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uAB,,Audito tikslas"

NEpRIKLAUSoMo AUDTToRIAUS r5vapa
Kredito unijos ,,Kupi5kenq taupa" nariams

Nuomon6

Mes atlikome Kredito unijos ,,KupiSkenq taupa" (toliau - Unilos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2019 m. gruodZio 3l d. balansas, tq dienE pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
aiSkinamasis rastas, iskaitant reiksmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Mlsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia r,rnijos
2019 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir tq dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezlrkatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Resptrblikoje galio.iandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuonnonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibfidinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uL finansiniq ataskaitq
audit4". Mes esa.me nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq. susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniu ataskaitu
audito fstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsq surinkti audito lrodymai y,ra pakankanri ir'
tinkami mtsq nuomonei pagrfsti.

Vadovyb6s ir uii valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakin ga uL Siq finansiniq ataskaitq parengimE ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus. reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybq, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone.
yra b[tina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq iSkraipy,mq del apgaules ar klaic]os.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo fverlinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atsklcisri
(ei butina) dalyk:us, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu. iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Untjq ar nutraukti veikl4 arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZilreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.
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Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra. gauti pakankam4 uZtikrinim? del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma ncra
reik5mingai iSkraipytos del apgaules ar klaiclos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pareikiama m[isL1
nuomone. Pakanl<amas uZtikrinirnas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSmingq
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai.
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagr!stai numatyti, kad

atskirai ar kafiu jie gali tureti dideles itakos varlotojq ekonominiams sprendimams, priimarnierns
remiantis flnansinemis ataskaitomis.

Atlikdami auditq' pagal TAS, viso audito metu prierneme prolesinius sprcndimus ir laikcnre's
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme il ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 ltoki4 rizikE ir surinkome pakankamq
tinkamq auclito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo tizika yra didesne nei reil<Smingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika. nes
apgaule gali blti sukdiavimas, klastojimas. tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba,, idarLrs
kontrol i11 neprai symas.

. Supratome sru auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis;tinkamas audito procedfrras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

. {vertinome ta"ikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimtl bei
su.lais susijusiq atskleidimq pagrf srumq.

. Padardme iSrzad4 del taikomo vciklos tqstinumo apskaitos prir"rcipo tinkar.nurno ir dcl to. ar.
remiantis surinktais frodymais, egzistuo.ja su jvykiais ar s4lygomis susijEs rcikSnrir.rgas
neapibreZturtas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tEsri veikla..lcigLr
padarome iSvadq, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuo.ja, auditoriaus iSr aclcie
privalome atl<reipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba. jeigu tokiq
atskleidimq rrepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M[sq i5vados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi lvykiai ar s4lvgos
gali lemti, ka,C Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

' {vertinome bendr4 finansiniq ataskaitll pateikim4. struktDrq ir turini. iskaitant atskleidimus. ir tai.
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir lvykiai taip, kad atitiktq teisilgo
pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq rlalykq, informavome uZ valdym? atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikimo
laik4 bei reikSmingus audito pastebejimus. jskaitant svarbius vidaus kontroles trDkumus, .jeigu juos
nustateme audito metu.

Auditorius Virginijus Saldukas
2020-02-28
Auditoriaus paZyrlej imo Nr.00024i
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Kredito unija "l(upi5k0nq taupa"
(jnrones pavadinirras)

I 12014030 Vytauto g. 9-2, Kupilkis
(jrnones kodas, adresas. kiti duornel)'s)

2019 mctq

2019 m. gruodZio men. 3l d. Ilr\LA\S,\S

2020 m, r'asario mdn. ZS d, \r, 5,5
(ataskaitos sldar)rno data)

('fvirtininro Zyma)

t0kst. Eur
(ataskaitinis laikotarpis)

Adminstraci jos vador,6
(jtnoncs vadolo parcigq pavadinirnas)

Vvr. Iluhalter6

1 vyriausio jo buhaltcrio (buhalrerio) arba galindio

lvark\ti apskail4 kilo asrrens pareigrl pa!adlnimas)

(ataskaitos tikslumo lygrs rr valruta)

4/'"''z;'-' Diana Irmbriene

TTlRTAS Pastab
os Nr,

Finnnsiniai
metai

Pratjg
finansiniai

metai
A. TURTAS 94s4 8842

I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 7 873 z))L

]I Investicrlos i vertybinius popierius 8 782 77(

III Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jtl gautinos sulnos
9 144 386

IV
Kredito unijos nariarrsi suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gaurinos

sumos

l0 6262 523 I

Kitas llnansinis tr"rrtas ll I 1

VI Atsargos, uZ skolas perirntas ir krtas turtas t2 6 il
VII. llgalaikis matcrialusis tunas l3 90 100

VIII Nenraterialusis tunas

VIII

1'URTO IS VISO: 9154 8812

NUOSAVAS KI\PITALAS lR [SIP;IREIGOJIMAI Pastab
os Nr.

Finansiniai
metoi

Pra0j9
finansiniai

metai
B, il{OKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJI]\{AI 8682 8186

I Moketinos sunros ir jsipareigo.jirnai kredito !staigoms l4 r6 2t

II
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos
narianrs I5

8448 814

III Kitos moketinos surro:; ir jsipareigo.jimai t6 2r8 I

IV Atide.jiniai

Subordinuoti jsipareigol inrai 0

C. NUOSAVAS KAPIT,{LAS '772 656

I Pajinis kapitalas 17 5l 18

II Privalomie.ji rezervai ir kapitalas t7 t74 l-54

III Perkainoj imo rezervas (

IV. Nepaskirstltasis pclnas (nuostoliai) 17 22 2(

IV,I Ataskaitiniq mctq pelnas (nuostoliai) 22 2(

I \/ ') Ankstcsnir-1 rnetq pelnas (nuostoliai) 0

NUOSAVO r(dPITALO rR lsrpAREtcOJlN{U rs VrSO: 9d51 8842

,t--: -(q,.{.
(paraSas)

\/ioleta Jasineviiicn0
( \ ardas rr pavarde)



Kredito unija "Kupi5k6nq taupa"
( jrnones pavadininras)

t 120,14030 Vytauto g. 9-2, KupiSkis
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

20t19 m. gruodZio men.3l d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2020 m. vasario mdn.28 d.Nr.!,$
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

/

(Tvirtinirno Zyrna)

tiikst. Eur

Adminstracijos vadove

(ataskaitos tikslurno l1'gis ir valiuta)

Diana Unrbrien6

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra0.i9 finansiniai
metai

I Pahikanq pajamos I 299 l5l

II PalIkanq s4naudos I 41 J

III KomisiniLl ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 89 A)

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 18 I

Finansinio turlo vertds pasikeitimo ir pardavirno rezultatas 4 ll 36

v.l Specialiqi q atidej i niq s4naudos 4 r3

Y,2, Kitas finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 1
J 2 I

VI. Kitas flnansinds ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0 C

VII Bendrosios ir adrninistracinds s4naudos 5 287 283

VIII Kitos veiklos pajamos I

tx. Kitos veiklos sanaudos (

x. PELNAS (NUOSTOLTAT) PRIBS APMOKESTTNTMA ,{ 21

XI. Pelno rnokestis 6 J 4

XII GRYNASIS PELNAS (NUOSTOI,IAI) 7) 20

(jrnones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. Buhalterd
(r,lriausio.jo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkrti apskaitq kito asmens pareilrq pavadinirnas)

(paraSas)

,
(r ardas ir par ardi 1

Violeta Jasineviiiene
(r ardas ir par arde)

)

( paraSas )



KREDITO UNIJA ,,KUPISKENU TAUPA..

arSrcxaMASIS ntSrA.s
2or9 M. cnuooZlo 3r D.

(visos sumos pateiktos t[kst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija ,,KupiSkenq taupa'o (toliau - Kredito unija) buvo uZregistruota Lietuvos
Respublikos imoniq rejestre 1998 m. birZelio 04 d.

1998 m. trirZelio 4 d. Lietuvos bankas i5dave licencij4 vykdyti finansines operacijas, kurios

apeme indeliq ir k.itq gr4Zintinq leSq priemim4 i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq, pinigq pervedimus,

valiutos keitim4 grynaisiais pinigais.

Kredito unija ,,KupiSkenq taupa" - tai kredito istaiga, kuri ne tik tenkina savo nariq [kinius
ir socialinius poreikius, bet ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu i5 neprofesionaliq

rinkos dalyviq be:i le5q skolinimu. Kredito unija taip pat turi teisE verstis Lietuvos Respublikos

kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims

prisiimdama su tuo susijusi4 rtzlkq bei atsak,cmybg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. [.ietuvos
Respublikos kreclito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu. Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais. prieZiiiros

institucijq priimtais teises aktais ir savo fstatais.
Kredito unLija yra isiklrusi adresu: Vytauto 9.9-2, KupiSkis.

Kredito unija,,Kupi5kenq taupa" iki 2017 m. gruodZio I d. buvo Lietuvos centrines kredito

unijos nare, o nuo2017 m. gruodZio2l d. tapo Jungtines centrines kredito unijos nare.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kredito unijoje dirbo 8 darbuotojai, vidutinis darbo

uZmokestis 1283 lBur (2018 m. pabaigoje - 8 darbuotojai, vidutinis darbo uZmokestis - 890 ELrr).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2019-t2-3r 2018-12-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai asmenys 2164 2191 0

Juridinicti asmenys 25 /.J



APSKATTOS PRINCIPAI

Zemiau yra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, kuriais buvo vadovaujamasi rengiant

2019 metq finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus

ir Lietuvos banko nutarimus, reglamentuoiandius apskaitos tvarkym4 kredito unijose, bei Kredito
unijos apskaitos politika, patvirtinta 2018 rn. kovo mdn.29 d. Kredito unijos valdybos posedZio

protokolu Nr.13.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta tDkstanciais er-rrr"1

(tlkst. Eur).

Pagrindiniai principai

Tvarkant Kredito unijos apskait4 ir sudarant finansing atskaitomybg vadovaujamasi
pagrindiniais apsk.aitos principais:

1. fmoner;. Nors Kredito unija yra Jungtines centrines kredito unijos nare, ji y'ra atskiras

apskail.os vienetas ir vykdydama savo veikl4, bei sudarydama finansing atskaitoml'b9..

Kredito unija I ataskaitas itraukia tik jai priklausantf turt4, nuosavq kapitala.

isipareigojimus, pajamas ir s4naudas bei piniginius srautus.

2. Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad Kredito
unija veiks ir tgs savo veikl4 bei vykdys operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia

likviduLotis irios veiklos sritys nebus reikSmingai apribotos.
3. Periodi5kumas. Kredito unilos finansind atskaitomybe pateikiama vienodos trukmds

laikotarpiais, kuriq pabaigoje pateikiami ataskaitiniai duomenys apie Kredito uniios
turim4 turt4 ir jo pasikeitimus per ataskaitini laikotarp! bei uZdirbtas pa.iamas ir patirras

s4naudas.

4. Pastovumas. Kredito unijos apskaitos metodika nekeidiama, kad iSliktq stabili gan ilgq
laik4. 'Iai svarbu nustatant rySi tarp finansines apskaitos ir ataskaitq bei atskaitomybe
pateikimo ne tik mokesdiq administratoriams, bet ir finansiniq ataskaitq vartotojams.

5. Piniginio mato. Visas Kredito unijos tuftas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai bei

veiklos reztltatai apskaitoje ir finansiniq ataskaitq rinkiniuose ikainoti ir atspindeti
pinigais.

6. Kaupirnas. Kredito unijos [kines operacijos pripaZistamos ir registruojamos tada. kai.ios

fvyksta neatsiZvelgiant i pinigq gavimo arba i5leidimo momentq, ir nurodomos tt'r

laikotarpio finansinese ataskaitose. Pajamos, vadovaujantis Siuo principu, registruojamos
tada, llai jos uZdirbamos. Finansinds ataskaitos, parengtos taikant kaupimo princip4.
informuoja varlotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie isipareigojimus moketi
arba gauti pinigus ateityje.

7. Palyginamumas. Kredito unijos uZdirbtos pajamos per ataskaitini laikotarpi siejamos su

patirlomis s4naudomis. Finansines ataskaitos yra parengtos taip, kad finansines
informacijos varlotojai galetq palyginti skirtingq laikotarpiq ataskaitas ir ivertinti
Kredit,c unijos finansines blkles pokydius.

2



Atsargumas (konservatyvumas), Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus.

kuriais vadovaujantis jos tufias, nlrosavas kapitalas ir isipareigojimai. pa.lamos ir
s4naudos fverlinami apdairiai, t. y., kad verte neb[tq nepagristai padidinta arba

nepagristai sumaZinta, o finansines ataskaitos b[tq patikimo ir neutralios. Kredito uni.ios

finansi.ndse ataskaitose atvaizduota tikra ir teisinga finansine b[kle, taip pat tikri ir
teisingii veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.
Neutralumas. Kredito unijos apskaitos informacija yra pateikiama ne5ali5kai, kad jos

pateiki.mas neitakotq Sios informacijos vartotojams priimti neteisingus sprendimus.

l0.Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai Kredito uniios
apskaitoje ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juridinE formq.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir p,inigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai

I sipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i verlybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos Respublikos
ir kitq Europos ekonominds erdves valstybiq vyriausybiq verlybinius popierius. Sie vertybiniai
popieriai pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turlas ir
f-rnansiniai isipare igoj imai" nuostatas.

Kredito unija vertybiniq popieriq apskait4 tvarko vadovar.rdamasi Kredito unijos .,KupiSkenq
taupa" apskaitos politika, patvirlinta 2018 m. kovo 29 d. kredito unijos Valdybos posedZio
protokolu Nr.13 ir Investavimo ivertybinius popierius politika, patvirtinta 2018 m. lapkridio 1,1 d,

Valdybos posedZio protokolu Nr.38.
Kredito urLija uZsiima investavimu kaip viena i5 sudetiniq savo veiklos daliq. Pagrindiniai

investavimo tikslai yra: Lietuvos banko nustatytq rrzikq ribojandiq normatyvq (likvidumo, kapitalo
pakankamumo) v;rkdymas; efektyvus laisvq le5q panaudojimas ir likvidumo rezervo suformavimas
bei likvidumo valdymas; pajamq i5 investicines veiklos gavimas ir bendro Unijos veiklos rezultato
gerinimas. Iki i5pirkimo laikomq verlybiniq popieriq portfeliui priskiriami vertybiniai popieriai,
kuriuos isigijimo metu ketinama ir yra galimybes laikyti iki iSpirkimo termino, gaunant fiksuotq
(arba galim4 nustatyti) investicinE gryi-€t.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito ls;taigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal

l8-ojo terslo apslcaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito urrijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nari.ams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZlstamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4).

8.

9.



P askol4 verti s surnaidj imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais. Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, Kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis. Kredito uniios finansincs
skolininko blkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standarlais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebur,'o nuostolio irykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskolzr priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei,

Paskolos, ivertinus rizrkq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupg, Kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

dLiai ikti lentel

Paskolq vr:rtes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4,62 proc. diskonto norma
paskoloms (2018 metais taikytina diskonto norma 4,49 proc. paskoloms eurais).

Kredito unijos paskolq, gautinq sumtl ir kito finansinio turto vertes sumaZejimas fvefiinamas
bei apskaidiuojamas, remiantis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr.38

,,Kredito unijq miinimalls paskolq vertinimo reikalavimai" (Lietuvos banko valdybos 2013-07-19
nutarimo Nr. 03-125 redakcija), Kredito unijoje patvirlintq paskolq vertinimo ir specialiqjq
atidejiniq sudarymo taisykliq nuostatomis.

Kito finansinio turto straipsny.ie parodoma gautinos sumos uZ Kredito unijos perleisttl
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos Kredito unijai ir kitas finansinis tuflas.
neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tllrtas
pripaZistamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

f siparei goj imai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, u:Z skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma Kredito unijos turimq atsargq.
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kurf artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus tur-to

straipsnius neitraukto turlo verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal !)-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materizLliojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto

,,llgalaikis materizrlusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialliojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
turlaso' nuostatas,'verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto fsigijimo savikaina 435 Eur.)
parodomas isigijirno verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvefiejimo
suma. Nusidevejirnas (amorltzacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bDd4, proporcingai nuraSant
kiekvieno atskiro turlo vieneto isigijimo vertE per numatomq jo naudojimo laikotarpi.

4

itines vertes dalies sumaZeiimo dydZiai tei tr lentelete

Paskolq rizikos grup6 Apskaitinds vertds sumaZOiimo dvdis proc

2019 m. 201 8 m.

standarline (l rizikos srupe) 0 0
galimos rizikos (lI rizikos grupe) 5 5

oadidintos rizikos (lll rizikos srune) 25 25

abeiotina (lV rizikos sruoe) 50 50

nuostolinsa (V rizikos erupe) 100 100



urto na imo laikota ra tokie

Ilgal:likio turto grupd
Nusidev6j imo (am ortizacij os) laikotarpiso

metais
Programind iranga 1

J

Pastatai (ofisas) 25
Pandusas prie ofiso 25

Pastatai (garaZas) 20
Lengvieji automobiliai, nesenesni kaip 5 metu 6

Baldai 6

Seifai, spintos dokumentams 10

Kompiuterine iranga a
J

K ta lranga 4

K tas nematerialus is turtas 15

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

Finansiniai isipareigoj im ai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito uni.f os

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistarri ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

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

Kitq mokt)tinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZfstami ir verlinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 3l -ojo verslo apskaitos standarto ,.Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standarlus.

Subordinuotuosius kredito unijos lsipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacrjos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos
(subordinuotosios) paskolos poZymius. Subordinuotq isipareigojimq Kredito unija 2019 m.
neturejo.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma.
atskaidiavus sand,criui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjll iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandiaLs pallkanq normas. Skolintos leSos 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 turt4 ir
isipareigoj imus vienu metu.



Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 Kredito unijoje laikomq
pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
verte. Amorlizuotil savikaina ivertinto finansinio turlo pahikanq pajamos apskaidiuo.iamos taikant

apskaidiuotq pallkanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZfstarnos kaupimo principu, jei tiketina. kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali b[ti patikimai iverlinta.
Paltkanq rs4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, Kredito unijos nariams ir

kitiems klientams priskaidiuotos palfikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus"
kurie nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavinro veiklos pajamrl ir sqnaudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 ui:dirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos

kitos pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo
mokesdiai yra ner,oik5mingi ir pajamomis pripaZf stami i5karlo juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kaiL patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripalistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir Kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes prasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito flnansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje parodomi specialieji
atidejiniai, kuriuors formuoja Kredito unija, atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq
paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento finansing ir ekonoming blklg, i prievoliq pagal sandorius

del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, I turimas uZtikdnimo priemones Sioms prievolems

ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos Kredito unijos turto vertei, s4naudas.

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

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusi,rs su pagrindine Kredito unijos veikla.

Kitos veik:los pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma Kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetoio pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu.2019 metq
apmokestinamajarn pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2018 metq - 15

proc.
Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isiparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirlinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
mokesdio paskaid i avimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas

finansindse ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vador,rybes nuomone, yra tiketinas.
Per ataskaiitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.



Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq fvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal 7 VAS standart4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
ataskaitas yra 0,1-0,3 proc. nuo Kredito unijos turto vefies, bet ne daugiau kaip 43400 Eur. Esminiq
klaidq ataskaitiniriis metais nenustatyta,

FINANSINIQ I\TASKAITV PASTABOS

UPASTABA. PA.LUKANU PAJAMOS IR NAUDOS

Straipsnis 2019 m. 2018 m.
Pokytis,

tiikst. Eur
UZ paskolas 296 256 40

UZ le5as LCKU 0 1 2

UZ leSas kitose kredito unijose 2 2 0

UZ vertybinius popierius, leSas JCKU. bankuose 1 I 0

I5 viso pajamq 299 257 42

UZ indelius 47 )/. 15

I5 viso s4naudq 47 32 l5

Grynosios palfiikanq pajamos 252 225 27

2 PASTABA. KOMISINIIJ IR KLIENTTJ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

Straipsnis 20I9 m. 2018 m.
Pokytis,

tiikst. Eur

Komisiniq ir klientu aptarnavimo pajamos 89 62 27

Komisiniq ir klientu aptarnavimo iSlaidos 18 17 I

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
naiamos

7t 45 26

3 PASTABA. KITOS PAJAMOS

Straipsnis 2019 m. 2018 m.
Pokytis,

tiikst. Eur

Ilgalaikio turlo prardavimo rezultatas (pajamos) 0 1 I



4 PASTABA. FII{ANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

ES SANAUDOS

xrsito sANAuDos

Straipsnis 2019 m. 2018 m.
Pokytis,

tfikst. Eur
Finansinio turrto vert6s pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas:

-11 36 -47

Specialiqjq atid0jiniq s4naudos: 13 -35 48

Spec. atidejiniai paskoloms 13 -35 48

Spec .atidejiniai kitam finansiniam turtui 0 0 0

Kitas finansinio, turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas:

) I I

Realizuotas pelnas i5 VVP operaciiq 0 0 0

Nura5ytu paskoh) s4naudos -7 5

JCKU pajq nuvertejimas 0 6 -6

PASTABA. BENDROSIOS ADMINISTRACINES S4NAU

Straipsnis 2019 m. 2018 m.
Pokytis,

tfikst. Eur
Darbo iesos iSlaidos 145 135 10

Atostosu rezervas I 2 -3

Darbuoto u apmokymo i5laidos 0 10 -10

Nusideve imo iSltaidos 11 14
a

-J

FA Audito iSlaidos 4 4 0

Reklamos ir marketingo iSlaidos 4 7 -3

Nuomos ir rySiu iSlaidos 3 2 I

LCKU nefinansiniu paslaugu iSlaidos 1 27 -26

JCKU nefinansinig paslaugq iSlaidos (Valdymo mokestis) 38 JJ 5

Kitos iSlaidos 56 25 31

Komandiruodiu iSlaidos I 5 -4

Indeliu draudimo imokos l0 9

Atskaitymai i stabilizacijos fonda 9 10 -1

Tantiemos 6 0 6

I5 viso 287 283 4

6 PASTABA. PELNO MO A

Straipsnis 2019 m. 2018 m.
Pokytis,

tiikst. Eur
Einamu u metu pelno mokesdio s4naudos J I 2

Atideto o pelno mokesdio s4naudos 0 J
f

-_l

I5 viso pelno mokesiio sqnaudq J 4 1

Atiddtoio pelno mokesiio turto iudOiimas
Likutis metu pradZioie 1 4 -J

Turto poky s del sukauptu kaupimtl atostogoms 0 0 0

Turto poky s del mokestinig nuostolitl 0
1-J J

Likutis metu pabaigoie I I 0

t.sk. del sukauplu kaupimu atostogoms 1 1 0

del mokestiniq rLuostoliq 0 0 0

8



7 PASTABA. PII{IGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigtl ekvivalentai 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 konvertuojamos i

Zinom4 pinigq sum4. Tokios lesos yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq riztka yra labai

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktt-tra ir pokydiai:

200 tUkst. eurq piniginiq le5q suma LR komerciniame banke yra ikeista pagal sutarti

su UAB ,,Zemds uLkio paskolq garantijq fondas" del paskolq teikimo Zemes ukio technikai ir irangai

isigyti.

8 PASTABA. IN\TESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito urLija laisvas le5as investuoja i vertybinius popierius, kuriuos i5leido arba kuriuos
garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba Lietuvos bankas bei i JCKU kapitalq.
2019 m. gruodZio 31 d. Kredito unija nebuvo ikeitusi vertybinitl popieriq. Kredito unija verlybinius
popierius lsigijo su tikslu valdyti juos iki iSpirkimo termino.

bini ktura ir pokydiai per ataskai laik

9 PASTABA. KFi.EDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS ts;g
GAUTINOS SUIVIOS

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
su pal[kanomis ataskaitinio laikotarpio dienai, iverlinus vertds sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Straipsnis 2019-t2-3r 2018-12-31
Pokytis,

tiikst. Eur
Grvnieii pin gai 79 67 t2

Pinieai kely e 0 0 0

LeSos LR komerr:iniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

240 42 198

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 3 48 -45

Le5os JCKU sashaitoje 551 2175 t624

I5 viso 873 2332 -1459

nvestrcr lnlus lus struKtura rr lal lttn al ota

Straipsnis 2019-12-31 2018-t2-31
Pokytis,

ttikst. Eur
Vertybiniai popie,riai, skirti i5laikyti iki iSpirkimo

l. Ilgalaikes inv,;sticijos i LR VVP, skirti iSlaikyti
iki iSpirkimo

502 496 6

2. Sukauptos palr]kanos uZ investiciias o 0 0

3.Investic os i JCKU kapitala 286 286 0

4.lnvestic u iJCKU nuverteiimo suma -6 -6 0

I5 viso: 782 776 6



Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31
Pokytis,

ttrkst. Eur
Terminuoti indeliai JCKU 800 0 800

Le5os laikomos llikvidumo rezervo fonde JCKU 86 86 0

Trumpalaikes paskolos kredito unijose 550 300 2s0

Sukauptos pahJkanos uZ indelius kitose kredito
uni jose

4 0 4

I5 viso: 1440 386 1054

Kredito unija yra i5davusi trumpalaikes paskolas apyvartinems l65oms lgnalinos. PareigDnq
ir Akademinei kredito unijoms.

Kredito urrija turi trumpalaikiq terminuotq indeliq Jungtineje centrineje kredito unijoje.
Remiantis 2018-01-18 JCKU valdybos posedZio nutarimu, kredito unija ipareigota

sufbrmuoti 1 proc. specialaus likvidumo palaikymo rezervq, skaidiuojamq nuo kredito unijos
pritrauktq indeliqr sumos 2017 m. pabaigai. indeliai 2017 m. gruodZio 31 d. - 8 570 829 Eur
specialaus likviduLmo palaikymo rezervas - 85 708 Eur.

10 PASTABA. K:REDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SU]\{OS

5ia,ne straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir i5 jq gautinos sumos kafiu sr-r sukauptomis palukanomis ir ivertinus veftds sumaZejimq del
galimq nuostoliq.

Paskolq portfelio s;trukt[ra ir pokydiai:

Eil.
Nr.

Rizikos grup6

2019-12-31 2018-12-31
Pokytis per metus,

tiikst. Eur

Apskai
-tine
verte

Spec.
atidtjinia

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq srautai

Apskai
-tin0
YertO

Spec.
atidtjini

ai

LJZtikrinimn
priemoniq
diskontuoti

pinigq
sra u tai

Apskai-tin€
vertC

Spec,
atid0jiniai

I Standartinr; 4023 0 6055 3655 0 6016 884 0

2 Galimos
rizikos

tt73 4 t964 541 2 1 190 1 028 -4

J Padidintos
rizikos

685 4 \200 690 14 1 080 240 11

4 Abejotina 1 I 0 15 0 57 6 -5

5 Nuostolin6la 413 24 907 351 5 1071 132 1a-)t

6 I5 viso 6295 33 r0126 5252 2t 9414 -30 -35

7 Specialiqjq
atidejiniq
santykis su

kredito unijos
nariams suteiktq
paskolq liurna,
proc.

0,52 0,40 X X

10



Visq didZiausiq paskolq sumq ir uniios perskaidiuoto kapitalo santykis 2018-12-31 dienos

buklei buvo 180,9,1 proc., o 2019-12-31 yra 112,50 proc.

Suteiktq paskolq (be specialiqjq atidejiniq ir sukauptq pallkanq) porlfelio struktlra pagal

uZtikrinimo priemones :

Eil.Nr. UZtikrinimo priemonds
Suma, ttikst.

Eur
1 Pask:olos, uZtikrintos ikeistais vertybiniais popieriais 180

2. Pasl,:olos, uZtikrintos paskolos gavejo ikeistu indeliu, laikomu

skolinandioie kredito unijoje

27

a
J. Pask:olos, uZtikrintos vyriausybiq ir centriniq bankq garantija arba

laidavimu

161

4. Pasl,:olos, uZtikr ntos gyvenamosiomis patalpomis 879

5. Pasllolos, uZt kr ntos Zemes [kio pask rl es zeme 3111

6. Pasl,lolos, uZt k ntos komercines pask rtres turtu I 165

7. Pasl,lolos, uZtikrintos fizinio arba juridinio asmens garantija arba

laidtrvimu

250

8. Pasl,rolos, uZtikrintos kitornis uZtikrinimo priemonemis 400

9. Pasllolos, neapdraustos uZtikrinimo priemonemis 93

I5 viso 6269

l1 PASTABA. KiLtas finansinis turtas

Straipsnis 2019-t2-31 2078-12-3t:
Pokytis,

ttrkst. Eur
Kitos sukauptos pajamos (Spec. paskirties leSos i5

LCKU)
0 0 0

Atsiskaitomqi q srlskaitq kreditai 0 0 0

Debitoriq isiskolinimai(sumoketas avansinio pelno

mokestis, pervestas depozitas uZ patalpq nuomq)

1 4 -J

I5 viso: I 4 -3

12 PASTABA. A'ISARGOS, UZ SXOTAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Straipsnis 2019-12-31 20t8-12-31
Pokytis,

ttikst. Eur
Kito turto verte laikotarpio pabaigoje, t.sk.:

Atideto pelno mokesdio turtas I 1 0

Avansine fmoka i JCKU stabilizacijos fond4 (2018-

2019 m.)

0 t0 -10

Blsimojo laikotarpio iSlaidos 5 2 J

Atsiskaitomqjq srlskaitq kreditai 0 0 0

I5 viso: 6 13 -7

1.1.



13 PASTABA. II-GALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Kredito unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas
ar kitaip apribotor; teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto struktlrq ir pokydius pateikiama lenteleje.

2019 m. Unija isigijo ilgalaikio turto uZ 1 tUkst. Eur - kavos aparatat Nura5yta
ilgalaikio turto isigijimo verte uZ 2 tukst. Eur (kavos aparatas, vandens auSintuvas, barkodq
skaitytuvai).

4 PASTABA. MTOKETINOS S

Gauta paskola iS I,CKU Invegos projektui vykdyti.

Straipsnis Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nematerialusis
turtas

I5 viso

Likutiai20lS m. sausio I d.

fsigijimo verte 99 85 2 186
Sukauptas nusidevej imas 25 52 ) 19

107Likutin€ vert6 74 33 0
Apyvarta per 2018 metus

Isigiiimai 0 I 0 1

Nusidevejimas 4 10 0 14
N ura5yta ilgalaikio turlo 0 18 0 0

Likutiai 2018 m. gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 99 68 2 169
Siukauptas nusidevej imas 29 38 2 69

Likutin6 vert€ 70 30 0 100
Apyvarta per 2019 metus

lsigijimai 0 1 0 I

Nusideve jimas J 8 0 1l
NuraSyta ilgalaikio turto 0 2 0 2

Likuliai 2019 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 99 67 2 168
Siukauptas nus idev0j irnas 32 44 2 78

Likutin€ verte 67 23 0 90
Nuddv6tas,bet veikloje naudojamas
tu rtas (isisii imo verte) 0 5 5

AS'I'AtsA. UNTOS IR ISIPAREIGOJINTAI K TEDITO JSTAIGOMS

Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31
Pokytis,

tiikst. Eur
Paskolos i5 LCKU Invesos proiektui t6 21 -5

l6 2t -5

12



Straipsnis 2019-12-31 2018-t2-3t
Pokytis,

tiikst. Eur
Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 3453 3054 399

kredito unijq asocijuotq nariq 54 249 -1 95

- kitoms organizaLcijoms 0 72 71

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 3507 3375 132

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 4941 477 1 170

kredito unijq asocijuotq nariq 0 0 0

- kredito unijq asociacijq 0 0 0

kitoms organizzrcij oms 0 2 -2

Viso terminuotq indOliq: 1941 4773 168

300I5 viso 8448 8t 48

15 PASTABA. MOKETINOS SUMOS IR ISTPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KRtrDII'O
UNIJOS NARIA]US

Kredito urrijos tikrqjq nariq skaidius - 2164, asocijuotq nariq skaidius - 25, tai juridiniar

asmenys.
Pallkanq norrnos uZ terminuotuosius indelius unijos nariams- 2019 m. nuo 0,01 proc. iki

2,00 proc., uZ inddlius iki pareikalavimo - 0 proc.

16 PASTABA. KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

17 PASTABA. NUOSAVAS KAPITALAS

Paiinis kapitalas
Unijos nuosav4 kapital4 sudaro 772 fikst. eurq (2018 m. 656 tlkst. Eur), i5 jq - pajinis

kapitalas - 576 tiikst. eurq, rezervinis kapitalas - 174 tlkst. Eurq ir nepaskirstytas pelnas 22 tUkst.

Eurq. Nominali v:ieno pajaus verte Kredito unijos nariui nuo 2017-01-01 yra 30 eurq. Visas Kredito
unijos pajinis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Kredito unijos pajininkas, turintis pagrindini pajLl, turi vienq balsE,

nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Kredito
unijo.je su juo atsiskaitoma, grqLinant i5pirktq privalomo ir papildomr+ pajq fmokas.

Straipsnis 20t9-12-31 2018-12-31
Pokytis,

ttikst. Eur
Sukauptos audito iSlaidos 2 2 0

Kaupimai atostogoms 6 7 -1

Moketini atlyginimai 4 0 4

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas J 4 I

UAB Zemes flkio paskolq garantijL] fondo leSos 200 0 200

Nepaskirstytos 1(:5os
1
J J 0

Moketinos pallkanos uZ leSas JCKU 0 1 -1

I5 viso 218 t7 201

13



P r iv alomas is reze,rvas

Kredito unijos privalom4ji rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i

privalomqji rezer\/qpervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno.

Nuosavo l<apitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr.1 ,,NLtosavo kapitalo
pokydiai".

18 PASTABA. TIURTO TR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktrrra pagal terminus:

2019-t2-31

19 PASTABA. VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Kredito urrija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikE ribojandius
normatyvus, taikornus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

lnformacija apie Kredito unijos normatyvus:

Iki 3 m6n.
Nuo 3 m€n.
iki 1 metq

Nuo 1

iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VISO

Turtas 2603 1449 3440 1962 9454

{sipareigojimai, tr<apitalas ir
rezervar

4735 2254 I 485 980 9454

Likvidusis tuftas 1220

2018-12-31

Iki 3 mdn.
Nuo 3 m6n.
iki l metq

Nuo 1

iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VISO

Turtas 2956 r248 2908 t729 884 1

{sipareigojimai, hapitalas ir
rezervai

4112 2693 r 365 671 884 1

Likvidusis turtas 3260

Einamieji 7089

Rodiklis 2019-12-31

LB
nustatytas

dydis
2019-t2-3t

2018-12-31

LB
nustatytas

dydis
2018-12-31

Kapitalo pakankirmumo rodiklis, proc. 17,95 >10,5 0A 14,49 >10,5 0

Likvidumo rodiklis, proc. 450,25 >100 0 4s.98 >30 0

Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui norrrLatyvas, proc, nuo Unijos
perskaidiuoto kapitalo

17,05 <25 0 24,67 <25 0A

1.4



20 PASTABA. I|{FORMACIJA APIII PINIGTJ SRAUTUS

Informacijra apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigll srautq pokydiai".

2I PASTABA. SIJSIJUSIOS SATYS

Kredito urrijos susijusiais asmenimis yra laikomi Kredito unijos valdybos nariai, paskolq

komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su Kredito unijos vadovais
artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi Kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys,.ieigu Kredito unijos
vadovas valdo jq l<valifikuot4 f statinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

22 PASTABA. ISITATYMU ATITIKIMAS

Kredito LInija Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo"

likvidumo, didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus.20l9 m. gruodZio 31 d.

Kredito unija atitilko visus privalomus reikalavimus.

23 PASTABA. NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Kredito unija per 2019 m. paskolq nenuraSe, o susigr4Zino 2 t[kst. Eur (2018 m. - 7 tDkst.

Eur). 2018 m. patraigoje nura5ytq ir nesusigrELintt4 paskolq likutis buvo 162 tDkst. Eur (2018 m.

164 tukst. Eur).

Kiti nebaleLnsiniai isipareigojimai: Kiti nebalansiniai isipareigojimai 2019-12-31 d. yra 92.13

tlkst. Eur.

24 PASTABA. PTELNO (NUOSTOLTU PASKTRSTYMO PROJEKTAS

Kredito unija planuoja ataskaitiniq metq peln4 22 tlkst. Eur perkelti I rezervini kapitalq.

2019 m. 2018 m.
Pr

ir
skaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq
oms tenkandiu socialinio draudimo imokq suma

42 48

Kitos iSmokos (atostogu rezervas r kt.) 1 1

Tantiemos 6 0

Isipareigojimq vadovybei, neiskait:rnt priimtq
ind€liu, likuiiai laikotarpio pabaisoie

0 0

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
Susiiusioms Salims iSduot ir priimtu indeliu likudiai:

2019-12-31 2018-t2-31
ISduotu naskolu I ikudiai 98 56

Priimtu indeliu likudiai 307 329

15



25 PASTABA. PIOBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio aiiikinamojo ra5to paraSymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turejusir-1 ar
galejusiq tureti itakos 2019 metq finansinirl ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Administracij os vadove ,r1. 't'z''? '" Diana Umbriene

Vyr. buhaltere

/
-----'

(o../5 ' Violeta Jasinevidiene

16



AiSkinamojo raSto priedas Nr. I

Kredito unija "Kupi5h0nq taupa"
(jmoues pavadinimas)

I12044030 Vytauto g. 9-2, Kupi5kis
(irnones kodas. adresas. kiti duontenls)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2020 m, vasario men. 28 d. Nr. 56
2019 metq tiikst. Eur

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas

(nuostoliai)privalomasis

Likutis uZpra6jusiq finanSiniq met q

pabaigoje

Apskaitos politikos pakeitimo rezultettas

Esminiq klaidq taisyrno rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

nuostoliai)

Pelno dalis, skiriarna apyvarlai

proporcingoms iSmokoms ir (ar)

ividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

Pajinio kapitalo pokytis

Likutis pra€jusiq finansiniq metq
pabaigoje

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

ipaZintas pelnas (nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai

rcingoms iSmokoms ir (ar)

ividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

Pai inio kapitalo pokytis

Likutis ataskaitiniq finansiniq metg

Perskailiuotas likutis uZpraGj usiq
'ansiniq metq pabaigoje

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

laikotarpio grynasis pelnas

Adminstracijos vadove

/
Diana Umbriene

linrones'"adovo pareigq pavadinimas) \parai'y)

--4)J; /
(vardas ir pavardel

Violeta Jasineviiiene/Vt'r. buhalterd
(i'vnausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinr)io

tvarkrti apskaitq kito asnrens pareigq pavadinimas)

(r'ardas ir pavarde)



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Kredito uni.ia" I(upi5k0nq taupa"
( jnron0s par adrnirnas)

I120,11030 \'1'tauto g. 9-2, KupiShis
(irnones kodas. adresas. kiti duomen!s)

PrNrG[] SRATTTIi POKYetAT

2020 m. r'asario Zt tl. f r. 5'5

21019 mctq tlkst. Eur

Eir.

Nr,
Straipsn iai

Pasta bos

Nr,
Fina nsin iai

metai

I'radjg finansiniai
metai

Pagrindinds veiklos pinigu srautai
l.l qautos pallkanos 299 )57
t.2. sumoketos palIkanos 17 32

I Rezuhatas 252 t)t
,2.1 sauti komisiniai 89 69

1.2.2 sumokeli komisiniai 48 l6
12. Rezultatas JJ
I.3.1 sr"rsigraZintos paskolos i5 kredito uniios nariu 2698 I 587

t.J./ suteiktos paskolos krcdito unilos nariarns 3724 t 5uu

t. 3. Rezultalas I 026

Lil.I indeliq i5 kliennl ir krr:dito un os nariq iplaukos 187'7 I 1599

r.1.2 indeliq iS klientq ir krr:dito un os nariq iSmokos 3 t577 2.ln 56

Rezultcrtas 300 t7

I.5.1
kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios paskilties leSq

iplaukos
950 13,18

t.5.2
kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios paskirties leSLl

i5mokos
2000 I 029

t.5. Rezultatas I 050 3t9
I.6. I plaukos i5 kredib istaigq (gautos paskolos) 200 I l0c
t.6.2 iSmokos kredito istaigorns (grqiintos paskolos) 0 I l0(
1.6. Rezullotas 200 0

1.7.t kitos r"r2 paslaugas gau.tos sumos 0 0

L7.2 kitos pagrindines veiklos pin gq fplaukos 0

L7,3 itos pagrindines veiklos pin gu iSnrokos 262 292.

1.7.4 sumoketas pelno mokcslis I )
t 7. Rezultatas -263 - 297

Grvnieii nasrindindsr yeiklos ninisu srautai I 546 12

It. Investicinds veiklos p,iniqq srautai
II.l.l jplaukos perleidZiant rrertybinius popierius 296 235
u.t.2 iSrnokos isig_vi ant vertvbinius porrierius 302 50i

Rezultulus -6 -2 6E

It.2.l jplaukos perleidZiant ilgalaik! materialqj j, nematerialqli turtq 0 I

il.2.2 iSmokos jsigl,jant ilgalaiki materialqji, nematcrialq.ji turt4 I I

II ) Rezultatas I a

II.3.l <itos inveslicincs veiklos pinigu iplaukos 0 159

il.3.2 kitos investicines veiklos pinigu iSmokos 0 28(
I t.3 Rezultatas 0 127

Grynieii investicinds veiklos ninieu srautai 1 -395

0



Eir.

Nr.
Straipsniai

Pasta bos

\r.
Fina nsin iai

nr cta i

Pra0j9

finansiniai mctai
III. F inansinds veihlos rrinigu srautai
III I I pajq jmokos 23 t) )5

III I 2 iSsto-jusiems nariams grazinti pagrindiniai ir papildomi puiui r6 l6
III 1.3 pelno dalies iSmokelirnas kredito uniios nariarns

ilI I Rezultalas 91 I09
III.2.I pagal subordinuotuosius rparergol imus galltos sul1los 0

ut.2,2 pagal subordinuotuosius ipareigol imus sumoketos sumos 0
III ) Rezultatas 0 0

III.3. I kitos flnansines ve los pinigu jplaukos

I It.3.2 kitos finansines veiklos pinigtl iSmokos

I I1.3. Rezultatas 0 0

Crr,nicii finansinds yciklos Dinigu srautai 91 -10

IV. Grynasis rrinigu srautu oadiddiimas (suma76iimns) l,l5 -162
Pinigai laikottrrpio pradZio je 2332 2791

VI. Pinieai luikotarpio prhaieoic 873 2332

Administraci.ios vadovt Diana Umbrient
( jrnonis vadoro parcigq pavadinirnas)

Vyr. buhalterd
(r'yriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarklri apskart4 kito asmens parcigq pavadinrmas)

(paraSas) (r'ardas rr parardel

Yioleta Jasincr,iiicne
(rardas ir pavardel

,
,--')'
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