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uAB,,Audito tikslas"
NEpRIKLAUSoMo AUDIToRTAUS tSvnoa
Gyventojq ir smulkaus verslo kredito uniios nariams

Nuomond

Mes atlikome Gyventojq ir srnulkaus verslo kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias
sudaro 2017 m. gruodZio 3l d. balansas, tQ dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
iliSkinamasis rastas. iskaitant reiksmingq apskaitos metodq santrauk4,'audit4.

.lMlsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos'2017 m. gruodZio 3l d. finansinE padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq i'rnansinius veiklos rezultatus
rr pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

lPagrindas nuomonei pareik5ti

,{uditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mlsq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
itudit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdy'bos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respubiikos
linansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
laip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finaniiniq aiaskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime. kad m[sq surinkti audito irodymai yra pakankan-ri ir
linkami m[sq nuomonei pagristi.

lDalyko pabr6Zimas

l\es4lygodami savo nuomones, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq aiskinamojo rasto 9-qi4
pastab4, kurioje nurodyta investicija i Jungtines Centrines kredito unijos kapital4. Vadovaujanlis
preliminariomis Jungtinds centrines kredito unijos 2017 metq finansinemis ataskaitomis ir kita
infbrmacija, tiketina. kad investicijos i Jungtines centrines kredito unijos kapital4 gali bUti
nuverteJusios (mlsq preliminariais skaidiavimais nuvertejimo dydis yra apie 9 proc. nuo investuotos
sumos). Tai f'rnansinese ataskaitose nera atvaizduota.
\y'adovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomyb€ uZ finansines ataskaitas

\y'adovy'be yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Itespublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 i. finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolE, kokia, vadovybes nuomone, yra
trltina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Itengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(jei butina) dalykus. susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu.
iSskyrus luos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Untjq ar nutrauktl veitta arbaneturi kitq realiq
arlternatyvq, tik taip pasielgti.
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UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZiDreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4
M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to. ar finansines ataskaitos kaip visuma ndra
reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mDsq
nuomond. Pakankamas uZtikrinimas * tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantrla, t<aO reik5mingE
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas"pagal TAS. ISkraipymii.
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais. jeigu galima p'agristai numatyti. kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiami sprendin1urnr, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
prof-esinio skepticiznto principo. Mes taip pat:

o Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba kiaidq
rizika,, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsak4 itoki4 iizikq ir surlnkome pakankarnq
tinkamq audito irodymq mDsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo Aef apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reikSmingo iSkraipymo del klaiaq neaptikimo rizi-ka, nes
apgaule gali blti sukdiavimas, klastojimas, tyiinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

' Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galeiume pareiksii nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

' fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

n Padareme isvad4 del taikomo veiklos tqstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar.
remiantis surinktais irodymais. egzistuoja su ivykiais ui s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas eglistuola, audiioriaus ijvado]e
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus flnansineie ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MDsq isvados pagrlitoi audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Taciau. b[simi ivykiai ar s4ly,gos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

n {r'ertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikirn4, struktDr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
patei kimo koncepci.j q.

I\'[es, be visq kitq dall'kq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, jeigu juos
nustateme audito metu.
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201 tl-01 -23 Nr. S20 I 8-0 | 07
(ataskaitos sudaryrno data)

2017 metq
(alaskartrnrs Iarkolarpls)

('l virtininro 21nra)

t0kst. Eur

Arirriinistraci jos vadot as

( jnrones vadovo pareigLr paradinirnas)

Vy, iausio.j i buhaltere

(\\,nausrolo buhalterio (bLrhalterro) arba galiniio
l\rrk\1r apskrrtq kilo asmurs pareigrr paradrnrrnas;

t!'
---------?-

(pafaSas)

.+; lit "t.'4,',
(^P.^vt.s)

(ataskartos lrksluoro Ilgrs ir Valruta)

Audrius Virbalas
(rardas rr palardc)

Rasa Ditker"idienc
(\urdas rr pararde)

TURTAS Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra€j9
finansiniai

metsi
A, TURTAS 576( 423t

I I'irtigui ir pinigq ckr ir alerrrui 8 I 28( 12(

II Irtvestici.jos i vertybinius popierius t 48: 40:

ltl Kredito istaigonrs sureiktos paskolos ir kitos iS.jq gautinos sumos
l0 l6l 2

t\/
Kredito unijos nariarns suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gaurinos
SUMOS

ll 3tt2 I i l1{

Kitas linansinis turtas

vt. Atsargos. uZ skolas pcrinltas ir kitas turtas t2 l l2

vil I Igalaikis rnaterialusis turtas l3 l8 23

VIII Nematerialusis turtas l3

TURTO TS VISO: 5766 4231

NT]OSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREICOJIMAI Pastabos

Nr.
Finansiniai

m€tai
PraGjg

finansiniai
metai

B. NTOKBTINOS ST]N,IOS IR ISIPAREIGOJI]ITAI 5200 3631

IVloketinos sunros ir jsipareigoj imai kredikr jstai gonrs l4 38 2l

I
lVloketinos sunros ir jsipareigo.jimai klientanrs ir kredito unijos
naflanls

l5 5157 )+14

I] Kitos nroketinos sunlos ir jsipareigo.jintai l6 5

,{ t ide.j in iu i

S rhorrl inuol i j:ipulcigu.j inrli

C NTJOSAVAS KAPI'TALAS 566 59t

Pajinis krpitulas t7 601 60:

II Privalonrie.ii rezervai ir kapitalas

III Perkainoj inro rezervas 0

l\'. Nepuskirsty tusis pcllrus (nu()st('l iui )
1t -35 l3

I\'. t Ataskaitiniq nretq pclnas (nuostoliai) 111 11 t3

I\"1 Ankstesniq metq pclnas (nuostoliai ) -u

Nt,osAYo KAptTALO tR lStpAREt(;oJti\tu ts Ytso: 5766 4234
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(lmoncs kodas. adresas. kiti duomenys)

2011 m. gruodiio men.3l d. Pt-l,NO (\ttOSf'Ot,ttl) A'IASKAtTA

2018-0 l-23 Nr. S20 l8-0 107

( ataskaitos sudary'nro data)

2017 metq
( alaskarlrnrs lrtkotarpls)

( 
-l'r'irtinimo 

2r'nia)

trrkst.Eur
(at!skartos lrkslurno l;grs tr valrutal

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pratjg finansiniai

metai

I PalDkanq pajamos 205 | ()(

II PalIkanL; s4nautl-rs 8'7 6.

III Konrisinir-1 ir klientq aptarnavirnu veiklos pajantos 2 z4

I\/ Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos 2 +

liinansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavinro rezuhatas -l l4

v.l SpecialiLli q alide.j iniq s4nauclos I 1

vl Kitas fi'ransinio turto vel'lcs pasikeitimo ir pardavimo rezultatas -9

VI. Kitas linansincs ir inresticines veiklos pelnas (nuostoliai) l U

VII LJcndlosios ir adntin istracincs s4naudos ) r59 li(
VIII Kitos r ciklos pa.janros 6

I >1. Kitos veiklos sanauclos 6

K, PELNAS (NTlOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA -26 -t

XI. Pelno rnokestis '7 I

{ll. GRYNASTS PELNAS (NUOSTOLTAT) ,1 l3

A Jrninistraci jos vaduvc

(irnoncs vad()\'o pareigLl paladininras)

Vliausio.libuhaltcre
(r't riaLrsiojo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tl arkyti apskaitil k jto asmens parcigq pavadinirnas)

(pardqas)

I
I

I 'ti\ .,,--..T-.--
(parasas )

Audrius Virbalas

(\'ardas rr pavardc)

Rsasa Ditkeviiiene
(vardas ir pavardc)



Gyventojq ir smulkaus verslo kredito unija

AISKINAMASIS naSlas
20t7 M. GRUODZTO 3l D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

G1'ventojq ir smulkaus verslo kredito unija (toliaus - kredito unija) iregistruota 2009 m. spalio
men 20 d. Lieluvos banko valdyba patvir-tino Kredito unijos licenzij4 2010 m, kovo men. 10 d.

Kredito unija- tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, LR kredito unrjq istatymo
nustatyta tvarka iregistruota kredito istaiga, isikurusi adresu Taikos pr. 21 B. Kaunas.

Kredito uniia paslaugas pradejo teikti 2010 m. balandZio men. l2 d.

Vidutinis metinis darbuotojq skaidius 2017 m. - 4,2016 m. - 5. vidutinis darbuotoiu darbo
rrZmokestis - 1079 eurai, praejusiais metais 976 eurai.

Unija 1'ra Jungtines centrines kredito unijos (toliau tekste JCKU) nare nuo 2017-12-27 d.

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai. naudoti 2017 metq finansiniq ataskaitLl
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansinds ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus.
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unrjq apskaitos tvarkym4 bei unijos
.apskaitos politik4. Unijos apskaitos politika patvirlinta 2009 m. lapkridio men. 11 d. Valcly'bos
nutarimu Nr.V2009-11-06 ir pakeista 2013 m. kovo mdn. 19 d. kredito unijos valdybos posedZio
protokolu Nr. V20 I 3-0304.

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

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. Eurq,
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galio.iandius keitimo

,Cien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus r.rZsienio r.,aliuta
ivertintr-rs piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine valiuta. apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likLrdiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

20L7.12,3t 2016.12.37

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fi;tiniai osmenys 502 434

Juridinioi osmenys 76 67



Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
.jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai. t. y.
kad jq verte nebDtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinla.

Turinio, o ne fbrmos pirmenybe. tJkines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagaljq turini ir ekonominq prasmg, o ne tik pagaljq juriding fbrrn4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
infbrmacijE. lnfbrmacija reikSrninga tada" kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

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

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

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 infbrmacij4.

Svarbumas. Infbrmacija yra svarbi. jeigu padeda vartotojams iverlinti praeities, dabarlies ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4.

Patikiniumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
.ioje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansind b[kle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo. kurie
pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto..Finansinis turtas ir flnansiniai
isiparei goj irnai" nuostatas.

Finansinis turtas

lnvesticijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kittl Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq verlybinius
popierius. Sie verlybiniai popieriai pripaZistami irvertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
..Finansinis turlas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki iSpirkimo termino laikomus LR Vyriausybes vertybinius popierius, kurie apskaitomi

ramortizuota savikaina, kuri gaur-rama taikant apskaidiuotq pallkanq metodE.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumL1 straipsnyje parodomos Salies

uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos
lr
ir



grup9,

avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnlje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqiq indeliq sukauptos palUkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palDkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-oio verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq palukanq metod4).
P as ko I 4 ver t e s' sumai|.j i ma s

Paskolos yra vefiinamos vadovauj antis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito r.rnijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos flnansines
skolininko blkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vefiinamos ne rediau kaip kartq per menes!, Kredito unija paskolq verlinimo metu
nuslato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, iverlinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

kai tines vertes dali aZeiimo dvd2iai ikti lentelei

Paskolq vefies sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant j paskolq rizikos grupE (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
srautq). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq srautE taikoma 1,2 proc. diskonlo norma
(2016 metais taikyta 1.2 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZejimas 2016 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles. kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqiq atidejiniq
(atidej imq) abej otiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turlo straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nemateriahji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas. neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas f-rnansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standafio,,Finansinis tuftas ir flnansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq. uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargll.
uZ skolas perimto neflnansinio turto. kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir j kitus turto
straipsnius neltraukto tut'to verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrEja vefte atdmus pardavimo iSlaidas. o veliau kaip ir atsargos
veftinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standafto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialio.io turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto
..llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

apsKaluuss verlcs oalles sumazeltmo ovqzlal elKtl lente
Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertes sumaZdiimo dydis proc.

2017 m. 2016 m.
standartinc 1l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (ll rizikos srupe) 5 5
padidintos rizikos (llI rizikos grupe) 25 25
abe.iotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) r00 100



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

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigrjimo savikaina 100 eur, parodomas
isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma.
Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bld4, proporcingai nuraSant
kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo verlg per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kaijos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito uniios
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standafto
,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
rsuma. Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZfstami ir
vertinami pagal lS-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigo.jimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnlje parodomos kitos moketinos sumos ir
,isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal Z|-ojo
'verslo apskaitos standafto ,,Pelno mokestis", 3l -ojo verslo apskaitos standarlo ,,Atlygis
rJarbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standaftus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinus
t.subordinuotosios) paskolos po2ymius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amofiizuota
savikaina, o talp gautq grynqiLl iplaukq ir padengimo veftds susidargs skirtumas pripaZlstamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpl
Laikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtq ir
jsipareigojimus vienu metu.

Ilgalaikio turto Nusid€v€jimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Programine iranga 1

J

L c'ngviej i automobi liai b
Eialdai (-)

X.ompiuterine iranga J
K.ita franga 4



Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Pal[kanq pajamq straipsnlje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kredito istaigose laikomq
pinigu. kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito flnansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
vene. Amortizuota savikaina ivertinto llnansinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pal[kanq metod4. Palfikanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bfiti patikimai ivertinarna.

Palflkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus. kurie
nevertinami tikrqj a verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ
tarpinirtkavimLl uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesciai
yra nereikSmingi ir pajamontis pripaZinami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos. kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaLisramos, kai atliekama
susijusi operacija.

Baudos, delspinigiai uZ paveluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis,
kai pinigai yra gauti arba kai atsiranda jrodymq. kad jie bus gauti, o tikimybe. kad jq nebus gauta,
yra ma'Za.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultattl straipsnyje parodomas kreclito
[staigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyie taip pat parodomas verlybiniq popieriq
tikrosios veftes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turlu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqiq atidejiniq. kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansinE ir ekonoming b[klg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uztikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. turindias
itakos kredito unijos turto verlei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsny.ie parodomi operacijtl
uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqiq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
rsqnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kit6s veiklos pajamq ir kitds veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
tinuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
irr atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu.20l6 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarif-as. 2017 metq - 5 proc"

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyi atideto pelno mokesdio tr.rrto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai skir-tumai atsiranda del sukauptq sEnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo. 'farifai,
galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio
paskaidiavimui.

Kai apskaidiuo.iamas bendras atidetqiq mokesdiq turtinis likutis. jis pripaZf stamas
linansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos fplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai. o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos. ataskaitiniu
laikotarpiu nepripazintos s4naudomis. balanse parodomos kaip turtas.



FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

I PASTABA PALU

3 PAS'IABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

2017 m. unija i5stojo iS LCKU, pajai grqLinti2017-12-22, nuostolis patirlas 0,8 ttrkst, Eur.

1 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICTNT

A A A A KAN U PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2017 m. 2016m.

UZ paskolas 201 l9l
UZ le5as LCKU 1 I

UZ vertybinius popierius 3 4

15 viso pajamq 205 r96
UZ indelius 80 49
UZ LCKU paskolas 7 la

IJ

15 viso s4naudq 87 62
Grynosios paltikanq pajamos 118 134

2 PASTABA KOMISINIIJ IR KLIENTIJ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS
Straipsnis 2017 m. 2016 m.
Paslaugq ir komisiniq pajamos l8 15

Pajamos iS stojamojo mokesdio 2 0

Delspinigiq pajamos 4 4

Paslaugq ir komisiniq iSlaidos 4 3

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 20 l6

Straipsnis 2017 m. 2016 m.
Speciliqjq atiddjiniq s4naudos: -4 4

Spec.atidei iniai paskoloms -4 AT

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimmo ir pardavimo
rezultatas: -9 10

LCKLI pa.j q nuverte j imas 0 l0
Spec.atide.j iniai kitam fi nansiniam turrui -1 0
NuraSytos paskolos -8 0
Rezultatas -J -t4

NES VEIKT OS PELNAS(NUOSTOLIAI
Straipsnis 2017m. 2016 m.
Realizuotas pelnas(nuostolis) i5 operacijq VVP operacijq 0 o

Rezultatas 0 6



5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SAN

6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

7 PASTABA PELNO MOKESEIO S

AUDOS
Straipsnis 2017 m. 2016 m.
Darbo jegos i5laidos 7l 77
Nusideveiimo iSlaidos 6 7

FA audito Slaidos a
J 3

Reklamos r marketingo iSlaidos J J

Indeliq draudimo imokos 7 12

Atskaitymai i stabilizacijos fond4 7 11

Atostogq rezervas 0 0
Kitos operacines iSlaidos ol 43
I5 viso 159 156

A
Strainsnis 2017 m. 2016 m.
Kitos veiklos pajamos 0 I

Viso pajamq 0 I

Kitos veiklos iSlaidos 0 0
I5 viso s4naudq 0 0
Grynosios kitos veiklos pajamos 0 I

NAUDOS
Straipsnis 2017 m. 2016 m.
Einamqiq metq pelno mokestis 0 0
Atidetasis pelno mokestis 0
15 viso pelno mokesiio sqnaudq I 0

Atid€tojo pelno mokesiio turto juddjimas
Likutis metq pradZioje J 3

Del sukauptq nepanaudotq atostoginiq s4naudq 0 0
Del mokestiniq nuostoliq

1 0
Likutis metq pabaigoje ) 3



8 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigtl ekvivalental parodytas sumas sudaro

pinigai fvairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
Istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Zinom4 pinigtl sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino. o vertes pokyciq rizika yra labai
rredidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

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

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis palDkanomis ir ivertinus verles sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.

LJntja 2017 m. gruodZio 3l d. vertybiniq popieriq nebuvo fkeitusi. Visos investicijos
1'ra isigytos laikytijas iki iSpirkimo datos. lnvesticijq pokydiai per ataskaitini laikotarpj ir struktlra
buvo tokie:

I"Jnija yra Jungtines centrines kredito unijos (toliau tekste JCKU) nare nuo 2017-12-27
d. pajiniai inaSai sudare 99,94 eur. Unija nuo 2017-12-15 d. iSstojo iS LCKU sistemos, todel 2016

m. nustatl'tq investicijq i LCKU kapital4 nuvertejimo poZymiq nebeliko.

1O PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS 15.IU
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos
paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji
indeliai rodomi kartu su sukauptomis pallkanomis paskutinE ataskaitinio laikotarpio dienq,

ivertinus veftes sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Straipsnis 2017 m. 2016 m.
Grynieji plnlgar 2 .A

-)+

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose atsiskaitomosiose
s4skaitose

ll 26

LeSos JCKU ir LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 1267 JOt.'

15 viso 1280 420

Strai IS 2017 m. 2016 m.
lnvesticijos j vertybinius popierius, laikomus iki iSpirkimo

lgalaikes investicijos i LR VVP 383 384
lgalaikes investic jos i EEE valstybiq VVP 0 0

NVCS JOS JCKU kapitalq 100 0

nvest .los LCKU 0 33

rvesticif qi LCKU kapital4 nuverteiimo suma 0 l0
S VISO 483 407



1,90 .

Stra IS 2017-12-3r 20r6-12-3r
Terminuoti indeliai kitose KU 160 0

Sukauptos pallkanos uZ terminuotus indelius I
I 0

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 0 28

I5 viso r6l 28

Apskaidiuotosios pal[kanq normos uZ terminuotus indelius2017 m. svyravo nuo 1.5% iki

Kredito unija laike specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
buvo sudarytas LCKU istatymo nustatytu budu. Sis rezervas skirtas kredito unljLI, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje eurais ir
uZsienio valiuta le5q.20l7 m. balandZio men iSsto.ius iS LCKU. unija nereko prievoles laikyti leSas
likvidumo rezervo fbnde, todel 2017-05-02leSos buvo grEZintos iunifos atsiskaitomqj4 s4skait4.

11 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KIToS IS JU
GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito uniios nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir iS

.iq gautinos sumos kartu su sukauptomis palDkanomis ii !vertinus vertds sunraZejimq del galimq
nuostoliq.

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2017-12-31 dienos
bfiklei buvo 441,56 proc., o 2016-12-31 buvo 308,65 proc.

Paskolq portfelio strukt[ra ir pokydiai:

Eil.
Nr.

Rizikos
grup€

2017-12-31 2016-12-31
Skolos
suma

Spec.
atid€jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Skolos
suma

Spec.
atiddjiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Standartine 2257 0 3 882 1518 0 2686
2 Galimos

rizikos
998 I l3 15 819

990

J Padidintos

rizikos
135 0 197 616 o

868

4 Abejotina 136 4 190 138 0 att
/.J )

5 Nuostolinga 300 0 588 zoz 2 477
6 15 viso 3826 5 6172 3353 9 5251
7 Specialiqjq

atidej iniq
santykis su

kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,

oroc.

0,13 0,27



12 PASTABA ATSARGOS, UZ SXOT,AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Siame balanso straipsnyje parodytos turimos atsargos" uZ skolas perimtas nefrnansinis turtas, kurj
artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

I3 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS
LJnija vis4 ilgalaiki materialrjj turtq naudoja savo veikloje. Jis nera niekam fkeistas ar

kitaip apribotos teises i ji. Infbrmacija apie paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
imo ilgalaikio materialioio turto struk

I,T PAS'I'ABA MOKETINOS SUMOS IR TSTPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Straipsnis 2017-12-31 2016-12-31
BIsimojo laikotarpio Slaidos 9
Atideto Delno mokesd o turtas 2 J
I5 viso 3 t2

unmo ilgalalKlo matenallolo turto stru tIr lr lus eik ama lenteleie

Straipsnis Kitas veikloje
naudojamas turtas

Nematerialusis
turtas I5 viso

Likuiiai 2016 m. sausio 1 d.

Isigijimo verte 46 a
J 49

Sukauptas nusidevej imas l8 2 20

Likutind vert6 28 I 29
Apyvarta per 2016 metus

Isigiiimai 2 0 2

Nusidevejimas 7 I 8

Likuiiai 2016 m. eruodZio 31 d.

lsigijimo verte 48 J 51

Sukauptas nusidevei i mas 25 iJ 28
Likutin6 vert€ 23 0 23

Apvvarta per 2017 metus

Isigijimai 0

Nusidevejimas 6 0 6

NuraSymai 0 0 0
Likuiiai 2017 m. gruodZio 31 d.

Isigijimo verte 49 J 52
Sukauptas nusidevei imas 3l 3 34

Likutind vertd l8 0 l8
Veikloje naudojamas nuddvdtas

turtas (isigijimo savikaina) t3 0 t3

slparelgo.ltmo aprasYmas 20t7-12-31 2016-12-31
LCKt-l kredito linija, 2,05oA pallkanq norma, nuo 2015-09-15 d.
iki 2020-09-15 d. terminui. Paskola pilnai padengra 2017-01-20.

0 210

Paskolos iS CKU lnvegos2 projektui, palukanq norma 0.2 proc.,
sutarties pabai ga 2022-0 4-20

38 0

[5 viso 38 210

l-u



I5 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR
UNIJOS NARIAMS

ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO

PalDkanq normos uZ terminrlotuosius indelius fiziniams/juridiniams nariams kito 2017 m.
nuo 2% iki 1,60% (2016 m. svyra\/o nuo 0,80% iki 2,00%y uZ indelius iki pareikalavimo -pallkanos nemokamos (2016 m.0%). Kredito unijq palDkanq normos nuo 0.5o% iki2.3%.

]t6 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Strainsnis 2017-12-31 2016-12-31

SuKallplos audrto rSlardos 2
Kltl lslparelgoJlmal (skolos paslaugq tiekejams 3 )
s vtso 5 3

N 7 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

)')aiini.r kupitalas
Unijos pajini kapitalq sudaro 601 t[kst. eurq (2016 m. - 605 rlkst. eur). Jis sudarytas iS

pagrindiniq 85,17 tDkst. Eur ir papildomq 515,05 tlkst. Eur pa.iq, i5 kuriq 293.72 r[kst. Eur tr,,arus
pajai' Nominali vieno pajaus verte flzinio asmens yra 30 eurq, juridinio asmens 30 eurq. Visas
tJnijos paj inis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4. nepriklausomai nuojo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito iSmokedama jam
priklausanti pajini ina5q uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas iSmokas. susij'sias su .jo
clalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansinE bukig
rLustato' kad atsiskaitymas nekels grdsmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.
f'asibaigus pajininko narystei Unijoje su juo buvo atsiskaitoma vadovaujantis Kredito gnijtl
istatymo Nr. I-796 pakeitimo istatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis, priklausomai nuo pajaus
isigijimo datos. pajininkui praSant, 2017 m. papildomq pajq buvo perkelti itvarius paius 1)eint[kst. IJur) ir padengtos paskolos (5.99 t[kst. Eur).

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo,,Del kredito unijq isratymo I-796 pakeitimo.'Nr. XII-
2567 nuostatas, nuo 2018 m. sausio I d. kredito unijq papildomq pajiniq lnaSq verte, kurie jsigyti
ilki 2016-12-31, nebus itraukiami ikredito unijos pajini kapital4 slaieiuojant maziausi4 t.eJito
r-rnijos kapital4 ir veiklos rizikq ribojandius normatyvus ir bus apskaitomas klip skolintas kapitalas.
F'agal 2017-12-31 buklg tokiq pa.iiniq ina5q verte apskaityttl nuosavo kapitalo straipsnl'je yra 22^
ti:kst. etrrq.

Straipsnis 2017-12-3r 2016-12-3r
Iki pareikalavimo:- fi ziniams nariams 77 85
- kredito unijq asocijuotq nariq 47 21

kitoms organizacijoms 0 0
Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: r24 106
ferminuoti indeliai: - fiziniams nariams +J/I JIZJ
kredito uniiu asoc uotll nanLl 447 156

t.sk. kredito uniioms 34s U

- kitoms organizacijoms l5 JV
Viso terminuotq indeliq: 5033 3318
15 viso 5157 3124

L1



Privqllmasis rezervas
t)nijos privalom4ji rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqli

rezervq pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pello. 2017 m. r.r.ruii
nebuvo sudarl,tas.

Nuosavo kapitalo pokyciai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

18 PASTABA TURTO IR ISTPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4
Unijos turlo ir isipareigojimq strukt[ra pagal terminus:
2017-12-31

2016-12-31

I9 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI
Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojandius normatyvus,

taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.

Infbrmacija apie uniios rodiklius:

Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki I metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Turtas 1502 662 2060 1542 5766
f siparei go.i imai" kapitalas ir
rezervai 1278 2626 1297 s65 5766

L kvidus s tuftas 1718
E namleJ I lslparelgoj lmal 3902
Likvidumo rodiklis, proc. 44.02

Iki 3 mdn. Nuo 3 men.
iki I metq

Nuo I
rKt f,
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Turtas 726 519 1963 1026 4234

{sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

9t6 t465 t256 597 4234

Likvidusis turtas 916
Einamiej i isipareigoj imai 2551
Likvidumo rodiklis, proc. 3 5.90

Rodiklis 20t7-12-31 2016-12-31 LB
nustatytas
dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 20.39 15.80 >13 proc.

Likr idumo rodiklis, proc. 44.02 35,90 >30 proc.

Padengimo likvidZiu turtu rodiklis r891.36 98s7.76 -100%
taikomas
nuo 201 3-
0l-01

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo Unijos kapitalo

'\A 11 21,80 >25 proc.
arba neturi
vir5yti
144800 Eur

1.2



Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq portlelio
modillkuota finansine trukme nuo 2015 m. gruodZio
31 d. neturi blti didesne negu penkeri metai. nuo 2016
m. gruodZio 3l d. neturi buti didesni nesu treii metai.

1.44 )54 <3 metai
2017 m.

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

6,65 c) o'7 nuo 20 I 6-
l2-31 <3_5

proc.
Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo susijusiq
asmenq rodiklis. nuo perskaidiuoto kredito unijos
kanitalo

18.05 q)) Negali
virSyti l0
procentLl

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS
Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai".

2I PASTABA SUSIJUSIOS S,{IYS

Uniios susijusiais asmenimis yra laikomos Uniios valdybos nariai, stebetojq
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su
vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) irjuridiniai asmenys, jeigu
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

tarybos nariai.
kredito unijos
unijos vadovo
kredito unijos

2017 m. 2016 m.
Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq
social inio draudimo imokrl

42 A'+J

15 viso: 12 43
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo

imokos, tantjemos vadovams

A1AL
ua1+J

Susr;usroms Salrms iSduotu paskolu ir priimtu indeli kudiai
2017-12-3r 20r6-12-3r

ISduotq paskolq likudiai r02 104
Priimtu indeliu likudiai 7 22

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos sqlygomis.

.22 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo. likvidumo,

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
.2017 m. gruodZio 3l d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

,23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
. Unija per 2017 m. buvo nura5yta Milira, UAB paskola 7 ,77 tlkst. Eur, (201 6 m. nuraSyta -

lll.Sidagienes 3,66 tlkst. Eur), o susigr4Zino 0,12 tr.rkst. Eur (2016 m. - 0 t[ksr. Eur).2017 m.
pabaigcrje nuraSytq ir nesusigraZintq paskolq likutis buvo 11,31 t[kst. Eur (2016 m. - 3,66 tUkst.
lllur).

Nebalansiniq isipareigojimq sumas sudaro neiSnaudotq kredito linijq likudiai - 88,86 t[kst.
l[:ur, pasiraSytq bet nei5moketq paskolq suma - 125 tukst. Eur, suteiktos garantijos suma 28.39 tlkst.
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Eur, (2016 m. neiSnaudotq krdito linijq likudiai - 71.23 tlkst. Eur. suteiktos garantiios suma 1"45
tlkst. Eur).

Sukaupti delspinigiai 2017 - 12-3 1 dienai 602,84 eurai.
Nuomos ir panaudos bridu gautas ir naudojamas turtas:

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU) PASKIRSTYMO PROJEKTAS
Uniia planuoja ataskaitiniq metq nuostoli2T t[kst. eur perkelti j kitus f-rnansinius metus

25 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI ,
Pobalansiniq ivykiq nebuvo.

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris

Audrius Virbalas

Nuomos ar panaudos b[du valdomas turtas Nuomos trukme
Patalpq nuoma netermlnuota
Transportas neterminuota

I4



Ai5kinamo.io raSto prieda^s Nr. I

G\',\/LN'l'O.l IR SNITiLKAT;S VERSI,O KREDI-tO T]NI.IA
(lntones pavadinimas

302,148931 'l',AtKOS pR.2t It KA['NAS
(jmoncs kodas. adresas. kiti duorncnvs)

Ntros,\\/o K,\Pll'ALO POKYetAI

2017 metq

r\dnrinrstrlci.jos vador as

{;rnoncs vaJoro pareigq paradininras)

V1 iausioji buhalterc
(r'1 rrausro.lo bLrhaltcrio (buhalterio) arba galinCio

tvarkili ap:;kaitq kito asnrcns parergu pavadinirnas)

tukst. Eur

Audrius Virbalas
(vardas rr pararde)

Rasa Ditkcvidiene
(r'ardas ir pavarde)

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

I5 viso

privalomasis atsargos kiti

Likutis uripradjusiq fi nansiniq metq
pabaigojr: 554 0 0 5 55t
,Apskailos politikos pakeitimo rezultatas

F.srniniq klaidq taisi rno rezultatas

PerskaiCiuotas likutis uZpradjusiq
finansiniq metq pabaigoje

554 0 5 55t

,Ataskailinio Iaikotalpio grtnasis pelnas

I nuoskrliai)
I3 l3

Pelno dalis. skiriama irpt vartai
proporcinl_loms iSmokonrs ir (ar)

riir idcndanrs mokcti

Kitos rSnrokos

SLrdarvti rez-crvai ) c
j)trnauciot i fe zervai

l)r.jinio kapitllo pok,r tis 5l 5l
Likutis pna6jusiq linansiniq metq
pabaisoir)

605 5 0 t3 59'1

l)clno (nuostoliq) ataskaito.je

ncpripazintas pelnas (nuostoliai)

,\taskaitinio laikotarpio grvnasis pelnas

( nuostol iai )

-27 a1

I)elno dalis. skiliarna apyvartai
proporcingoms iSnlrkoms ir (ar)

dir. idendnms niokeli

I(itos iSnokos

Sudanti rcrcr\ai
I)anaLrcioti rczerr ai 5

I)a j inio kapitalo pokytis -{ a

Likutis ataskaitinig finansiniq metq
pabaieoie,

60r ; /{
ll t .tt

0 -3: 566

(paraSas )



Ai5kinamojo raSto priedas Nr.2

GYVENTOJ IR SMULKAUS VERSLO KREDITO UNIJA
(imones pavadinimas)

302448934 TAIKOS PR.2I B KAUNAS
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2017 metq t0kst. Eur

Eil,
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
PraAjg

finansiniai
metai

I. Pagrindin€s veiklos pinigq srautai
Il.l gautos palDkanos 201. 194
I 1.2. sumoketos palnkanos 55 77
It. Rezultatas t16 u8
r t.l gauti komisiniai l8 15
| 2,2 sumoketi komisiniai A

2

1,2 Rezultatas l1 t2
r 3.1 susigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq I 668 952
| 3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams z L+o I 488
t.3. Rezultutus -178 -5 36
I .1. I indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos t2 047 8 00€
I .t ')
L T.; ndeliu i5 klientu ir kredito u jos nariq iSmokos to 347 7 732
1.1 Re:ultatus | 700 )1.1

I 5. I kredito jstaigorns suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties leSq iplaukos -696 A

I5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties leSu i5mokos -564

15. Rezultutas -t32 ,I

t.6. r jplaukos i5 kredito jstaigq tgauros paskolos) 38 400
t.6.2 iSmokos kredito jstaigoms (grEZintos paskolos) 2r0 760
1.6. Re:ultetas t72 -360
1.1 .l ;.itos u2 paslaugas gautos sumos 5 5

t.].2 <itos pagrindines veiklos pinigq jplaukos 0 0
t.].3 <itos pagrindines veiklos pinigq iSmokos 142 L07
t.7 .4 sumoketas pelno mokestrs 0 0
1.7 Re:ullulas -137 t02

Grvnieii pagrindines veiklos rrinisu srautai 94t -589

tI. Investicin€s veiklos pinigq srautai
Il.l.l !plaukos perleidZiant vertybinius popierius 1 620
I1 t.2 iSmokos jsigyiant ver-tybinius popierius 0 5

It.t Rezullulus I 615
il.2.1 jplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqj i,

nernaterialqji turt4
0

I1.:.1 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqji, nemateriatql j

turta 1

il.2 Rezultetas -2
It.3.l IIOS lnvestlC nes veiklos pinigq plaukos 0 ll
r I.i.2 ltos lnvestlc nes veiklos pin {u 5mokos 0
It.3 Rezultulas 0 11

Grvnieii investicines veiklos oinisu srautai 0 624



Administracijos vadovas
(jmones vadovo pareigq pavadinintas)

\/yiausioj i buhaltere
(,,1 riausio.jo buhalterio (buhalterio) arba galindio

trarklti apskait4 kito asmens pareigq pavadinirnas)

PINIGV SRAUTU POKYCIAI

Ai5kinamojo ra3to priedas Nr.2

Audrius Virbalas
(vardas ir pavarde)

Rasa Ditkevidiene
(r'arcliis ir pavarde)

( p&raSas)

, *\i' \,--JfJ-:' ,,,
(paraSas)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai
m€tai

II I. Finansin0s veiklos pinieu srautai
ill :ajq imokos 299 252
III 1.2 iSstojusierns nariams graZinti pagrindiniai ir

papildomi pa.jai
303 202

Iil.r.3 pelno dalies iSrnokejimas kredito unijos nariarns

III.l Rezultatas -1 51
III.2.I pagal subordinuotuos ius js iparei go.j imus gautos

SUMOS

C 0

Il1.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigo.jirnus sumokdtos
SUMOS

0 0

III,2 Rezultalas 0 U

il t.i. r
l. os finansinds veiklos pinigq jplaukos

r r t.3.2 t. os finansines veiklos pinigq iSmokos 7l 0

Iu.3. Rezultatas -77 0

Grvnieii finansines veiklos pinigu srautai -8t 5l
tv. Grynasis pinigq srautq padidejimas

(sumaZ€iimas)
860 8i

Pinigai laikotarpio pradZioje 120
J J.)

\/1. Pinigai laikotarpio pabaigoje I 280 120
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