;inio skepticizmo principo. Mes taip pat:

' Nlustateme ir ivertinonre finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
riz1k4, suplanavome ir atlikorne procedDras kaip atsak4 itoki4 rizikq ir surinkome pakankan-11
tinkamq audito irodyrnq mtsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipvmo del apgar.rles
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipyrno del klaiclq neaptikimo rizika. nes
apgaule gali buti sukdiavirnas, klasto.iirnas" tycinis praleidimas. klaidingas aiSkilipras arba
vidaus kontroliq nepaisynras.

' Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles. kad galetume suplanuoti konkreciopris
aplinkybemis tinkarnas audito proced[ras, o ne tam. kad galetume pareikSti nuomong apie
Lhijos vidaus kontroles veiksmingum4.

. fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimr4 bei
su jais susijusiq atskleiclimq pagrisrum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamurno ir del to, ar.
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar sqlygomis susijgs reikSmingas
n,;apibreZtumas. del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebe.jimo tgsti veikl4. JeigLr
padarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja. auditoriaus iSvadoie
privalome atkreipti dernesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba. .ieigu tokiq
al.skleidimq nepakanka. turime modiflkuoti savo nuomong. Mlsq iSvados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau. blsimi ivykiai ar s4l.vgos
gali lemti. kad LJnija negales toliau tqsti savo veiklos.

. {r'ertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini. lskaitant atskleidirnr-rs. ir
ta.i, ar f'tnansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip. kad atitiktu
te,isingo pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikirno laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, lskaitant svarbius vidaus kontroles trt-rkun.1rs.
jeigu juos nustateme audito metu.
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GYVENTOJU IR SMULKAUS WRSLO I<RDDITO UNIJA
(lmones pavadinirnas)

302448934 TAII(OS PR, 21 B I(AUNAS
(lmones kodas, adresas, kiti duornenys)

2016 nr gruodZio m0n.31 d. IIALANSAS

2011 -02-10 Nr. S201 ?-0225
(ataskaitos sudarymo data)

2016 metq

('fvutinimo Zynra)

tukst.Eur
(atcskaitinrs laikotarpis)

(rlriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galin6io
n?rl-yli apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

(alaskaitos tikslunro lygrs rr valiula)

(paraSas)

,[ffi::,,.":
\ 

(vardas rr pavarde)

TTIRTAS Psstabos
Nr.

Fi nansiiriai
metli

, Pr,a0jQ
fiua nsihiai

. ,.. me tai
A; IUN.TAS 4234 4297

I Pini6;ai ir pinigq ekvivalentai 9 420 33s

u, lnvel;ticijos i verfybinius popierius l0 407 t02(

III Kredito istaigorns suteiktos paskolos ir kitos idjq gautinos sumos ll 28 1)

IV. Kredito unijos nariams suteil<tos paskolos ir kitos iS jq gautiuos
sumos

T2 3344 2843

Kita:; fi nansLnis turtas t3

vt. Atsargos, uZ skolas perinltas ir kilas furtas I4 t2 3

VII. llgal aikis materialusis txrtas t5 23 2t

VIII, Nenraterialusis furtas 15 i

TURTO IS.VISO: 4234 129',,

NUOSAVA S KAPITALAS IR..ISIPAREIG O JIi{AI Pasta bos
Nr.

Fin a nsi niai
mctai

PraCj q

finansiniai
. metal

B. rvlo KTJTINOS SUM0S IR ISIPAREIcOJIMAr JOJ / 373t
Moketiros suuros ir jsipareigojinrai kredito istatgonr's 18 210 57)

II
Mokctinos suntos ir isipareigojirnai klientanrs ir kredito unijos
nariarns

l1 3424 3 164

IIi. Kitos moketinos suuros ii jsipareigojimai I6 3 3

lv. Atidejilriai

S ubordinuoti is iparei goj im ai 0 0

NUOSAVAS I(AFI.TAL/(S 597 Jf,Y

I Pajinis kapitalas 19 605

It, Privalouriej i rezervai ir kaoitalas 5

III. Perk aiuoj inro rezervas

IV, Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 13 5

IV.I Ataskaitiniq meQ pelnas (nuostoliai) 13 44

tv.2. {nkstesniU meq pelnas (nuostoliai) / 3S

NTJO SAVO I(APTTALO TR ISIpAnETc O JIMVITS:.WS0

"l
4234 429',l

Administracijos vadovas

fino:es radovo pareigq pavad inimas)

Vliausioji buhalter€

(

\],.

Audrius Virbalas

{) 
(vardas ir pavarde)

, 1/
{ .,1 ,' Rasa Ditkcvidiene



GWI'NTOJ IR SMULI(AUS VIRSLO KREDITO UNIJA

302448934 TAIKOS PR.21 B KAUNAS

(jmones pavadinimas)

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 nr. gruodZio men.3l d. PLLNO (NUOSTOLIU ATASKAITA

(Tvirtinimo Zyma)

tukst.Eur

2016-02-10 Nr. S20 I 6-0 1255
(ataskaitos sudarymo data)

-F

(ataskaitos tjkslumo Iygis ir valiuta)

(vyriausicjo buhalterio (buha)terio) arba galindio
tvarkf/ti apskailq kito asnrens pareigq pavadinirnas)

'l !

Rsasa Ditkevidiene
(vardas ir pavarde)

Bit.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finlnsiniai
metai

Pradjg finansiniai
nrctai

I PalOkanq pajarnos I 196 r8t
:I. Pallkanq sqnaudos 62 75

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 l9 zl
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 3 8

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultaras 4 IA 0

v.1 Specialiqjq atiddj iniq s4naudos A 0

v.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitinro ir pardavinro rezultatas l0

VL Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 5 o

VII, Bendrosios ir adurinistracines sanaudos o 156 l4(
VUI- Kitos veiklos pajamos 1 I

IX. Kitos veiklos sanaudos '7 0

X. PELNAS (NUOSTOLIAD PRIBS APMOKBSTTNjMA 4t

XI, Pelno mokeslis .8- 4

xII. GRYNASIS PBLNAS (NUOSTOLIAI) t3 44

Adminisilracijos vadot'd
(jrnones vadovo pareigq pavadinimas) t(

I
t

\.n
\il y ,-\iausioii buhaltere

,r Audrius Virbalas
(vardas ir pavarde)



Gyventojq ir smulkaus verslo kredito unija

AISKINAMASIS naSla.s
2016 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos ffikst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Gyventojq ir smulkaus verslo kredito unija (toliaus - kredito unija) iregistruota 2009 rn. spalio
men ll0 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito unijos licenzij4 2010 m. kovo men. 10 d.

Kredito unija- tai kooperatiniais pagrindais suorgalizuota, LR kredito unijq fstatymo
nustal.yta tvarka iregistnrota kredito istaiga, isikurusi adresu Taikos pr.21B, Kaunas.

Kredito unija paslaugas pradejo teilcti 2010 rn. balandZio rnen. i2 d.
Unija yra Lietuvos centrines kledito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
2012 m. birZelio men. 4 d. priirnta i Lietuvos centrinds kredito unijos narius
Vidutinis rnetinis darbuotojq skaidius 2016 m. - 5,2015 m. - 5, vidutinis darbuotoiu darbo

uZrnokestis - 976 eurai, praejusiais metais - 976 eurai.

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemtau yra i5destlti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 metq finansinirl ataskaitr-1
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartr-rs,
Lietu"ros banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unUr+ apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4. Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. lapkridio men. l1d. Valdybos
nutarimu Nr.V2009-11-06 ir pakeista 2013 m. kovo men. 19 d. kredito unijos valdybos posedZio
protol<olu Nr. V20 1 3-0304.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien4
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - hrkstandiais eurq
(ilkst. Eur.).

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo
dien4l pelnas ir nuostoliai, atsiradg ir,ykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta
ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine vaiiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami rnetq pabaigoje galiojusiu kursu.

1

2076.t2.31 2015.12.3L
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai trsmenys 434 406

Juridinia,i osmenys ol 63



Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvurnas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos tu1as, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos butq ivertinti apdairiai, t. y.
kad jr4 verte nebtrtq nepagristai padidinta alba nepagristai sumazinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. IJkines operacijos ir Dkiniai ivykiai kredito unijos
apska.itoje ira5omi pagal jq turini ir ekonominE prasmg, o ne tik pagal jq juridinq for-q.

Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reikimingq
informacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finar-rsiniq
ataskaitq vartotoj ai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks irtgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reik5rningai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kledito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidirno momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupirno princip4, informuoja varlotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems
pakarrkamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4,

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priirnti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiks:mingum4.

Patikimumas, tiklumas ir teisingunlas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir
joje n"era reikSrningr4 klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi blti matyti tikra ir reisinga
finant;ine blkld, taip pat tikli ir teisingi veiklos ir finansines btrkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kledito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos slr
s4naudomis, patirtomi s uZdirbant tas paj amas,

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigrl ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikorni kredito unijos pinigai ir indeliai iki par-eikalavimo, kurie
pripaiiistarni ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietu'ros Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdves valstybiq r.ryriausybiq vertybinius
popie.rius bei Lietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir
veftinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis furtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kredito unija turi:
iki i5pirkimo termino laikomus LR Vyriausybes, Rumunijos bei Slovenijos vyriausybirl

verfytrinius popierius, kurie apskaitomi amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiciuotq
pal[kanq metod4.



Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kledito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZlstamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siu*.
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinr+ sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sulros kafiu su sukauptomis painkalomis"
Suteil<tos paskolos ir gautinos sumos pripaZistarnos ir vertinamos pagat t S--ojo ,r".rlo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunanna taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4).
P as kct lry v er t d s s untaiij imas

Paskolos yra veftinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskoh4 vertinimo taisyklemis, kredito ulijos finansines
skolirrinko bfkles verlinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinarnos ne rediau kaip karl4 per menesi. Kredito unija paskolq verlinimo metu
nustal.o, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefie nesumaZejo. AtsiZvelgus i verlinimo
rezultatus, paskola priskiriarna atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rrzik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus !grup9, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese aiaskaitose taikyti
paskolos rizikos
tiketini paskolos

itines vertes dalies sumaZeiimo dydZiai pateikti lenteleie:

PaskolqvertdssumaZejirnasskaidiuojamasatsiZve1giantipui[ot,+'@
atgaul.i paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigg
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 1.2 proc. diskonto no*,
(2015 metais taikl.ta 1,6 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZejimas 2016 ir 2015 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos iaOg-OTZA
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito wrijq abejotinq aktyvq grupavirno ir spetialiqjl] atidejiniq
(atideji imq) abej otiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

I(ito finansinio turto straipsnyje palodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materiialqji ir nematerialqii turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis rurtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripa2istarnai ir
vertiniamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai-isipareigojimai,,
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito trulo straipsnyje parodorna kredito unijos turimq atsargq,
uZ skrllas perirnto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus tuifi
straips;nius neitraukto tutto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turlrx, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistarnas tikr4ia vefte atdmus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
verlinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos., nuostatas.

ilgaiaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

100

Pasllolq rizikos grupd Apskaitinds vertes sumai6iimo dydis rrroc.
2016 m. 20i5 m,

standartine (I rizikos
limos rizikos 0I rizikos
l!$qq rizikos (III rizikos grupe)

abeiotina (IV rizikos
nuostolinga (V rizikos eru



ilgalai.kio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarlo
,,llgaliaikis materialusis turtas" nuostatas, vede.

Nematerialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
turtas'o nuostatas, verte.

Ilgalaikis tuftas (patvirtinta minimali ilgalaikio turlo isigijimo savikaina 100 eur, parodomas
isigijimo velte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuverlejimo suma.
Nusidevejimas (arnorlizacija) apskaidiuojarnas naudojant tiesini btd4, proporcingai nuraiant
kiekv:ieno atskiro turto vieneto isigijirno vertg per numatomq jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZiflros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turlo rekonstravimo ir remonto darbq registravirnas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato,

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje palodoma visa kredito unijos
isiparr;igojirnq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kledito istaigoms pripaZistarni ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientarns ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kledito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimrl straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isiparrligojimai, neparodyi kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siarne
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto,,Pelno mokestis",31-ojo verslo apskaitos standarto,,Atlygis
darbu,ctojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolo:; vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(sr"rbor:dinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le3os i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,
atskaidiavus sandoriui sudary'ti patirlas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
saviketina, o tarp gautq grynqjrl iplaul<q ir padengimo veftds susidargs skirlurnas pripaZistarnas
pajal:romis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengirno laikotarpl
taikant galiojandias palfikanrl nonnas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo rnornentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galim'ybe uZskaityi pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isiparr:igoj imus vienu metu.

llgalaikio turto grupe Nusid6vdjimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Plograrmine iranga aJ
Lengvie j i automobiliai 6
Baldai o
Kornpiuterine iranga 3
Kita iranga a



Pajamq ir s4naudq pripaiinimas

Pallkanq pajamrl straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kledito unijos nariams suteiktq paskohl ir kito finansinio turto, kuris neveftinamas tikr'4ja
vefte, llmortizuota savikaina iverlinto finansinio turto palDkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pahkanq metodq. Palhkanq pajarros pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauLta ekonomine nauda ir pajaLrnq suma gali buti patikimai ivefiinama.

Palukanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams il kitierns
klientams priskaidiuotos palukanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikr4ja verte,

Kornisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamtl ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ
tarpinir:kavimq uZdirbtos pajamos ir'patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrind.ines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskoiq administravimo mokesdiai
yra nereikSmingi ir pajarnomis pripaZinami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZir;tamos, kai patiriamos. Kornisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vefies pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodornas kledito
istaigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vefies sumaZejimo ir nuostolio del veftes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popierir-1
tikrosics vertes pasikeitimo, verlybiniq popieriq ir kito finansinio turto veftes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turlu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingumq, i
kliento finansing ir ekonominE buklg, i prievoiiq pagal sandorius del finansinitl paslaugq teikimo
vykdymq, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ir,ykdyti il kitas aplinkybes, turindias
itakos lredito unijos turto vertei, sanaudas,

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nr"rostoliq) straipsnyje parodorni operacijrl
uZsienirt valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjrl ir administraciniq sanaudrl straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kledito unijos veikla.

Kit6s veiklos pajarnq ir kitds veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostolitl) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajarnos ir sanaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokescioir atidetojo pelno rnokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatyrnu, 2016 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2015 metq - 5 proc.

Atidetas pelno rnokestis yra paskaidiuoja:nas naudojant mokesdio tarifus, galiojandir-rs ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kurriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turlo
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai skirturnai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo. Tarifai,
galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto peino mokesdio
paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomon e, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajarnornis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdyos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.



Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitirnas ir klaidq taisyrnas atvaizduotos pagal
7 Vlt S standart4. KU nustatl'tas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas
yra 0,1 % visos turlo balansinds veftes, bet ne daugiau kaip 4234 Eur.

Ataskaitiniais rnetais buvo pakeistas investicijq i LCKU kapitalq atvaizdavimas balanse bei
kitq pajarnq (delspinigiq ir pan.) atvaizdavimas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Del Sios prieZasties
patikslinta lyginamoji informacija. Lyginamosios informacijos pasikeitimo itaka atskleista lenteieje
Zemiau.

Zemiau Siame ai5kinamajame ra5te visur nurodoma ataskaitiniais metais pakoreguota
ly girLam,rj i infonnacij a.

Straipsnis 2015 m.
patvirtinti
duomenvs

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

Skirtumas,
ttikst. Eur

II. Investicijos i vertybinius popierius 993 r026 33

V. I(itas finansinis turtas 1aJJ 0

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajzrnos t5 zo l1

VIIL Kitos veiklos pajarnos 1AL+ J -11



AIJA PALUKANU PAJAMOS IR NAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015m. Polqytis,

tiikst. eur
UZ paskolas 191 165
UZ le5as LCKU I 2 -l
UZ veftybinius popierius A+ 2T -1',7

I5 viso pajamq 196 188 8
UZ indelius 49 66 1-

-t I

UZ LCKU paskolas l3 I ,4a

I5 viso sanaudu 62 /f -13
Gq,nosios palfikanq pajamos 134 113 2l

FINANSINIU ATASKAITV PASTABOS

PASTABA PALO

3 PA.STABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

Ataskaitiniais metais nustatyti investicijq i LCKU kapital4 nuvertejimo poZymiai. Be
to Llnija planuoja pradeti i5stojimo i5 LCKU proced[r4. Unija Sios investicijos nuverlejim4
paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU finansines ataskaitas (2016 metq IV ketvirdio viesai
paskelbtos finansinds ataskaitos), taikant nuosar.ybes metod4 apskaidiuotas 30 proc. investicijos
nuvertdiimas.

2 PA.STABA KOMISIhIIV IR KLIENTU APTARNAVIMO VBIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. eur
Paslaugq ir komisiniq pajarnos l5 15 0
Pajamos i5 stojamojo mokesdio o I I
Delspinigiq pajamos 4 l0 -6

Paslaugq ir komisiniq i5iaidos 3 8

Gqznosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veil<Ios paiamos t6 18 1

Strnipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
trlkst. eur

Spercialiqjq atid6jiniq s4naudos: 4 0 4

Spec. atidej imai paskoiorns 4 0 4

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas -10 0 -10

LCIKU pajq nuvertej imas 10 0 -10
Rez:ultatas -14 0 -14



BS

6 PITSTABA BENDROSIOS ADMINISTRACI

7 PhSTABA KITOS

8 PITSTABA PELNO MOKESEIO SAN UDOS

BS5 PA,STABA KITAS F'INANSINBS IR INVESTIC fiBS VEIKLOS PBLNAS(NUOSTOLIAI)
Straipsnis 2016m. 2015 m. Pokytis,

ttikst. Eur
Rezrlizuotas pelnas(nuostolis) i5 operacijq VVP
operacijq

6 JT -48

Rerzultatas 6 54 -48

A NIlS SANAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttikst. eur
Dzu'bo jegos iSlaidos 77 72 5

Nusideveiimo iSlaidos 7 J 2
FA audito 5laidos 3 2 I
Reklarnos r malketingo i5laidos 3 2 I
Indeliq draudirno irnokos t2 o 3
Atskaitymai i stabilizacij os fondq ll 11 0
Atostogq rezervas 0 0 n

Kit,os operacines i5laidos 43 39 +
I5 r'iso r56 140 16

A KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR \AUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. eur
Kit,os veiklos paj arnos l 1

I5 r'iso pajamq I J 1

Kitos veiklos i5laidos 0 0 0
[5 r'iso s4naudq 0 0 0
Gqynosios kitos veiklos pajamos 1 ,J -2

A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

trlkst. eur
Einamrjq metq pelno mokestis 0 0 0
Atidetasis pelno mokestis 0 4 -4
I5 r,iso pelno mokesdio s4naudq 0 + ^-T

Atiddtojo pelno mokestio turto judejimas
Likutis metq pradZioje J 7 A-a

Del sukauptq nepanaudotq atosto giniq s4naudrtr 0 0 0
Del mokestiniq nuostoliq 0 ^-T 4
Likrutis metq pabaigoje J -J 0



9 P/TSTABA PINIGAI IR PINIGI/ EKVIVALENTAI
Kredito unijos balanso stlaipsnyje Pinigai ir pinigq ekyivalentai parodytas sumas sudaro

pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojarnos I
Zino.mE pinigrl sumQ. Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vertes pokyciq rizika yra labai
nedi,leie. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktura ir pokydiai:

rO PASTABA INVOSTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius bei i LCKU kapital4. Investicijos ivertl'binius popierius balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis palukanomii ir ivertinus vertes
sumaZejirn4 del galimq nuostoliq.

Unija 2016 rn. gruodZio 31 d. vertybiniq popierirl nebuvo ikeitusi. Visos investicijos
yra isigy'tos laikyti jas iki i5pirkimo datos. Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir strqktgra
buvo tokie:

Informacija del LCKU nuvertejimU sumq pateilcta prie Sio ai5kinamojo ra5to 3 pastabos.

11 P,ASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GATITINOS SUMOS

Siame baianso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio la'edito jstaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos surnos ir avansai. Paskolos ir terminuotieli indetiai rodomi
kaftu su sukauptomis paliikanomis paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4, jvertinus vertes sLunaZejimq
del galirnq nuostoliq.

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
ttkst. eur

Gry,nieji pinigai .AJ+ 2l la

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitornosiose s4skaitose 26 73 -47

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 360 241 119
I5 l'iso 420 33s 85

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. eur

Investicijos i verUbinius popierius, laikomus iki Spirkimo
797 I -4r3Ilgalaikes invest cijos i LR VVP I :Sa

Ilgalaikes investicijos i EEE valtybirl VVP 0 196 i96
Investicijos i LCKU kapital4 aaJJ 33 0

Investicijq i LCKU nuvertejimo suma -10 0 10

I5 viso
407 1026 -619



2,500 15 m.0.20o/o iki 2.80%
Straipsnis 20t6-12-31 2A15-t2-37 Pokytis,

ttkst. eur
Le5ros laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 28 a^)L -4
I5 r'iso 28 32 -4

Apskaidiuotosios pal0kanq normos uz terminuotus indelius 2016 m. svyravo nuo 0.10% iki

Kreditourrijalaikospecialiosiospaskirtiesle5asLcKc
yra sudarornas LCKU istatymo nustat).tu b[du. Sis rezervas skinas kr.edito uniiu, LCKU nariu
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant
sukauptas leias pagal kredito unijos pareikalavirn4 jos likvidumo padidinimui. Kr.edito ulijos
LCK:U nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narirl
susirinkirno patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir netenninuotq indelirl kredito unijoje litais ir
uZsienio valiuta le3q. UZ likvidumo palaikymo rezervo ledas kredito unijorni 0.5 % dvdZio metines
pall.kanos (2015 metais 0,5 oA).

12 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLoS IR KIToS IS JU
GAIJTINOS SUMOS
Siarrre straipsnyje parodomos la'edito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir iSjq gautinos sulnos kaftu su sukauptomis paltikanomis ir lvertinr"rs vertds sumaZejim4 del galirnq
nuostolir-1.

Paskolq portfelio strukt[ra ir pokydiai:

Vistl didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2016-12-31 dienos
bfrklei buvo 308,65 proc., o 2015-12-31 buvo 318,95 proc.

Eil.
Nr.

Rizilios
grup€

20r6-t2-31 2015-12-31 Pokytis per metus,
tiikst. eur

Skolos
suma

Spec.
atidcji
niai

UZtihrini
mo
priemoniq
diskontuot
i pinigq
srautai

Skolos
suma

Spec.
atideji
niai

UZtikrini
mo
priemoniq
diskontuot
i pinigq
srautai

Skolos
suma

Spec.
atidejiniai

I Standarline 151 8 0 2686 l 360 0 2257 r58 0
2 Galimos

rizikos
819 I 990 64s 1 945 174 0

3 Padidintos
rizikos

616 6 868 552 z 805 64 4

L+ Abejotina 138 0 aaaz) -) 39 0 70 99 0
5 Nuostolinga 262 2 477 256 6 374 6 -4
6 I5 viso 3353 9 5254 2852 9 4451 501 0

Specialiqjq
atidejiniq
sanfykis su
kredito unijos
nariatns
suteiktq
paskolq suma,
proc.

0r27 0,32 X X

10



13 PA,STABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefl-ransinis turtas.

kuri a.(imiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnir-rs neitrauktas turtas.

I4 PA,STABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS
Uniia vis4 ilgalaiki materialqji turr4 naudoja savo veikloje. .Tis nera niekam ikeistas ar

kitaip apribotos teises i ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
imo ilcalaikio materialioio turto struktlra ir nokvdius nateiki

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. eur

A. IJL skolas perimtas nefinansinis turtas
Busimojo laikotarpio iSlaidos I 18 -9
Atideto pelno mokesdio turtas J J 0
UZ sl<olas perimtas turtas 0 l1 11

[5 viso I2 32 -20

Lunm() rlgalalKlo matenalloto turto struKtu tr pokye rus paterkrama lentelere

Straipsnis
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas [5 viso

Likuiiai 2015 m. sausio I d.
fsigijimo verte 20 II 21

Sukauptas nusidevej imas l3 I t4
Likutine vertd 0 7

Apy'varta per 2015 metus
lsigijirnai ,o 2 28

Nusidevejimas 6
Likuriiai 2015 m. eruodZio 3l d.

fsigijimo verte 46 aJ 49
Sukauptas nusidevej imas t8 2 20

Likutind vertd 28 I 29
Apy'varta per 2016 metus

fsigijimai 2 0 2

Nusidevejimas 7 I 8

Nura5ymai 0 0 0
Likuiiai 2016 m. eruodZio 31 d.

{sigijimo verle 48 J 5l
Sukauptas nusidevej imas 25 J 28

Likutine vertd 23 0 23
\/ei kloje naudojamas nud6v6tas turtas

(isigijimo savikaina)
ll 0 ll

L1



15 PA'STABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Paskola pilnai padengta 2017 -01 -20.

I6 PA.STABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KRE,DITO
UNIJOS NARIAMS

Palfikanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams/juridiniams nariants kito 2016 m.
nuo 0,10% iki 2.50oA (2015 m. svyravo nuo 2oh iki 0,80%). uz indelius iki pareikalavimo
pal[kanos nemokamos (2015 m.0%).

17 PA.STABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2016-12-31 20t5-12-31 Pokytis,

ttikst. eur
Mokr:tinos indeliq draudimo imokos 0 2 1

Sukauptos audito iSlaidos II U

Kiti jsipareigojimai (skolos paslaugq tiekejams) 2 0 2

15 virio 3 J 0

18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 605 tukst. eurq (2015 m. - 554 t[kst. eur). Jis sudarl,tas iS

pagrindiniq ir papildomq pajll. Nominali vieno pajaus ver-te fizinio asmens yra 30 euru1..juridinio
asmens 30 eurq. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4. nepriklausomai nuo
jo apnnoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr4Zinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto lstatymo ,,Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimo'' Nr. Xil-
2567 rLuostatas, nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomi pajai. kurie isigyti iki 2016-12-31.
nebus ltraukiami i kredito uniios pajini kapital4 skaidiuojant maZiausi4 kredito unijos kapitalq ir

1.2

f sipareigojimo apraSymas
(paskolos davejas, pirmine suma, valiuta, pal0kanq

norma,gr4Zin imo term i nas)

20t6-12-31 2015-r2-31 Pokytis,
t[kst. eur

LCKU kredito linija. 2p5% pallkanq norma. nuo
2015-09-15 d. iki 2020-09-15 d. terminui

210 571 -361

15 viso 210 57r -361

Straipsnis 20r6-12-3r 2015-12-31 Pokvtis,
tiikst. eur

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 85 25 60
- krerJito unijq asocijuotq nariq 21 t2 9
- kitoms organizacijoms 0
Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 106 38 68
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams f 141J]/.J 2992 l3l

krerlito unijq asocijuotq nariq 156 97 59
kitoms organizaciioms 39 37 )

Viso terminuotu indeliu: 3318 3126 r92
I5 viso 3421 3161 260



veiklc,s rizika,ribojandius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 2016-12-31
buklq tokiq pajiniq ina5q vefte yra 521 tlkst. eurq.

Priv a lontas i.s r eze rva s
Unijos privalomqli rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomEji

rezet\'q pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno. 2016 m. rezervas
buvo sudar)tas - 5 tlkst. Eur.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr.1 ..Nuosavo kapitalo
pokyiiai".

I9 PA,STABA TURTO IR ISIPAREIGO.IIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA
Unijos turto ir isipareigojimq struktr,lra pagal terminus:
2016-t2-31

20r5-12-31

20 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI
Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojaniius nonnatyvus.

taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.
Inforrnaciia apie uniios rodikli

lki 3 mdn. Nuo
iki I

3 mdn.
metq

Nuo I
rKt 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VISO

Turtas 726 519 I 963 1026 1234
f sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai 9r6 1465 t256 597 4234

Likvidusis turtas 916
Binamiej i isipareigoj imai 2551
T. kv:idumo rodiklis. nroc. 3 5.90

Iki 3 mdn. Nuo 3 men.
iki 1 metq

Nuo I
iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VTSO

Turters 526 392 2238 t41 4297
f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai 790 I 390 l 558 559 4297

Likviidusis tuftas I r'41I +--l

Einarniej lslparelgoJlmat 2368
LikviLdumo rodiklis, proc. 59.04

nl0rrnacrla aple unt los I US:

Rodiklis 20r6-t2-31 2015-12-31 LB
nustatytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 1s.80 l4 'tt >13 proc.
Likvi dumo rodiklis, proc. 35,90 59,04 >30 proc.
Padernsimo likvidZiu turtu rodiklis 9857,76 13035.9-+ >100%

taikomas
nuo 2013-
0l -01

Maks;imalios paskolos sumos vienam skolininkui 21,80 18.20 >25 proc.

13



norrrratyvas. proc, nuo Unijos kapitalo
Suteiiktq dideliq paskolq bendroji suma. proc. nuo
Unijos kapitalo.

3 08.65 3l 8.95 <300 proc

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq portf-elio
modi.fikuota finansine trukme nuo 2015 m. gruodZio
31 d. neturi bDti didesne negu penkeri metai, nuo 2016
m. gr:uodZio 3l d. neturi b[ti didesni negu treji metai.

)54 4,83 <5 metai
2015 m.
<3 metai
2016 m.

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes verlybinius
popierius procentas nuo kredito unijos balansinio turto

9,07 23.08 Nuo 2015-
1 2-3 1 turi
buti <50
proc.. lllro
2016-t2-
3t <35
Droc.

Skoliinimo kredito unijos vadovams ir su .juo susijusiq
asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto kredito uniios
kapitalo

9.22 7.04 Negali
virSyti 10
Drocentu

2I PA.STABA INFORMACIJA APIE PINIGIJ SRAUTUS
Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai"

22 PA,STABA SUSIJUSIOS SATYS

Unijos susijusiais asmenimis 1,ra laikomos Unijos valdybos nariai. stebetojq tarybos nariai.
paskolq komiteto pirmininkas, r,idaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito r-rnijos
vadovu arlimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuolrtinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai). tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys. jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo reisiu dali.

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.

2016 m. 2015 m.
Priskaidiuota atlygin
socialinio draudimo

mq ir jiems tenkandiq
mokq

43 39

Priskaidiuotas atostogq rezervas ir jam tenkandios
socialinio draudimo imokos

0 0

15 viso: 43 39
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo
imokos, tantjemos vadovams

43 39

Likg isipareigojimai vadovybei 0 0

uslusloms Sahms rSduot oi lr imtu indeliu likuiiai:
2016-12-31 2015-12-31

ISduotq paskolq likudiai 104 t.l

Priimtu indeliu likudiai 22 o

t4



23 T'ASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo. likvidumo,

maksimalios paskolos sulnos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvlrs,
201t5 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 I'ASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
2016 rn. buvo nura5y4a paskoltl 3,7 tukst. eur (2015 m. - nebuvo nura5y,tq paskolq).
Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 2016 m. gruodZio 31 d. - 72,68 tukst.eur (2015 m.

grucrdZio 31 d. - 45,53 ffikst. eur).

25 T'ASTABA PELNO (NUOSTOLIO PASKIRSTYMO PROJEKTAS
Unija planuoja ataskaitiniq metrl nuostoli dengti rezerviniu kapitalu 4,5 tukst. Eur

26 T'ASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI
os nariq susirinl<imui i5stoti i5

Audrius Virbalas

Rasa Ditkevidiene

2017 -01 -3 0 Unij os valdyba prieme sprendirn4 si[lyri.]J.nij
LCI:U nariq ir stoti i naujai kuriarn4 centrinE kr.edito unrj4. . \

Kitq pobalansiniq ivykiq nebuvo. , / f

Administracijos vadovas '' l '' ,/il ,' ,il
Vyri,ausiasis buhalteris i--'.$"n n,,n,',,n^|{\ I I ,/'\ .Y'i. il.!_,1-rlfl! , i M

,,11

\1\tJ
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AiSkinamoio raJto oriedas Nr. 1

GYVENTOJU rR SI\,IULKAUS VBR.SLO KREDTTO UNIJA
urllones pavadtn lntas)

302448934 TATKOS PR. 21 I] K{UNAS

2016 metq

Adrninistracijos vadovas
(jrnones vadovo prareigq pavadininras)

Vyiausioji buhaltere
(ryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio
tvarkyti apskaitq.lcito asrnens pareigq pavadinimas)

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPII'ALO POKYEIAI

(paraSas)

tukst. Eur

Audrius Virbalas
(vardas ir pavarde)

Rasa Ditkevidiene
(vardas ir pavarde)

Rezervai ir kapitrlai Nepaski rstytasis
pclnas (nuostoliai)

Likutis uipraOjusiq finansiniq mctq

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas
rsknidiuotss likutis uipra0jusiq

finansiniq mctrq pabaigojc

Ataskaitinio lailiotarpio grynasis pelnas

Pelno dalis, skiriarna apyvartai
proporcingonrs iSmokonrs ir (ar)
dividendarns moketi

Panaudoti rezervai

Likutis pradjusiq finansiniq mctq

Pelno lnuostoliq) ataskairojc
iutas pelnas (nuostoliai

Ataskaitinio lailrotarpio grynasis pelnas

Pelno dalis, skirianla apyvartai
proporcingonrs iSnrokonrs ir (ar)

udaryti rezerveLi
Panaudoti rezer''tai

Lihutis ataskaitiniq finansiniq mctq



Aiikinamojo raito priedas Nr.2

GYVBNTOJU IR SMULKAUS VERSLO KREDITO UNIJA
(imones pavadinirnas)

302448934 TAIKOS PR.21 B KAUNAS
(!rnones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTV POKYEIAI

2016 metq tukst. Eur

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai
20r6

Pradjg
finansiniai

metai
I. Pagrindin€s veiklos pinigq srautai
I.t.l gautos palDkanos 194 \99
1.1.2. sunoketos pahkanos 77 8i
tl Rezultalas t18 il8
t.2.1 gauti komisiniai 1.5

A

t.2.2 sumoketi komisiniai 't d
Rezultatas t)

r.3. 1 susigraZintos paskolos i5 kredito uniios nariu 952 1.418
t.J.z suteiktos paskolos kredito uniios nariams 1.488 2.141
13. Reniltatas -s36
I.4. i indeliq i5 klientq ir kredito unijos narir; jplaukos 8.006 6.3r6
r.4.2 indeliq i5 klientq ir kedito unijos nariq i5mokos 7.732 6.613
t, Rezultatas 274 -297
15.1 kedito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

paskirlies leSu iplaukos 4
z

I.).t kredito lstaigorns suteikfq paskolq ir specialiosios
paskirties le5u i5rnokos 0

t. 5. Rentltatas ,l 0
I.6. r jplaukos i5 kredito jstaigq (gauros paskolos) 400 600
r.6.2 iSmol<os kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 760
t.6 Rezullalas -364 570
L].1 kitos uZ paslaugas gautos sumos 5 t4
L7.2 kitos pagrindines veiklos pinigq lplaukos 0 0
r.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigq iSrnokos IO7 140
r.1.4 sumok€tas pelno mokestis 0 0
17. Rezultatas -t02 -1./o

Grvnieii pagrindin€s veiklos pinigu srautai -589 -462

tI. Investicin6s veiklos pinigq srautai
Il.1. l jplaukos perleidZiant verfybinius popierius 620 t. 139
rr.t.2 i5mokos f sigyj ant verrybinius popierius 998
tI. I Rezultatas 615 t41
II.2.l jplaukos perleidZiant ilgalaiki materiahji,

nemateriahtii tufia
0 0

rr.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqij, nemarerialqii
tuna a

26

1.2. Rezultatas 1 -/o
Ir.3.l kitos investicines veiklos pinigq iplaukos ll
t.3.2 kitos investicines veiklos pinigq i5mokos

II.3 . Rezultatas 1I 0
Grynieii investicines veiltlos piniqq srautai 624 l1



Ai5kinamojo ra5to priedas Nr.2

PINIGU SRAUTU POKYCTAI

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai

metai

tn. Finansinds veiklos pinigu srautai
III.1 pajq imokos 252 294
il.|.2 i5stojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir

papildomi paiai
202 175

III pelno dalies iSrnokejirnas kredito unijos nariams
til.l Rezultatas 51 I 19
III.2.I pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

sumos
0 0

t|I.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus sumol<etos
sumos

0

III.2, Rezultatas n

III.3. I kitos finansines veiklos pinigq plaukos
ilt.3.2 kitos finansines veiklos pinigq Smokos c
I]1,3, Rezultatas U 0

Grynieii finansin6s veiklos pinigu srautai 5I -26

IV. Grynasis pinigq srautq padiddj imas
(sumaZ€iimas)

8J -37 3

Pinigai laikotarpio pradZioje 3-j5 70t

VI. Phigai iaikotarpio pabaigoje 420 335

Administracij os vadovas
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji bulialtere
.''{

1,[
l, ,!lilU Audrius Virbalas.11_
{ptas) ' (vardas ir pavarde)!t1l
l'llit i i lir i Rasa Ditkevidiene

(vyriaur;iojo buhalterio (buhalterio) arba galindio
tvarkTti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

-\'ltlt"_\'.'-, i

--\l

(paraSas) \ i lvardas ir pavarde)




