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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 

JUNGTINĖS CENTRINĖS KREDITO UNIJOS NARIAMS  

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė 

Mes atlikome Jungtinės centrinės kredito unijos (toliau – Unijos) ir jos narių (toliau – Grupė) 
specialiosios paskirties jungtinių (konsoliduotų) finansinių ataskaitų (toliau – finansinės ataskaitos), 
kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų 
bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita bei 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. 

Mūsų nuomone, pridėtos Grupės finansinės ataskaitos yra visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
parengtos pagal apskaitos principus, pateikiamus finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto II skyriuje. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS) ir 2014 m. balandžio 16 d. 
Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso 
įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų (Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 537/2014). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje 
„Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės 
pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos 
kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV 
kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 
pagrįsti. 

Dalyko pabrėžimas – finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto II skyriuje, kurioje atskleidžiamas 
finansinių ataskaitų parengimo pagrindas. Šios finansinės ataskaitos yra sudarytos pagal Lietuvos 
Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo reikalavimą ir Grupės apskaitos politiką. Dėl šios 
priežasties šios finansinės ataskaitos gali būti netinkamos kitais tikslais. Dėl šio dalyko mūsų 
nuomonė nėra sąlyginė. 

Pagrindiniai audito dalykai 

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi 
atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Papildomai prie pastraipoje „Pagrindas 
sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašyto dalyko, žemiau pateiktus dalykus mes įvardijome kaip 
pagrindinius audito dalykus, kurie turi būti nurodyti mūsų išvadoje. Šie dalykai buvo nagrinėjami 
atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių 
finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame.  

Mes įvykdėme atsakomybes apibūdintas šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už 
finansinių ataskaitų auditą“, įskaitant susijusias su pagrindiniais audito dalykais. Atitinkamai, mūsų 
auditas apėmė procedūrų atlikimą, kurios buvo suplanuotos kaip atsakas į finansinių ataskaitų 
reikšmingo iškraipymo riziką. Atliktų procedūrų rezultatai, įsikaitant procedūras atliktas kaip atsaką 

















































































 

44 

Nuo 2014 m. taikomi 3 kapitalo pakankamumo rodikliai – I lygio, I ir I papildomo lygio bei bendras kapitalo 

pakankamumo normatyvas. Rodikliai skaičiuojami pagal CRDIV direktyvos ir CRR tiesioginio taikymo 

reglamento reikalavimus. Apskaičiuojant kapitalo pakankamumo rodiklį įvertinamas kapitalo poreikis kredito, 

rinkos, operacinės, valiutų kursų rizikoms. Kapitalo poreikiui kredito rizikai Grupė naudoja standartizuotą 

rizikos vertinimo metodą, kapitalo poreikio rinkos rizikai vertinti – standartizuotą, kapitalo poreikio 

operacinei rizikai vertinti – bazinio indikatoriaus metodus. Kapitalo pakankamumo rodiklio vykdymas ir 

kapitalo panaudojimas JCKU vadovybės stebimas reguliariai. Priežiūros institucijai informacija apie kapitalo 

pakankamumo rodiklio vykdymą ir kapitalo panaudojimą teikiama kas ketvirtį. Grupėje įdiegtas vidaus 

kapitalo pakankamumo vertinimo procesas. Tai papildomi (II pakopos) reikalavimai, papildantys bendruosius 

(I pakopos) kapitalo pakankamumo apskaičiavimo reikalavimus. Remiantis šiuo procesu JCKU atlieka išsamią 

analizę identifikuojant rizikas, įvertina jų valdymą ir skaičiuoja su tuo susijusio vidaus kapitalo poreikį. 

Grupės kapitalas 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sudarytas iš I lygio kapitalo. Į I lygio kapitalą įskaitoma 

pajinis, atsargos ir kiti papildomi kapitalai bei rezervai bei praėjusių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis), 

kitos bendrosios pajamos. Iš I lygio kapitalo atskaitoma nematerialusis turtas, grąžinti pajai, praėjusių 

laikotarpių nuostolis, atidėto pelno mokesčio turtas, specialiųjų atidėjinių grynasis neigiamas pokytis per 

metus, atvaizduojamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. 2019 m. tikėtinų kredito nuostolių grynasis neigiamas 

pokytis nebuvo vertinamas skaičiuojant Grupės kapitalą, remiantis Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 

183/2014 nuostatomis. 

Kapitalo pakankamumo rodikliai 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti žemiau: 

  2020 2019 

I lygio kapitalas 17 201 13 288 

Pajinis kapitalas 12 471 9 222 

Atsargos ir rezervinis kapitalas 6 237 5 118 

Nematerialusis turtas (352) (374) 

Praėjusių laikotarpių nepaskirstytas rezultatas (1 155) (678) 

Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai     

Atidėto pelno mokesčio turtas - - 

Tikėtinų kredito nuostolių paskoloms pokytis 

apskaitomas per pelną (nuostolius) - - 

Viso I lygio kapitalas 17 201 13 288 

II lygio kapitalas    - 

Iš viso kapitalo bazė 17 201 13 288 

      

Kapitalo reikalingo kredito rizikai, gautinų sumų 

sumažėjimo rizikai poreikis 97 277 95 534 

Kapitalo reikalingo pozicijų, užsienio valiutos kurso 

rizikai padengti poreikis - - 

Kapitalo reikalingo operacinei rizikai padengti 

poreikis 11 105 11 321 

      

Viso kapitalo poreikis 108 382 106 855 

      

I lygio kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 15,87% 12,44% 

I ir I papildomo lygio kapitalo pakankamumo 

rodiklis, proc. 15,87% 12,44% 

Bendras kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 15,87% 12,44% 

 

Nuo 2018 m. gruodžio 31 dienos Lietuvoje galioja anticiklinis kapitalo rezervas, kurio dydis priklauso nuo 

turimų pozicijų Lietuvoje vertės, įvertintos pagal rizikos koeficientus. 2019 m. gruodžio 31 d. JCKU grupei 

taikomas 1,0 proc. anticiklinio kapitalo rezervas. Pagal pirmą kartą Grupės istorijoje Lietuvos banko atliktų 

ICAAP ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesų rezultatus, 2020 m. kovo mėn. Grupei buvo nustatytas 1,7 

proc. papildomas (Pillar II) kapitalo pakankamumo rodiklis (2018 m. gruodžio 31 d. Grupei nebuvo nustatytas 

šis normatyvas). Atsižvelgiant į 2020 m. gruodžio 31 d. galiojusius visus jungtinio kapitalo rezervo reikalavimus 




















