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Mes atlikome Pareiglnq kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2019 m.
gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinamasis ra5tas,

iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Musq nuomone, pridetos f,rnansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2019 m. gruodZio 31 d. hnansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti
Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mlsq atsakomybe pagal Siuos
standartus i5samiai apibfldinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Liptuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami mflsq nuomonei pagristi.

Kiti dalykai

Unijos 2018 m. gruodZio 31 d, pasibaigusiq metq finansiniq ataskaitq audit4 atliko kitas auditorius.
kuris 2019 m. kovo 5 d, apie tas ataskaitas parei5ke bes4lyging nuomong. Atlikdami 2019 m.
finansiniq ataskaitq audit4, mes taip pat patikrinome aiSkinamojo raSto pastaboje ,,Palyginamieji
skaidiai" apra5ytus taisymus, kurie buvo atlikti koreguojant 2018 m. finansines ataskaitas. M[sq
nuomone, tokie taisymaiyratinkami ir buvo teisingai atlikti.

Vadovyb€s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas
Vador,ybe yra atsakinga uL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra
b[tina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei bDtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos prlpcipo taikymu,
i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq
alternatyvq, tik taip pasielgti.

atsakingi asmenys privalo priZi[reti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4,
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Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mlsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera

reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama m[sq

nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4

i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,

kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad

atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems

remiantis finansindmis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir lvertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq

rrzikq, suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 itoki4 rizik4 ir surinkome pakankamq

tinkamq audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo del apgaules

neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes

apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiikinimas arba vidaus

kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis

aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomonq apie Unijos

vidaus kontroles veiksmingum4.
. {vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadorybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei

su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to. ar,

remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susiigs reikSmingas

neapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu

padarome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje

privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M[sq iSvados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, bfisimi ir,ykiai ar s4lygos

gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. {vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai.

ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo

pateikimo koncepcij4,

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus, jeigu juos

nustateme audito metu.
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PAREIGTINI-I KREDI'tO TIN I.IA
(imones pavadinimas)

301788649, BirZelio 23-iosios g. 15, LT-03206 Vilnius
(jmones kodas. adresas. kiti duomenys)

2019 m gruodZio mdn.3l d. BALANSAS

2020.02.03 Nr. A20-064
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirlinimo Zyma)

t[kst. Eur2019 metq
(ataskartrnrs laikotarprs) (ataskaitos tikslumo lygis ir valruta)

Pasta

bos

Nr.

A. IURTAS 551 0 501 9

I Pinigai ir pinigq ekvivalentar
l 1079 725

I1 Investicijos j vertybinius popierius 8 168 698

tII Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
9 145 +J

IV
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos l0 396 I 33 85

Kitas finansinis turtas ll l0 '7

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turlas l2

VII Ilgalaikis material usis turtas t3 146 5

VIII Nematerialusis turtas

TI.]RTO IS \/ISO: 551 0 501J

NT]OSAVAS KAPITALAS IIT TSIPAREICOJIMAI Pradjg
finansin ia i

B, VIOKETTNOS SI]NIOS IR I SIPAREIG OJIMAI 5262 4698

Moketinos sumos ir lsipareigojimai kredito istaigoms t4 302 46(

II
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito un'tjos

naflams

l5 494( 4224

Iil Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai t6 t4 l4

IV Atidejiniai

S ubordinuoti j sipareigoj imai

C. NLIOSAVAS KAPITT\l,AS 248 321

I Pajinis kapitalas l7 474 All

II Privalomieji rezervai ir kapitalas /r'//"- \ I

IiI Perkainojimo rezervas

rV Nepaskirsty'tasis pelnas (nrrbstoli ai; 2l 111 -t 5i

IV.I Ataskaitiniq metq peln{s (nuostoliai) 2l -'70 -4(

lV.2. Ankstesniq metq pelnas (huestqliai) t5'7 ill
NUoSr\Vo KAPITALO IR ISrhRqIGoJlN{U lS VrS-"*. --/

551C 501 I

N Tomas Vaitkunskas
(vardas ir pavarde)

Eleonora Kabikiene

(vardas ir pavarde)

( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tvarlcl.ti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)



PAREIGUNU KREDITO TINIJA
(imones pavadinimas)

301788649, BirZelio 23-iosios g. 15, LT-03206 Vilnius
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodzio m0n.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2020.02.03 Nr. 420-064

ataskaitos sudarymo data)

2019 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirtinimo Zyma)

tukst. Eur
(alaskaitos tikslumo lygis ir vahuta)

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos

Komisiniq ir klienq aptamavimo veiklos s4naudos

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Special iqiq atidej iniq s4naudos

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

Bendrosios ir administracines saraudos

Kitos veiklos sanaudos

AdministracUos vadovas

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vvr buhalterd

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

warkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Tomas Vaitkunskas

(vardas ir pavarde)

Eleonora Kabikier

(vardas ir pavarde)



Pareiglnq kredito unija
fmon6s kodas 301788649, BirZelio 23-iosios B. 15, LT-03206 Vilnius

AISKINAMASIS RASTAS
2019 M. GRUODZTO 31 D.

Dokumento sudarymo data: 2020.02.03 Nr. 420-064
(visos sumos pateiktos tukst. eury, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

PareigDnq kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota Registry centre 2008 m. liepos 02 d.

Lietuvos bankas 2008 m, birZelio 12d. i5dave licencij4 nr.71 vykdyti finansines operacijas.
Pareigunq kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Dkinius ir socialinius

poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitU grqLintinr4 leSq priemimu iS

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq

istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susij usi4 rrzikq bei atsakomyb g,

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZi[ros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KU yra isikDrusi adresu BirZelio 23-iosios g.15, Vilnius.
Ataskaitinio laikotarpio darbuotojq skaidius 8, 2018 m, - 7 darbuotojai.

Pareig[nq kredito unija iki 2017 m. kovo 30d. priklause Lietuvos centrinei kredito unijai
Nuo 2017 m. gruodZi o 29d. priklauso Jungtinei centrinei kredito unij ai ,,Kreda"

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

Unijos nariais gali buti veiksn[s frziniai asmenys, dirbantys (pagal darbo sutarti, taip pat

einantys valstybes tarnautojo tlar statutinio pareiglno pareigas) imondse, istaigose ar
organizacrlose, kuriq pagrindines ekonomines veiklos r[5ies pagal Ekonomindsr veiklos r[Siq
klasifikatoriq @VRK 2 red.) kodo pirmieji du skaitmenys yra 84 (pvz. 84xxx), ir unijos nario
sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (ivaikia) ir tevai (iteviai).

Informaciia apie uniios darbuotoius 2019-t2-3r 2018-r2-31
Vidutini s darbuotoi u skaidius 8

Vidutinis darbo uZmokestis I,59 1.3 0

2019-t2-31 20r8-12-3r
Nariai Nariai

Fiziniai asmenvs 2383 2253

Juridiniai asmenvs 76 72



Unijos asocijuotais nariais gali bDti Sie Lietuvos Respublikoje iregistruoti ir Lietuvos
Respublikos Vilniaus miesto savivaldybes teritorijoje ir kitq Vilniaus rajono ir Trakq rajono
savivaldybiq, kurios ribojasi su Sia savivaldybe, teritorijose buveing turintys juridiniai asmenys:

. asociacijos, profesines sqiungos, profesiniq sqiungq susivienijimai, religines
bendruomenes ir bendrijos, advokatq profesines bendrijos, sodininkq bendrijos,
daugiabudiq namq ar kitos paskirties pastatq savininkq bendrijos, vie5osios istaigos,
kuriq dalininke nera valstybe ar savivaldybe, Seimynos, kooperatinds bendoves
(kooperatyvai), Zemes flkio bendroves;

. unijos nariq - fiziniq asmenq- individualios imon€s, taip pat tikrosios [kines
bendrijos, komanditines lkines bendrijos, uZdarosios akcines bendroves, maZosios

bendrijos, kuriose unijos narys ar nariai valdo istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo
teisiq dalis, suteikiandias teisg kontroliuoti imones veikl4. Siame papunktyje nurodyti
juridiniai asmenys gali bDti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos
Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo pletros istatyme numatytq vidutiniq, maZq

ir labal mfrtlimoniq s4vokq apibrelimq',
. unijos nariq - fizinir4 asmenrl - asociacijos ar vie5osios istaigos, iregistruotos Lietuvos

Respublikoje nepriklausomai nuo savivaldybes teritorijos, jei jq valdymo organuose
yra unijos nariq.

Unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas uniojs nario pareigas ir gali naudotis visomis
unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teis6mis, iSskyrus teisg balsuoti, buti iSrinktam i

unijos valdymo ir prieZi[ro organus, komisijos, komitetus ir tarnybas.
MaZiausiai unijos nariq, neiskaitant asocijuotq nariq, yra 150.

Unijos nariais negali buti Kredito unijq istatyme nurodyti asmenys.

APSKAITOS PRINCIPAI

Lemiauyra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2019 metq finansiniq ataskaitr"

parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unrjq apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-22, pakeista 2012-03-17, pakeista 2017-08-09.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansindse ataskaitose, t.y balanso ir pelno nuostolio atsakaitose pateiktos Lietuvos

nacionaline valiuta - tDkstandiais eurais, aiSkinamojo ra5to ataskaitoje tukstandiais eurais.

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo
dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus gZsienio valiuta

ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.



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 nebutq nepagristai padidintaarba nepagristai sumaZinta.
Turinio, o ne formos pirmenybd. Ukines operacijos ir Dkiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.
Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reik5ming4

informacij4. Informacija reik5minga tada, kai ja praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotoj ai gali priimti netei singus ekonominius sprendimus.

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

reik5mingai apribotos.
Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaiq duomenys

yra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba

i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinOse 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 bilti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktE informacij4.
Svarbumas. Informacijayra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada,kai ji yra tiksli, iSsami

ir joje nera reik5mingq klaidq. I5 kedito unijos finansines ataskaitos turi bDti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

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

s4naudomi s, p ati rtomi s uldirb ant tas p aj am as.

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 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai

i sipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos j Lietuvos
banko, Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame balanso straipsnyje parodomos

visos kredito unijq investicijos i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kiq Europos ekonomines
erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius ir obligacijas, neatsiZvelgiant-i jq iSpirkimo
termin4. iia parodomos ir investicijos, kuriq i5pirkimo terminas yra iki 3 men. Vertinant
investicijas ivertybinius popierius jos priskiriamos finansiniam turtui, kuris skirstomas i:
. parduoti laikom4,
. iki iSpirkimo termino laikomq.



Parduoti laikomam finansiniam turtui priskiriamas toks turtas, kuris buvo isigytas parduoti arba

siekiant gauti pelno i5 jo kainos svyravimq, taip pat kitas finansinis turtas, kuris negali buti
priskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomam finansiniam turtui arba prie paskolq ir gautinq

sumq. Parduoti laikomo finansinio turto sudetis ir Sio turto grupes apskaitos principai turi bDti

nurodyti kredito unijos apskaitos politikoje. Pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto nuostatas

parduoti laikomas finansinis turtas pirm4 kart4 pripaZistant vertinamas ir apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. fsigijimo savikaina nustatoma pagal u2 finansini turt4 sumoket4 ar
moketin4pinigq sum4 ar kito perduoto turto vertg.

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

18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq 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-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant ap skai diuotq pallkanq m etodq).
P askolq vertis sumaiejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bukles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

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

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik1, grupuojamos i penkias grupes, AtsiZvelgus j paskolos rizikos
grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

apskaitines vertds dalies sumaZejimo dydLiai pateikti lenteleje:

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uztikdnimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 7 proc. diskonto norrna.

Paskolq vertes sumaZejimas 2019 ir 2018 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 specialiqjq atidejiniq
(atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas

Paskolg rizikos grupd Anskaitinds vertds sumaZdiimo dvdis Droc.
2019 m. 2018 m.

standartine (I rizikos srupe) 0 0

salimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5

oadidintos rizikos (III rizikos sruoe) 25 25

abeiotina (IV rizikos erupe) 50 50

nuostolinsa (V rizikos erupe) 100 100



kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,

uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu

ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atdmus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto,,Atsargos" nuostatas,

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

,,Il gal aiki s materi alusi s turlas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaLinto t apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto ,,Nematerialusis
furtas" nuostatas, vefte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur, parodomas

isigijimo verte, sumaiinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma.

Nusidevejimas (amorlizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bUd4, proporcingai nuraSant

kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.
Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
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
unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos
sumos ir isipareigojimai kedito !staigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto,,Finansini s turtas ir fi nansiniai isipareigoj imai" 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
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZjstami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

5

Ilealaikio turto srupd Nusiddvdiimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Programind tranga J

Pastatai 25

Lensviei i automobiliai 6

Baldai 6

Kompiuterine iranea a
J

Kita iranea 5



straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaListamos tikqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq l6Sq suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amorlizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjrl iplaukq ir padengimo vertds susidargs skirtumas pripaZistamas

pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias palDkanq 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 reahzuoti turt4 ir
i sipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kedito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palukanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq palukanq metod4. PalUkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.
Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems

klientams priskaidiuotos paliikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikrQj a verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis prrpalinami i5karto juos gavus, Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai 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 vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansing ir ekonoming buklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos turto vertei, sanaudas.
Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq

uZsienio valiuta, kiq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio

s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
Kitos veiklos pajamq ir kit6s veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.



Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, nuo 2014 metr.
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas.

Atideto pelno mokesdio turtas nebuvo skaidiuojamas, nes atidetojo pelno mokesdio turto
suma yra nereik5minga.

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

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotas pagal

7 VAS standart4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas

yra 0,I-0,3o visos turto vert€s, bet ne daugiau kaip 15056 Eur. Unija 2018 metais sudarydama

finansines ataskaitas, skaidiavimus atliko ne pagal 43-ojo VAS standart4, todel atliekmi
koregavimai, pateikiam a Zemiau lentej e :

Pelno nuostoliu ataskaita 2019 -I2-3 1

Straipsnis
2018 m.

patvirtinti
duomenys

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

Pokytis,
t[kst. Eur Pastabos

IIL Komisiniq ir
klientq aptarnavimo
veiklos paiamos

26 30 4
4 tnk$. Eur perkelta i5 \fIII. Kitos verklos
pajamos.

IV. Komisiniq ir
klientq aptarnavimo
veiklos sanaudos

13 o -4
4 tDkst. Eur perkelta i IV, Komisiniq ir
klientq aptarnavimo veiklos qnaudos.

V.Finansinio turto
vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

ll tl 0

Perskirstymas tarp strarpsniq, del
matematinio sudejimo FA pakeista - ir +,

- rezultatas nesikeidia.

V.1 Specialiqjq
atid€iiniu sanaudos

l3 -) l8

V.2 Kitas finansinio
turto vertes
pasikeitimo ir
oardavimo rezultatas

-8 6 8

VII. Bendrosios ir
administracines
s4naudos

218 263 45

4l tiikst. Eur perkelta i5 IX. Kitos
veiklos sanaudos
4 tiikst, Eur perkelta i5 IV. Komisiniq ir
klientu aptarnavimo veiklos sanaudos

MII. Kitos veiklos
Dalamos

) I -4
4 tiikst. Eur perkelta i IIL Komisiniq ir
klientu aotarnavimo veiklos oai amos.

IX. Kitos veiklos
sanaudos

4I 0 A1

4l t[kst. Eur indeliq draudimas, LCKU
paslaugq iSlaidos, stabilizacrj os fondo
iSlaidos iperkelta i VII. Bendrosios ir
a dministracines saraudos



Balansas 2019-f2-31

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALUKANU PAJAMOS IR SANATIDOS

Straipsnis
2018 m.

patvirtinti
duomenvs

Pakoreguota
Iyginamoji
informaciia

Pokytis,
tiikst. Eur Pastabos

I. Pinigai irpinigrl
ekvivalentai

768 725 -43

43 n-rkst. Eur le5os laikomos likvidumo
rezeryo fonde JCKU perkeltos i III
Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir
kitos iS iu gautinos sulllos.

II. Investiclios i
Yerh/binius PoPieri*s

530 699 r68
168 ti-rkst. Eur Investicijos i JCKU
kapital4 i5keltos i V. Kitas finansinis
turtas.

III. Kredito istaigons
suteiktos paskolos ir
kitos iSjq gautinos
sllmos

0 +-) +-.)

'13 tlrkst. Eur le5os laikomos likvidunro
rezervo fonde JCKU perkeltos i5 I
Pinigai ir pinigq ekr ivalentai

V. Kitas finansirus
turtas

183 7 -t'76

8 tlrkst EurBlrsinto laikotarpio i5laidos
perkeltos perkeltos j VI. Atsargos. ui
skolas perimtas ir kitas turtas.
168 tlrkst. Eur Investicijos i JCKU
kapitalq perkeltos i II. Investiciios I
verb'binius popierius.

M. Atsargos, uZ

skolas perirntas ir
kitas turtas

0 8 8
8 tlrkst. Eur Blrsimo laikotarpio iSlaidos
perkeltos i5 V. Kitas finansinis turtas.

Straipsnis 20t9 m. 2018 m.

UZ paskolas 263 242

UZ le5as bankuose 0 0

UZ le5as kitose kredito uniiose 0

UZ vertybinius popierrus 0 0

I5 viso pajamq 263 245

UZ indelius 65 57

Bankams 2

UZ le5as kitose kredito uniiose J I

UZ tiksliniu programq paskolas 0 0

[5 viso s4naudq 70 6l

Grynosios pal[kanq pajamos 193 184



Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Komisiniu ir klientu aptarnavimo paiamos 40 .A

Pajamos iS stojamojo mokesdio I I

Delspinigiq pajamos 5 2

Kitos klientq aptarnavimo pajamos I J

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 47 30

Kredito istaigq paslaugq apmokej imas 2 /1T

Korteliu aptarnavimo iSlaidos 8 4

Kitos s4naudos 2 I

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos L2 9

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
RIZULTATAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

Straipsnis 2019 m. 2018 m.
Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: 7 -5

Spec, atideiimai paskoloms 7 5

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

-6 6

Nura5ytos paskolos -9 8

Spec.atideiiniai kitam finansiniam turtui 3 2

JCKU paiu nuverteirmas 0 -4

Rezultatas -13 -5

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Darbo iegos iSlaidos r54 r45
Nepanaudotq atostogq kaupiniq pasikeitimas 0

FA audito iSlaidos aJ 4

Reklamos ir rinkodaros iSlaidos' l1 5

[rangos prieZi[ros iSlaidos, rySiq iSlaidos 7 l5
Kitos i5l aidos patalpoms 5 3

JCKU nefi nansiniu paslauqu iSlaidos 36 3



JCKU valdvmo mokestis to l8
LCKU nefi nansiniu paslaugu iSlaidos 2 27

Nusideveiimo iSlaidos 8
q

Indeliq draudimo imokq iSlaidos 5 7

Atskaitymq i stabilizacijos fond4 iSlaidos 5 5

Transporto iSlaidos J 4

Kitos iSlaidos t1
JI l6

Mokesdiai I

I5 viso 290 263

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Kitos veiklos pajanos _5

I5 viso pajamq f, I

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

6 PASTABA PELNO MOKESCIO SANAUDOS

2019 metais unijos veikla buvo nuostolinga. Nuostolis sudard 69,87 tukst,Eur. Iki 2019 metq

yra sukaupta mokestinio nuostolio I57,II tlkst. Eury.

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigl eh,ivalentai 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

linom4 pinigq sum4. Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai

nedidele. Pinisu ir pinieu ekvivalentu strukt0

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Einamqlq metq pelno mokesdio s4naudos 0 0

Atidetojo pelno mokesdio s4naudos 0 0

[5 viso pelno mokesiio s4naudg 0 0

I e 1nl 1r 1nl eKvlvalen stru ra
Straipsnis 2019-12-31 2018-12-3r

Grynieji plnlgar 10 9

LeSos JCKU atsiskaitomosiose saskaitose l 068 709

Le5os LCKU atsiskaitomosiose saskaitose 0 2

LeSos kituose bankuose 5

15 viso t079 725

10



S PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja iLietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos I vertybinius popierius

balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis pal[kanomis ir ivertinus vertds sumaZejim4 del galirnq

nuostoliq.
gruodZio 31 d.

Investicii
vertybiniq
uktfira bur

popieriq neturejo. Unija yra investavusi I JCKU
l tokia:

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito lstaigoms suteiktos paskolos,

terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomr

kartu su sukauptomis pahkanomis paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes sumaZe.;tma

del galimq nuostoliq. Kredito unija neturi suteikusi paskolq Salies ir uZsienio kredito istaigoms
Apskaidiuotosios palukanq normos uL 2019 metais suteiktas paskolas kitoms KU 2,8%.

Nuo 2018 m. specialios paskirties le5os 43,54 tukst Eur yra laikomos JCKU Sis reteruas

skirtas kredito unrjq, JCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms

likvidumo paskolas arba iSmokant sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo
padidinimui. Kredito unijos JCKU nares specialiai tam tikslui JCKU atidarytoje s4skaitoje turi
laikyti JCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali lesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq

indeliq kredito unijoje eurais ir uZsienio valiuta le5q.

IO PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS ;I.I

GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodorhos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems naria[rs suteiktos

paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palDkanomis ir ivertinus vert€s sumaZejim4

del galimq nuostoliq.

1 rnrars lnaSats. lnvesttctlu struKtura Duvo

Straipsnis 20t9-12-3r 2018-12-31

Ilgalaikes investicijos i Lietuvos VVP, skirti i5laikf/ti iki
iSoirkimo

0 530

Sukauptos pallkanos uZ investicij as 0 0

lnvesticijos i JCKU kapital4 172 t]2
Pajll i JCKU nuvertinimas -4 -4

I5 viso 168 678

Straipsnis 2019-t2-31 2018-12-31

Suteiktos paskolos kitoms KU trumpalaikiai (iki 1 metq) r02 0

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU A'+J 43

I5 viso 145 43

11



AS ello struKtura:
Eit.
Nr.

Rizil<os grupd 2019-12-31 2018-12-31
Apskai-
tfurd vertd

Spec.
ntitl6jiniai

flitikrhrirno
prienroniq
rliskontuotn
vertd

A pskai-
tin6 vertd

Spec,
Atiddiitil:ti

Liitikt-ininto
prientoniq
diskontuottt
vertd

I Standartine 2855 0 2394 2412 0 3407

2 Gal mos rizikos 537 l3 407 475 5 610

J Padidintos rizikos 280 9 493 203 15 255
A.t Abeiotina 36 0 40 ll8 ) 127

5 Nuostolinga 313 38 603 229 30 504

6 15 viso 4021 60 3937 3437 53 4903

7 Specialiqlq
atidejiniq sanq'kis su

kredito uniios nariams
suteikttl paskolq suma,

Droc.

l,49oh r,54"

Paskolu portfelio struktl

Suteiktq paskolq (be specialiq;q atidejiniq ir sukauptq pal[kanU) portfelio struktDra pagal

uztikrinimo pri emones :

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos, neparodytas kituose balanso

straipsniuose.

Eil.Nr. UZtikrinimo priemonCs
Suma, tukst.

Eur

1 Paskolos, uZtikrintos ikeistais vertybiniais popieriai s 4

2 Paskolos, uZtikrintos paskolos gavejo lkeistu indeliu, laikomu

skolinandioj e kredito unij oj e

9

J Paskolos, uZtikrintos vyriausybiq ir centriniq bankq garanltla arba

laidavimu

0

l 8254 Paskolos. uZtikr ntos gyvenamosloml s patal pomls

5 Paskolos, uZtik ntos Zemes Dkio paskirties Zeme 10

6 Paskolos, uZtikrintos komercines paskirties turtu 96

7 Paskolos, uZtikrintos fizinio arba juridinio asmens garantija arba

laidavimu

4r4

8 Paskolos, uZtikrintos kitomis uZtikrinimo priemonemis t544

9 Paskol os. neapdraustos uZti krinimo pri em onemi s 105

I5 viso 4007

Straipsnis

2019-L2-31 2018-12-31
Apskaitini

verti
Spec.

atiddjiniai
Apskaitin€

vertd
Spec.

atid€jiniai

L Kitas finansinis turtas l0 0 I4
,7

[5 viso: 10 0 l4 7

1.2



Kitame finansiniame turte uZregistuota gautina suma apie l0 tUkst eurq, kuri bus

sumoketa iki 2023 metu.

12 PASTABA ATSARGOS, UZ STOT,AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri

artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Straipsnis 2019-12-31 2019-12-31

B[simo laikotarpio iSlaidos I 8

t. sk. fmoka stabilizacijos fondui 0 5

Atsargq, ui skolas perimto ir kito turto verti laikotarpio

pabaigoje, i5 viso:

I 8

12 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Informacija apie paskuting

ataskaitinio laikotarpio diena kredito unijos turimo ilgalaikio materialiojo turto struktDr4 ir pokydius

pateikiama lenteleje:

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas I5 viso

Likudiai 2018 m. sausio 1 d.

Isigijirno verte 160 20 180

Sukauotas nusidevei imas t7 I I8

Liliutin€ r'efte 159 3 0 t62

Apyvirrta pcr 2018 metus

Isigijinai
Nusidevejimas 7 2 9

Likudini 2018 m. sruodZio 31 d.

lsigrlirno verte 160 20 180

Sukauptas nusidevej imas 8 l9 27

Likutind veft6 t52 1 0 153

Apyvarta per' 2019 metus

{sigijimai 1 1

Nusidevejimas 7 2

Likudini 2019 m. gruodZio 31 d.

fsiglimo verte 160 21 181

Sukauptas nusidevei imas I5 20 t 35

Liliutin€ r'ertd 145 I 0 t46

Veikloj e naudoj amas nud0vdtas
turtas (isieiiimo savikaina) 0 20 I 21

13



Straipsnis 2019 m. 2018 m.

PASKOLOS IS KREDITO ISTAIGU 302 460

i5 jq gr?zinimo tenninas:

nuo I menesiq iki I metq

nuo I metu iki 3 metll

302

0

400

60

Paskolos i5 VISO: 302 460

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Paskolos i5 kitos kredito unijos 303,33 tlkst. Eur (su priskaidiuotomis palDkanomis) gr4Zinimo

terminas 2020-02-19 d. Palukanq norma 2,2yo.

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARTAMS

Pal;kanq normos uZ terminuotuosius indelius nariams svyruoja 2019 m nuo 0,05 % iki 2,10 " ,

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

Straipsnis 20t9-r2-31 2018-12-31

Iki pareikalavimo: - fi ziniams nariams 398
a1a)tt

- kredito unijq asocijuotq nariq 762 6

- kitoms organizacij oms 0 249

Viso isipareigoiimq iki pareikalavimo: 660 632

Terminuoti indeliai: - fiziniams narimas 4r56 3529

- kredito unijq asocijuotq nariq 130 0

- kitoms organizacij oms 0 OJ

Viso terminuotq indeliq: 4286 3592

I5 viso 4946 4224

Straipsnis 20t9-12-3r 2018-12-31

Sukauotos audito i5laidos 2 J

Katrpimai atostogoms 7 o

Moketinos i5laidos uZ fvairias paslaugas 5 5

I5 viso T4 t4

1.4



17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Paiinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 474,38 trJkst. eurq Jis sudarytas i5 pagrindiniq, papildomq tr

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo

jo apmoketo papildomo pu.1uw dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
'grqiinant 

iSpirktq privaiomo pajq imokas. Pajinis inaSas uZ privalom4 pajq gr4Zinamas tik

finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam nariq susirinkimui patvirtinus metiniq

finansiniq ataskaitq rinkin! ir priemus nutarim4 del pelno paskirstymo ir nuostoliq atlyginimo

tvarkos. Kredito unija, grqLind.ama asmeniui, kurio naryste kredito unijoje pasibaige, jo pajini ina5E

uZ privalom4ji pajq, privalo jl proporcingai, atsiZvelgdama i kredito unijos praejusiq metll

patvirtintoje -etinlie 6alansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos pelno ar nuostoliq sumas'

didinti ar malintr.

f\ t 7i nti n Tai atvaizduota ent e

Straipsnis 20t9-12-31 2018-12-31

PRIVALOMI PAJA]
'73 70

PAPILDOMI PAJAI 400 406

GRAZINTINI PAJAI I I

PAJINIS KAPITALAS i5 viso: 474 41',|

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

NUOSAVAS KAPITALAS ataskaitinio laikotalpio pradiioje 321 354

Paiinis kapitalas -3
la
IJ

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) -70 -46

NUOSAVAS KAPI TALAS ataskaiti n i o l ai k otarp rry4D4lgqi e- 248 321

Kadangi
gr4Zinant pajus

unija fiansinius metus baigia
suformuotas atsargos rezervas

unijos istatq nuostatas yra

tlkst eurq.
nuostolingai
20r9-t2-31 d

, tai pagal

blklei 1,2

mis del nu tiu dPadarvtas uniios veiklos planas su realtom ozemls oel nuostotlu oenqlmo

Straipsnis Prognozuoj am i duomenys 2020- 12'31 (Eu r)

Turtas
Greitai likvid[s aktyvai (pinigai s4skaitoje ir
kasoje bei trumpalaikes finansin€s investicijos)

742000

Likvidfls aktyvai (debitoriniai lsiskolinimar rr

greito I i kvidumo atsargos)

Malai likvidus aktyvai (atsargos ir ilgalaikes

fi nansines investicij os)

172000

Nelikv
aktyva

dus aktyvai (ilgalaikis turtas ir kiti

)

5141000

Brilunsus 605 5000

It



Nuosavas kapitalas ir isipareigojimai
Skub[s isipareigoj imai (kreditorini s

isiskolinimas ir laiku negr4Zintos paskolos)

Trumpalaiki ai I siparei goj imai (trumpalaiki ai

isipareigojimai ir trumpalaikes paskolos) 
_

800000

Il galaikiai 1 sipareigoj imai (ilgal aiki ai

i siparei goj imai ir ilgal aikiai kreditai)

4770700

PastovDs isipareigojimai (nuosavas kapitalas ir
kiti pasyvai)

484300

Bulunsts 6055000

Pardavimai (paskolos) I 740000

Pelnas (nuostoliai) priei apmokestinim4 9000

18 PASTABA PASKOLU IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK,T

Unijos turto (tDkst.Eur) ir isipareigojimq (tUkst.Eur) struktlra pagal terminus

20t9-r2-31

20r8-r2-3r

Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki 1 metq

Nuo I
lKr f,
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VIso

Turtas 143 5 548 t532 t995 55r0

|siparei goj imai, kapitalas ir
rezervai

\729 2164 1242 37s 55 l0

Likvidusis turtas t12l

Grynasis netenkamas pinigq
srautas

2r8

Iki 3 mdn. Nuo 3 m6n.
iki 1 metq

Nuo I
iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VIso

Turtas 986 oz+ r532 r877 50 l9

|sipareigoj imai, kapital as ir
rezewai

1 990 1954 606 469 5019

Likvidusis turtas I 334

JOJ /

l_o



19 PASTABA ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL NARIUS

20 PASTABA PASKOLU PORTFELIO STRUKTURA

21 NUOSAVO KAPITALO POI{YTIS PER METUS

Kredito unijos nuosavo kapitalo pokydius per ataskaitini laikotarpi pateikiama informacija

intis itakos nuosavam kapitalui

Mokdtinos sumos ir isipareigojimai ldientams ir kredito
uniios nariants

20t9-12-31 201 8-12-31

I5 viso: 5262 4697

Inddliai: 4906 41 89

Fiziniq asmenq indeliai 4-514 3872

Juridiniq asmenll indeliai 392 3t7

Gautos paskolos: 300 459

Paskolos i5 kredito uniiu 300 400

Paskolos i5 bankq 0 59

Kiti isipareigojimai: 0 0

Nepaskirstltos leSos 0 0

Sukauptos i5laidos viso: 56 49

Sukauptos palhkarros uZ indelius tl ") 35

Kitos sukauptos iSlaidos t4 t4

Straipsnis 20t9-12-31 2018-12-31

Suteiktos paskolos viso: 3961 3384

Paskolos fi zi niatrrs asmetriurs 3 862 3266

Paskolos j undiniams asme111l11s 99 lr8

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Likutis pradjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 321 354

Ilsalaikio matenal ioio turto vertes padi det im as (sur aZe.p41as )

Veiksm ingo s ap sidraudimo priemone s vertes padidej imas

(sumaZejimas)

Pelno (nuostoliu) ataskaitoie nepnpaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio I aikotarpi o grlnasi s pelnql@uq!@li ei ) -70 -46

ISnTokos savininkams

Sudaryti rezervar

Panaudoti rezerval

Paiinio kapitalo pokytts -J l3

Ina5ai nuostoliams padengti

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 248 32r

17



Unijos vadovybe ateityje planuoja gauti veiklos pelno, todel gales apskaidiuojant moketinq pelncr

mokesii pasinauioti sukauptq nuostoliq suma apie 227 tukst. eury ir nemoketi pelno mokesdio. nes

atidetojo pelno mokesdio tur-tas 2019-12-31 dienai b[tq apie 34 tukst. eurq. Jis vadovaujantis 24-ojo

VAS nuostatomis apskaitoje neatvaizduotas.

22 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizlkq ribojandius

normatyvur, tuiko11u, kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi
pagal LB nutarimq Del Kredito unijq veiklos rizik4 ribojandiq normatyvq pavir-tinimo

2017.06.30 Nr.03-103 nuo 2019 metq :

likvidumo normatyvas - kredito unijos likvidZiojo turlo ir kredito unijos einamqjq

isipareigojimq santykis, ne maZesnis kaip 100 proc.;

hapitalo pakankamumo rodiklis: kedito unijoms, kurios yra centriniq kredito unijq nares,

ne maZesnis kaip 5,78 Proc.;

Rodiklis 2019 m. 2018 m.

LB
nustatytas
dydis' 7n

2019 m.

LB
nustatytas
dydis, %o

2018 m.

Kapitalo pakankarnumo rodiklis, proc. 6,99 8.18 ,5.78 r ?i

Likvidurno rodiklis. proc. 514.66 36.68 100 30

Maksimalios paskol os slln"los vlellarn
skolininkui normat)'vas

42,020
(85.63

tlkst. Eur)

3rp904
(7s.1 l

t[kst. Eur

NetLtri vit'Svtr

maZesniojo ii Siq

dvdZitl: 25 pr:oc

kredito Ltnijos
pelskr i 0i uoto
kapitalo arba

150000 ELrt'

Netun \,1rS\11

rrraZesnio.jo ii iiq
dldZiq:25 proe

kr-edito Lrrrijos

pel'skai e i Llolo

kapilalo ar ba

150000 lrttr

23 PASTABA PINIGU SRAUTU ATASKAITA

Eil.
Nr.

Straipsniai Finansiniai
metai

Praijg
finansiniai

metai

I.

I l.l gautos palflkanos 267 244

I T.2, sumoketos palhkanos 63 6l

1.1 Rerultato,s 204 1,9i

r.2.1 gauti kornisiniai 44 26

t.2.2 surnoketi komisiniai 2 4

1.2 Rezultotas 12 22

r.3. t susigraZintos paskolos i5 kredito unijos nanrl I 548 I 460

L3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 2t43 20t1

L3 Rerultcttcr,s
i(,r \ ii /

I.4.I indeliq i5 klientq ir kredito uniios nanq iplaukos 7843 9244

L8



r.4.2 indelitl i5 klientq ir kredito unif os nariq iSmokos 7 123 9218

1,4 Rentltura,s 720 -31

I.5. I kredito istaigoms suteiktq paskolq ir spccialiosios

paskirties ledq f 
plaukos

r.5.2 kredito lstaigoms suteiktr4 paskolq ir specialiosios

paskirties leSq iSmokos

t00 .i3

1.5 Renltatos -l 00 -13

r.6.I lplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 300 347

t.6.2 i Sn.rokos kredito i stai gom s (grpi ntos paskolo s) 400

1.6 Rezultata,s 100 317

I7 .T kitos uZ paslaugas gautos slllllos

1.7.2 k tos pagnndines veiklos pinigq lplaukos )

r73 k tos pagrindines veiklos pinigq iSnokos 290 2(t3

t.7 .4 sumokdtas pelno mokestis

L7 Rezult0ta,s -255 -2 62

Grvnieii pagrindinds veiklos pinigu srautai -114 -341

II. Investicines veiklos pinigq srautai

[.1.1 iplaukos perleidZialt veft\,binius popienu s 530 0

TI.I,2 i5mokos isigyant veftr,binius popienus

L1 Rentltatos 530 0

tr.2.l 1pl aLrko s perleidZiant ilgalaiki m aten alq.; 1,

nen,ateriahyi turtq

II2 2 iSnT okos isigyjant ilgalaiki matcrialqii. nematerialqji

tlln4

59 29

11.2, Rezrl.tatas -59 -29

II.3,l kitos investicines veiklos pinigq iplaukos 0 0

TT3.2 kitos investicines veiklos pinigq iSmokos (,

11.3. Rezultcrtct,s 0 0

Grvnieii investicinds veiklos pinigu srautai 411 -29

Eil.

Nr.

Straipsniai Finansiniai

metai

Pradjg

fin ansiniai
metai

III
III.I.I pajq plokos 38 34

III t2 i 5 stoi usiem s nariam s graLinti pagrindini ai ir
papildonii pajai

4l 2l

III 1.3 pelno dalies iSmokeiimas kredito r.rniios nariaurs

m.l Ren,tltata.s
a 13

19



III 2l p agal sub ordinu ott"to s itt s i s ip aret go1 tmll s galrto s

surll0S

llr.2.2 pagal subordinuotuo sitt s I s i parei goj imus sumoketo s

SLIINOS

III.2. Reznltcrtct,s 0 0

III.3. I kitos finansines veiklos pinigtl plaukos

ITT.3.2 kitos finansines veiklos pinigq Smokos 0

III.3. Renil.tcrtct,s' 0 o

Grvnieii finansines veiklos pinigu srautai -3 l3

IV. Grynasis pinigq srautq padiddjimas
(sumai€jimas)

354 -357

V 725 I 082

VI Pinigai laikotarpio pabaigol e t079 tl)

24 PASTABA INFORMACIJA APIE TSNTOXNS VADOVAMS PAGAL 6VAS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq

paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su

vadovu artimaisiaii rySiais susijusiais asmenimis 5iame straipsnyje laikomi kredito

sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu

vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dal1.

tarybos nariai,
kredito unijos
unijos vadovo
kredito unijos

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq

ir ioms tenkandiq socialinio draudimo imokq suma

56 35

Atlygis uZ suteiktas paslaugas (konsultavimas

fi nansu. teisiniais kl ausimais)

5 J

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis

Susijusioms Salims iSduotq paskolq:

Paskolos ir kredito unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 4,52 (yo)

25 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus

2Ol9 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

ISduotu paskolu likucral q l5

20



26 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Kredito unij os neb alansinius i siparei goj imus sudaro 4 5, 03 ttikst. Eur'

ZS,tO tUkst.Eur - nepanaudotoi paskolos likutis ir kaip uZtikrinimo priemone yra ikeista

nekilnojamas turtas (Zemes sklypas su statybos leidimu gy. patalpai) - 101 tlkst. Eur ir
nekilnojamas turtas (gyvenamas namas) - 19 tDkst. Eur'

-19,93 
t[kst. Eur - kreditiniq korteliq kredito limito likudiai.

27 PASTABA PELNO NUOSTOLIO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Kredito unijos ataskaitiniq metq veiklos nuostolis bus paskirtas i praeitq metq nepaskirstytq

nuostoli.

28 PASTABA. POBALANSINIAI TVYIgAI

Iki Sio ai5kinamojo q kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq ar

galejusitl tureti itakos 20 niui, nenustaryta.

Administracij os vadovas

Vyr. buhaltere

Tomas Vaitkunskas

Eleonora Kabikiene

para5ymo datos j
metq finansiniq ataskaiq ri
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