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uAB,,Audito tikslas"

NEPRIITILI\USOMO AUDITORIAUS TSvnoa
Kredito unijos ,,KupiSkenq taupa" nariams

Nuomon6

Mes atlikome Kredito unijos ,,KupiSkenq taupa" (toliau - Unijos) hnansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2018 m. gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
ai5kinamasirs rastas, iskaitant reiksmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Mlsq flut)mens, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2018 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq frnansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrind:ts rruomonei pareik5ti

Audit4 al.likome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSrsamiai apibudinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
audit4". l'4es esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinirl ataskaitrl 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 mDsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami rnDsrq nuomonei pagristi.

Vadovytrds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublil<oj e galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitonrybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone,
yra bfltina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

RengdarrLa finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, i5slkyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdy:m4 atsakingi asmenys privalo priZiureti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo procesA.



Auditoriarus atsakomyb6 uZ finansiniq ataskaitq audit4

MtJsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma ndra
reik5mi:nga'i iSkraipltos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurioje paieikiama mlsq
nuomond. Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reiksmingE
i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymii,
kurie gali a:tsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatl,tl, kad

atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams. priimamiems
remiant is finansinemis ataskaitomis.

Atlikdarni audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesirio rskepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rtzlk4, suplanavome ir atlikome procedDras kaip atsak4 i toki4 nzlkq ir surlnkome pakankamq
tinkanLq audito irodymq m[sq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptilcimo rizika yra didesne nei reik5mingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo riziki, nes
apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
konlroliq nepaisymas.

. Sutrratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplink-y'bemis tinkamas audito procedDras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie Unijos
vidirus kontroles veiksmingum4.

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

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remianlis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tEsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus isvadoJe
prir,'alc,me atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atsk.lei,limq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong, MDsq iSvados pagristos audito
irodyrrLais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, busimi ivykiai ar s4lygos
gali lernti, kad Unija negales toliau tEsti savo veiklos.

. fvettin,ome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktDr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pate:ikimo koncepcij 4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtiir atlikimo
laik4 beii reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trDkumus, jeigu juos
nustatenre audito metu.

Auditorius Virginijus Saldukas
2019-02:,-21
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Kredito unija "KupiSkdnq taupa"
(jmones pavadinimas)

| 12044030 Vytauto g .9-2, kis

2018 m. gruodiio m6n. 31 d. BALANSAS

2019 m, vasario mdn, 21 d. Nr 25

(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo Zyma)

2018 metq tiikst. Eur
lataslailrrrs laikorarpis,

Vyr. Buhalterd

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

tvarkyti apskartq kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis rr valruta)

Violeta Jasinevitiet

(vardas ir pavarde

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

'l't RTr\S Pastf,

bos
Nr.

I'ra€jg
finn nsin iai

mctai
A. IUI{-n'AI,; 8842 9311

Pinigai ir pinrgq ekvivalentai 7 2332 2791

II Investicijos j vertybinius popierius 8 776 39j,

Kredito lstaigorns suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sumos
9 386 11-

IV,
(redrto unUos nanams sutetktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos t0 5231 522

Kitas finansinis turtas tl 4 7

VI Atsargos, uZ skrrlas perirntas ir kitas turlas t2 t3

vI Ilgalaikis materialusis tuft as ll 100 ll

VIlI \ematerialusis turtas

VIIl

TI]IRTO IS \IISO: 88{; 931!

NLIOSA\/AS KAPITALAS 1R ISIPAREIGOJIN4AI Pastr
bos

F-inansiuiai
rnetai

Pnt0j9
finansin iai

B N{ OKT]TINOS S LINIOS I I]. I SI PAREI CiOJ I,\I ;\ I 818( 8604

Moketinos sumr:s ir isipareigojimai kredito jstaigoms 14 21 6(

ll Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kedito unijos
nanams 15

8 l4t 84r

ill Kitos moketinori sumos ir isipareigojimai l6 22

IV Aridejiniai

Subordinuoti jsipareigoj imai

C" NUOSA\/AS KjtPII'ALAS 65( '7 4:

Pajinis kapitalar; t7 482 591

II Privalomieji rezervai ir kapitalas 17 54 52

III Perkainoj imo rezervas

IV Nepaskirstytasis pelnas (mrostoliai) 24 2C 102

tv. I Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 24 2C 102

ry2 Ankstesniq met.1 pelnas lnuosroliai;

NLrOS,\\/O KAPII'ALO IR lSlP;\REIGOJINILi IS VISO: 8812 93,19

Adminstracijos,vadovi
( jmones vadovo pareigq pa,radinirras)

Diana Umbrient
(vardas ir pavarde)



Kredito unija "Kupi5kdnq taupa"
(imones pavadinimas)

112044030 Vytauto s.9-2, Kupi5kis
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 m. gruodZio m€n.31 d. PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

2019 m. vasario mdn.21 d. Nr.25
(ataskaitos sudarymo data)

2018 metu

(Tvirtinimo Zyma)

tiikst. Eur

Adminstracijos vadovd
( jmon,:s vadovo parei gq pavadinimas)

Vyr.buhalterd
(vyli ausio.j o buhalterio (buhalterio) arba gal indio
tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Diana Umbriend

(r,ardas ir pavarde)

Violeta Jasineviiiend
(vardas ir pavarde)

Eiil.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjq finansiniai

metai

Pallkanq pajamos z)/ 241

II PalDkanq s4naudos JZ t9

III Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos 2 62 69

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 t7 12

\/ Finansinio turto verlds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 4 36 /l

V1 Special i qjq atidejiniq s4naudos A -35 -35

v,2. Kitas finansinio turlo vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas A
JT

VI Kitas finansines ir investicinds veiklos pelnas (nuostoliai)
C c

VII Bendrosios ir administracines s4naudos 5 283 zJt.

VIII Kitos veiklos pajamos 3 C

IX Kitos veiklos sanaudos 0 c

X. pEL]\AS (NUOSTOI_IAI) PRUIS APMOKESTTNIMA 21 t2n

XI Pelno mokestis o A l8
KII. G RYNASTS PELNAS (NUOSTOLIAI) 20 102



KREDITq UNIJA,,KUPISKENV TAUPA(

.q.ISKrNaMASIs naSr.{s
2o[8 M. cnuouZro 3t D.

(visos sumos pafeiktos ttikst. eury, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito $mja ,,KupiSkenq taupa" (toliau - Kredito umja) buvo uZregistruota Lietuvos
Respublikos imolriq rqjestre 1998 m. birZelio 04 d.

1998 m. lpirZelio 4 d. LietuvoE bankas i5dave licencij4 vykdyti finansines oper4cijas, kurios
apeme indeliq ir $itq $rpintinq lesq ppiemim4 i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq, pinigq pervedimus,
valiutos keitim4 grynaflsiais pinigais.

Kredito qnija,,Kupi5kenq tau{a'' - tai kredito istaiga, kuri ne tik tenkina savo 4ariq okinius
ir socialinius porcikiqs, bet ir verdiagi indeliq ir kitq grpintinq lesq priemimu iS neprofesionaliq
rinkos dalyviq bpi le$U skolinimu. I(redito unija taip pat turi teisg verstis Lietuvos Respublikos
kreditq unijq islatymp nustatytq fiqansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiemp asmenims
prisiimdama su tqo suEijusi4 rizik1beit atsakomybg.

Kredito ulrrjos, kaip juridinio 4smens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito ufrtja gavo veikloje v4dovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kre{ito lrnijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymnr, Lietuvos
Respublikos koQpera{iniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZiuros
institucijq priimt{is telses aktais ir savp istatais.

Kredito u$rja yfa isiktrusi adrgsu: Vytauto g.9-2, Kupi5kis.
Kredito uhrja,;KupiSkenq taupa" iki20l7 m. gruodZio I d. buvo Lietuvos centqines kredito

unijos nare, o nuQ 2017 m. gruodZio2V d. tapo Jungtines centrines kredito unijos nare.
Ataskaiti4io l4ikotarpio pabaigoje Kredito unijoje dirbo 8 darbuotojai, vidrutinis darbo

uZmokestis 890 lur QA|T m. pabaigoje - 8 darbuotojai, vidutinis darbo uZmokestis - 850 Eur).
InformaciJa apiie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2A18-12-31 2017-12-3r
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai asmenv! 2r9l 0 20s8 l5
Juridiniai asmertys 23 22



APSKAITOS PRINCIPAI

Zemrau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, kuriais buvo vadovaujamasi rengiant
12018 metq finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus
jr Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojandius apskaitos tvarkym4 kredito unijose, bei Kredito
unijos apskaitos politika, patvirtinta 2018 m. kovo men. 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 tlkstandiais euru
(tDkst, Eur).

Pagrindiniai principai

Tvarkant Kredito unijos apskait4 ir sudarant hnansing atskaitomybg vadovaujamasi
pagrindiniais apskaitos principais:

l. fmones. Nors Kredito unija yra Lietuvos centrines kredito unijos nare, ji yra atskiras
apskaitos vienetas ir vykdydama savo veikl4, bei sudarydama finansing atskaitomybg.
Kredito unija ! ataskaitas itraukia tik jai priklausanti turt4, nuosav? kapital4,

5.

isipareigojimus, pajamas ir s4naudas bei piniginius srautus.
Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad Kredito
unija veiks ir tgs savo veikl4 bei vykdys operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia
likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reik5mingai apribotos.
PeriodiSkumas. Kredito unijos finansind atskaitomybe pateikiama vienodos trukmes
laikotarpiais, kuriq pabaigoje pateikiami ataskaitiniai duomenys apie Kredito unijos
turim4 turt4 ir jo pasikeitimus per ataskaitini laikotarpi bei uZdirbtas pajamas ir patirlas
s4naudas.
Pastovumas. Kredito unijos apskaitos metodika nekeidiama, kad iSliktq stabili gan ilg4
1aik4. Tai svarbu nustatant rySi tarp finansines apskaitos ir ataskaitq bei atskaitomybe
pateikimo ne tik mokesdiq administratoriams, bet ir finansiniq ataskaitq vartotojams.
Piniginio mato. Visas Kredito unijos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai bei
veiklos rczultatat apskaitoje ir finansiniq ataskaitq rinkiniuose ikainoti ir atspindeti
pinigais.
Kaupimas. Kredito unijos [kines operacijos pripaZistamos ir registruojamos tada, kai jos
ivyksta neatsiZvelgiant i pinigq gavimo arba i5leidimo moment4, ir nurodomos to
laikotarpio finansindse ataskaitose. Pajamos, vadovaujantis Siuo principu, registruojamos
tada, kai jos uZdirbamos. Finansines ataskaitos, parengtos taikant kaupimo princip4,
informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie isipareigojimus moketi
arba gauti pinigus ateityje.
Palyginamumas. Kredito unijos uZdirbtos pajamos per ataskaitini laikotarpi siejamos su
patirtomis s4naudomis. Finansines ataskaitos yra parengtos taip, kad finansines
informacijos vartotojai galetq palyginti skirtingq laikotarpiq ataskaitas ir fvertinti
Kredito unijos finansines b[kles pokydius.

2.

3.

4.

6.

7.



8. Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus,
kuriais vadovaujantis jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir
s4naudos ivertinami apdairiai, t. y., kad verte nebltq nepagristai padidinta arba
nepagristai sumaZinta, o finansines ataskaitos bDtq patikimo ir neutralios. Kredito unijos
finansinese ataskaitose atvaizduota tikra ir teisinga finansine b[kle, taip pat tikri ir
teisingi veiklos ir hnansines blkles pasikeitimai.

9. Neutralumas. K-redito unijos apskaitos informacija yra pateikiama nesaliSkai, kad jos
pateikimas neltakotq Sios informacijos vartotojams priimti neteisingus sprendimus.

10. Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai Kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmQ, o ne tik pagaljq juridinE form4.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
lcredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafio,,Finansinis turtas ir finansiniai
j siparei goj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos Respublikos
ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius. Sie vertybiniai
popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir
lhnansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija vertybiniq popieriq apskait4 tvarko vadovaudamasi Kredito unijos ,,Kupi5kenq
l.aupa" apskaitos politika, patvirtinta 2018 m. kovo 29 d. kredito unijos Valdybos posedZio
protokolu Nr.13 ir Investavimo ivertybinius popierius politika, patvirtinta 2018 m. lapkridio 14 d.
'Valdybos posedZio protokolu Nr.3 8.

Kredito unija uZsiima investavimu kaip viena i5 sudetiniq savo veiklos daliq. Pagrindiniai
investavimo tikslai yra: Lietuvos banko nustatl.tq rrzik4 ribojandiq normatyvq (likvidumo, kapitalo
pakankamumo) vykdymas; efektyvus laisvq leSq panaudojimas ir likvidumo rezervo suformavimas
bei likvidumo valdymas; pajamq iS investicines veiklos gavimas ir bendro Unijos veiklos rezultato
gerinimas. Iki iSpirkimo laikomq vertybiniq popieriq portfeliui priskiriami vertybiniai popieriai,
l<uriuos isigijimo metu ketinama ir yra galimybes laikyti iki iSpirkimo termino, gaunant hksuot4
('arba galim4 nustatyti) investicing grq\q.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumr+ 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 leSos pripaZistamos ir verlinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas. Siame
r;traipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos,

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jg gautinq sumrl straipsnyje parodomos
l<redito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kaftu su sukauptomis pallkanomis.
iiuteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pahlkanq metod4).



.P as ko lt1 v er t € s s umai dj imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
'valdybos nutarimais, Kredito unijos paskolq verlinimo taisyklemis, Kredito unijos finansines
skolininko brlkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standarlais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kar14 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, iverlinus rizika,, grupuojamos ! penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
llruPg, Kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

rtrnes veftes dalies sumaZeiirno dydZiai pateikti lenteleie:
Paskolq rizikos grup€ Apskaitinds vertds sumaZdiimo dydis proc.

2018 m. 2017 m.
standartine (I rizikos grupe) 0 0
salimos rizikos (II rizikos srune) 5
padidintos rizikos (III rizikos srune) 25 25
abeiotina (lV rizikos srupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos srupe) 100 100

Paskolq verles sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
r;raut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4,49 proc. diskonto norma
lraskoloms (2017 metais taikytina diskonto norma 4,50 proc. paskoloms eurais).

Kredito unijos paskolq, gautinq sumq ir kito finansinio tufio vertes sumaZejimas ivertinamas
bei apskaidiuojamas, remiantis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr.38
,,Kredito unijq minimalDs paskolq vertinimo reikalavimai" (Lietuvos banko valdybos 2013-07-19
nutarimo Nr. 03-125 redakcija), Kredito unijoje patvirtintq paskolq vertinimo ir specialiqjq
atidej iniq sudarymo taisykliq nuostatomis.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ Kredito unijos perleist4
rnaterialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos Kredito unijai ir kitas finansinis turtas.
neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tuftas
pripaZistamas ir vertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai
I sipareigoj imai" nuo statas,

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turlo straipsnyje parodoma Kredito unijos turimq atsargll,
uZ skolas perimto neltnansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir I kitus turlo
s;traipsnius neftraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
trietinama parduoti, pripaZistamas tikrqja vefte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
rzefiinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarlo
,,Ilgalaikis materialusis tuftas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standafto,,Nematerialusis
turlas" nuostatas, vefie.

Ilgalaikis turlas (patvirtinta minimali ilgalaikio turlo isigijimo savikaina 435 Eur,)
trlarodomas fsigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amorlizacijos) ir turto nuvertejimo
siuma. Nusidevejimas (amortrzacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bud4, proporcingai nura5ant
l,iekvieno atskiro turto vieneto isigijimo verlg pernumatom4 jo naudojimo laikotarpi.



nauoOllmo lat la1 to
Ilealaikio turto srupd Nusid6veiimo (amortizaciios) laikotarnis. metais
Programine iranga a

J

Pastatai (ofisas) 25
Pandusas orie ofiso /_)

Pastatai (garalas) 20
Lengvieji automobiliai, nesenesni kaip 5

metU
6

Baldai 6

Seifai. spintos dokumentams 10

Kompiuterine iranga aJ

Kita iranga 4

Kitas nematerialusis turtas 15

Turto aud laikota

Remonto ir prieZilros i5laidos 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 kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir hnansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir Kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
,'uisa Kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito fstaigos nariai, ir Kredito unijos
nariams suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir Kredito unijos nariams pripaZistami
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
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinamr pagal24-ojo
'verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 3 1-oj o 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. Subordinuotq isipareigojimq Kredito unija 2018 m.
neturejo.

Skolintos le5os i5 pradLit4 pripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq ldsq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynrrq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityi pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityi neto suma arba reahzuoti turt4 ir
jsipareigoj imus vienu metu.

kie:

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas



Palukanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 Kredito unijoje laikomq
pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq palDkanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali b0ti patikimai ivertinta.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, Kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos palukanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus,
kurie nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sqnaudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos
kitos pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo
mokesdiai yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZfstamos, 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 verlybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del venes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje parodomi specialieji
atidejiniai, kuriuos formuoja Kredito unija, atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq
paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento finansing ir ekonoming buklg, i prievoliq pagal sandorius
del frnansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uztikrinimo 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.

Bendrqiq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine Kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sqnaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma Kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2018 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2017 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 ir,ykdymo laikotarpiu.

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

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

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
I aikotarpiu nepripaZinto s s4naudomi s, balanse paro domo s kaip turtas.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal 7 VAS standart4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines



ataskaitas yra 0,1t0,3 proc. nuo IGedi unijos turto vertes, bet ne daugiau kaip 43400 Eur. Esminiq
klaidq ataskaitinipis mptais

ATASKAITV PASTABOS

r PASTABA. P PAJ OS IR AUDOS

2 PASTABA. KQMI$INIU IR
SANAUDOS

APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR

Straipsnis

UZ le5as LCKU

UZ indelius

Grynosios korhisiniq ir klientq aptarnavimo

3 PASTABA. PAJAMOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

ttikst. Eur

Ilgalaikio turto 
1

ardavimo rezultatas pajamos) I 0 I

4 PASTABA. FINAN
REZULTATAS

SINIO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Finansinio turtf vertOs pasikeitimr
rezultatas:

ir pardavimo 36 7l -35

7



Specialiqjq atiddjiniq s4naudos : -35 -35 0

Spec. atidej iniai paskoloms -35 -J) 0

Spec .atidejiniai kitam finansiniam turtui 0 0 0

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas:

-l 36 -37

Realizuotas pelnas iS VVP operaciiu 0 -67 67
Nura5ytu paskolu sanaudos 1 -39 a^)z
LCKU pajq nuvertejimas 6 64 -58

5 PASTABA. BENDROSIOS ADMINISTRACINES S

6 PASTABA. PELNO MOKESdIO S

NAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Darbo iegos iSlaidos 135 110 25
AtostogU rezervas 2 0 2
Darbuotol g apmokymo i5laidos 10 0 10
Nusideveiimo iSlaidos I4 l3 1

FA Audito iSlaidos /1a 4 0
Reklamos ir marketinso iSlaidos 7 2 5

Nuomos ir rvSiu i5laidos 2 2 0
LCKU nefinansiniu paslausu iSlaidos 2l 2l 6
JCKU nefinansiniq paslaugq iSlaidos (Valdymo
mokestis)

aa
JJ 0 JJ

Kitos iSlaidos 25 26 -1

Komandiruodiu i5laidos 5 2 a
J

Indelirl draudimo mokos 9 l5 -6
Atskaitvmai i stab Iizaciios fonda 10 25 -LJ

Tantjemos 0 10 -10
I5 viso 283 230 53

AUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

ttikst. Eur
Einamuiu metu pelno mokesdio sanaudos I 5 -4
Atidetoio pelno mokesdio sanaudos a

J
1a
IJ 10

[5 viso Delno mokesiio sanaudu 4 18 t4
Atidetoio pelno mokesiio turto iud6iimas
Likutis metu pradZioie AT I7 l3
Turto pokytis del sukauptu kaupimu atostosoms 0 0 0
Turto pokytis del mokestiniu nuostoliu -3 1a

IJ 10
Likutis metrl pabaigoie I 4 -J
t.sk. del sukauptq kaupimu atostogoms I 0
del mokestiniu nuostoliu 0 J -3

7 PASTABA. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI



Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 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 konverluojamos i
Zinom4 pinigq sumq. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktlra ir pokydiai:

8 PASTABA. INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas leSas investuoja i vertybinius popierius, kuriuos iSleido arba kuriuos
garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba Lietuvos bankas bei i JCKU kapital4.
2018 m. gruodZio 31 d. Kredito unija nebuvo ikeitusi vertybiniq popieriq. Kredito unija vertybinius
popierius isigrjo su tikslu valdyti juos iki iSpirkimo termino.
Investiciiu i bini ierius struktlra ir pokvdiai oer ataskai

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 rodomi
su pal[kanomis ataskaitinio laikotarpio dienai, ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq nuostoliq.
Apskaidiuotosios pallkanq normos uZ terminuotus indelius 2017 m. svyravo nuo 0,1 0 % iki 0,50 o/o

Straipsnis 2018-12-3r 2017-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

Grynieii pin gal 67 115 -48
Pinigai kely 0 0 0
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

A'AL 0 42

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 48 L) 25
LeSos JCKU saskaitoie 2r7s 2656 -481
15 viso 2332 2794 -462

nvestlcl venyDlnrus poplenus struKtura 1r DoKvera ttn arkot
Straipsnis 2018-12-3r 2017-12-31 Pokytis,

ttrkst. Eur
Vertybiniai popieriai, skirti i5laikyti iki iSpirkimo

1. Ilgalaikes investicijos i LR VVP, skirti i5laikyti
iki i5oirkimo

496 235 261

2. Sukauptos palUkanos uZ investiciias 0 0 0
3.Invest cijos i CKU kapitala 286 160 t26
4.Invest cijU i LCKU nuvertejimo suma -6 0 -6
I5 viso: 776 39s 38r

'2016 m. nuo uh iki 0.55 %).
Straipsnis 2018-12-37 2017-12-37 Pokytis,

ttrkst. Eur
Ilgalaikiai terminuoti indeliai LCKU 0 300 -300

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU 86 0 86

Sukauptos pal[kanos uZ indelius LCKU 0 t5 l5
Trumpalaikiai terminuoti indeliai kredito unij ose 0 426 -426



Sukauptos palfll{anos uZ indelius
unijose

20t7-12-3I

Specialiqj{
atidejiniq
santykis

unijos
nariams
suteiktq
paskolq
suma, prog.

Kredito uluja yra i5davusi paskolq apyvartinems le5oms Ignalinos KU.
Remiantis 2018+01-18 JCKU vald posedZio nutarimu, kredito unija ipareigota suformuoti I

proc. specialaus [ikvi{umo
sumos 2017 m. pabaigai. Indeliai
palaikymo rezeryas -85 708 Eur.

10 PASTABA. KREIDITO UNIJOS
GAUTINOS SUMOS

Siame strpipsnyje parodomos
paskolos ir i5 jq gautiqos sumos kartu
galimq nuostoliq.

rezelq, skaidiuojamQ nuo kredito unijos pritrauktq indeliq
7 m. gruodZio 3I d.- 8 570 829 Eur, specialaus likvidumo

SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS l5 .rU

to unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
sukauptomis palDkanomis ir ivertinus vertes sumaZ€jimq del

Paskolq portfelio gtrukttira ir pokydiai:

Visq didZiausirp paskolq sumr

bUklei bwo 241,45 proc., o 2018-12-
ir unijos perskaidiuoto
I yra 180,94 proc.

10

kapitalo santykis 2017-12-31 dienos



Eil.Nr. UZtikrinimo priemon6s Suma, ttrkst.
Eur

Paskolo s, uZtikrinto s ikeistais vertybiniais popieriai s 4

2 Paskolos, uZtikrintos paskolos gavejo ikeistu indeliu, laikomu
skolinandioj e kredito unij oj e

7

a
J Paskolos, uZtikdntos vyriausybiq ir centriniq bankq garantlja arba

laidavimu
549

4 Paskolos, uZtikrintos gyvenamosiomis patalpomis 868

5. Paskolos, uZtikrintos Zemes [kio paskirties Zeme 2915
6. Paskolos, uZt krintos komercines paskirt es turtu anJI

7. Paskolos, uZtikrintos fizinio arba juridinio asmens garantija arba
laidavimu

0

8. Paskolos, uZtikrintos kitomis uZtikrinimo priemonemis 304
9. Paskolos, neapdraustos uZtikrinimo priemonemis 541

15 viso 5225

Suteiktq paskolq (be specialiqjq atidejiniq ir sukauptq pallkanq) portfelio struktlra pagal
uZtikrinimo priemones:

13 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

1l PASTABA. Kitas finansinis turtas
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,

ttikst. Eur
Kitos sukauptos pajamos (Spec. paskirties le5os i5
LCKU)

0 71 -71

Atsiskaitomqjq s4skaitq kreditai 0 2 a

Debitoriq isiskolinimai(sumoketas avansinio pelno

moke stis, pri sk. korteliq aptarnavimo paj amo s)

4 0 4

IS viso: 4 IJ -69

12 PASTABA. ATSARGOS, UZ STOT-AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-37 Pokytis,

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

Atideto pelno mokesdio turtas 1
A+ a-J

Avansine imoka iJCKU stabilizacijos fond4 (2018-

2019 m.)
10 0 t0

Blsimoj o laikotarpio i5laidos 2 2 0

Atsiskaitomqjq s4skaitq kreditai 0 0 0

I5 viso: 13 6 7

t1



Kredito unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas
ar kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto struktDr4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straipsnis Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nematerialusis
turtas

I5 viso

Likuiiai 2077 m. sausio I d.

fsigijimo verte 99 67 2 168
Sukauptas nusidevejimas 22 43 2 6l

Likutin€ vertd 77 24 0 101
Apyvarta per 2017 metus

fsigrjimai 0 29 0 29
Nusidevejimas 3 9 0 t2

Nura5yta ilgalaikio turto 0 5 0 5
Likuiiai 2017 m. gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 99 85 2 186
Sukauptas nusidevej imas 25 52 2 79

Likutin€ vertd 74 39 0 113
Apyvarta per 2018 metus

fsigijimai 0 I 0
Nusideveiimas 4 l0 0 14

Nura5yta ilealaikio tufio 0 0 0 0
Likuiiai 2018 m, gruodZio 3l d.

[sigijimo vefie 99 68 2 r69
Sukauptas nusidevei imas 29 56 2 87

Likutind vert€ 70 30 0 100
N udOvdtas,bet vr:ikloje naudojamas
turtas (isisiiimo verte) 0 5 5

2C118 m. Unija isigijo ilgalaikio turto uZ 1 tlkst. Eur - tai
vietai Roki5ky.ie. Nura5yta arba parduota ilgalaikio turto isigijimo
(kompiuteris, vaizdo stebejimo sistema, fakso aparatas, automobilis).

Unija 2018 m. gruodZio 31 d. turi visi5kai nudeveto turto,
Uniios veikloie

kompiuteris naujai darbo
verte uL 18 tlkst. Eur

tadiau jis dar naudojamas

14 PASTABA. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,
ttrkst. Eur

BiTZLI KU terrrrinuoti indeliai 0 t43 -r43
Paskolos iS LCIKU Invegos projektui 2I ^aZJ a-1,

27 166 -145

1.2



Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,
trikst. Eur

Iki pareikalavimo :- fi ziniams nariams 3054 3560 -506

- kredito unijq asocijuotq nariq 249 399 -1 50

- kitoms organizacijoms 72 35 a-)/
Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 3375 3994 -619

Terminuoti indeliai: - hziniams nariams 4771 4363 408

- kredito unijq asocijuotq nariq 0 40 -40

- kredito unijq asociacijq 0 t0 -10

- Kltoms organlzacuoms 2 9 -7

Viso terminuotq inddliq: 4773 4422 351

15 viso 8148 8416 -268

Gauta paskola iS LCKU Invegos projektui vykdyti.

15 PASTABA. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NAR]IAMS

Kredito unijos tikrqjq nariq skaidius -2191, asocijuotq nariq skaidius - 23, tai juridiniai
asmenys.

Pal[kanq normos uZ terminuotuosius indelius unijos nariams- 2018 m. nuo 0,01 proc. iki
0,50 proc., uZ indelius iki pareikalavimo - 0 proc.

16 PASTABA. KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

17 PASTABA. NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalars

Unijos nuosav4 kapital4 sudaro 656 t[kst. eurq (2017 m.746 tfikst. Eur), i5 jq - pajinis
kapitalas - 482 tukst. eurq, rezervinis kapitalas - 154 tlkst. Eurq ir nepaskirstytas pelnas 20 frkst.
Eurq. Nominali vieno pajaus verte Kredito unijos nariui yra 30 eurq. Visas Kredito unijos pajinis
kapitalas apmol<etas. Per 2018 metus valdybos sprendimu 160 tukst. Eur. papildomq pajq, isigytq
iki 2017 -0 I -0 I, grqLinta nariams.

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,
ttrkst. Eur

Sukauptos audito i5laidos 2 2 0

Kaupimai atostogoms 7 5 2

Moketini pelno mokesdiai 0 0 0

Moketinos iSlaridos uZ fvairias paslaugas 4 5

Moketinos tantiemos 0 10 10

Nepaskirstytos le5os a
J 0 a

J

Moketinos pal[kanos uZ le5as JCKU 0 I

I5 viso l7 22 -J

13



Kiekvienas Kredito unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4,
nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Kredito
unijoje su juo atsiskaitoma, grqLinant i5pirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomqsis rezervqs
Kredito unijos privalom4ji rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i

privalomEii rczffvqpervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno.
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkiinamojo ra5to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo

pokydiai".

18 PASTABA. TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktlrapagal terminus:

2018-r2-31

19 PASTABA. VEIKLOS RIZIKA RIBOJANT'YS NORMATYVAT

Kredito unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius
normatyvus, tail:omus kredito unijoms. Per ataskaitin! laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

Informaoija apie Kredito unijos normatyvus:

Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki I metq

Nuo 1

iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VIso

Turtas 29s6 t248 2908 t729 884r

Isipareigoj imai, kapitalas ir
rezelar

4t12 2693 I 365 67r 8841

Likvidusis turlas 3260

7089

2017 -12-31
Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.

iki I metq
Nuo 1

rKr 3
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VIso

Turtas JZOZ r336 303 8 1713 9349

f siparei goj imai, kapitalas ir
Tezetval

5 104 2597 890 7s8 9349

Likvidusis tuflas 3073

1/aa/+J)

Rodiklis 2018-12-31 2017-12-31 LB nustafytas dydis
2018-L2-31

Kapitalo pakankamumo rodiklis. proc. \4.49 19.96 >I0.5 Yo

Likvidumo rocliklis. oroc. 45,98 4r.3s >30 %;o

Atviros vienos uZsienio valiutos pozicijos
rodiklis

0 0 vR<15 %

1.4



Maksimalios praskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc, nuo Unijos
perskaidiuoto l<apitalo

24,67 19,99 <25 Y,

Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma,
proc. nuo Unijos perskaidiuoto kapitalo.

I80,94 183,91 < 300 Yo

Padengimo likvidZiu turtu rodiklis l)t I7 450,50 >100Yo

Vidutine ne nuLosavybes vertybiniq
popieriq porlfelio modifikuota frnansine
trukme....

0,84 0,83 {.\- )" m

Kredito unijos investicijq ine nuosavybes
vertybinius popierius procentas nuo
kredito uniios balansinio turto

5,61 ,/ \l <30 proc.

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su
juo susijusiq asmenq rodiklis, nuo
perskaidiuoto l<redito unij os kapitalo

8,34 7,43 Negali vir5y,ti l0
procentrl

20 PASTABA. INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

Informar;ija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai".

21 PASTABA. SUSIJUSIOS SITYS

Kredito unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Kredito unijos valdybos nariai, paskolq
komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su Kredito unijos vadovais
artimaisiais ryiiiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi Kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu Kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
Susijusioms Salims i5duotu paskolu ir priimtu indeliu likudiai

2018 m. 2017 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq i5mokq
ir ioms tenkanriiu socialinio draudimo imoku suma

48 38

Kitos iSmokos (atostogu rezervas ir kt.) I 0,9
Tantjemos 0 10

Isipareigojimrq vadorybei, neiskaitant priimtq
indOliu, likuiiai laikotarpio Dabaisoie

0 10,09

usllusroms salrLms tsouoru pasKolu lr pnrmtu lnoell 1KUCral:

2018-12-31 2017-r2-3r
ISduotu paskolu likudiai 56 173
Priimtu indelir,r likudiai 329 516

22 PASTABA. ISTATYMV ATITIKIMAS

L5



Lietuvos bar
paskolos sum
us privalomus

23 PASTABA. r{EB4rANSrNrAr

I(re 2018 m. pr

Eur). 20[8 nura5ytq ir
171 t[ks]t. Eur).

Kiti neba[ansit'riai isipareigoj
I16.86 tfiks Eur.

24 PASTABA. PpLNO (NUOSTOT

Kredito w[ija p[anuoja ataskait

25 PASTABA. POB4LANSTNTAT

t.Administracij os r{adovle

Vvr. buhaltere

reikalavimu privalo vykdyti
vienam skolininkui normatwus.

kapitalo pakankamumo,
2018 m. gnlodZio 3l d.

Gautos eafantijos i5 LCKU dvi sutartis u237,6 tlkst. Euru.

AREIGOJIMAI

lq nenura5e, o susigr4Zino 7 tiikst. Eur (2017 m. - 39 tiikst.
intq paskolq likutis buvo 164 ttikst. Eur (2017 m. -

2018-12-31 d. yra

U PASKIRSTYMO PROJEKTAS

iq metq pelnq 20 t[kst. Etr perkelti irezervini kapital4.

datos jokirl kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq ar
niq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Diana Umbriene

Violeta Jasinevidiend
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Ai5kinamojo ra5to priedas Nr. I

2018 metq

Atdminstracijos vadovd

(irnones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhalteri
(vyriausi oj o b uhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

112044030 v tauto g. 9-2, KupiSkis
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2019 m. vasario m€n. 21 d. Nr.

,Z/'*/

tiikst. Eur

(paraSaS)

Diana Umbriend

(vardas ir pavarde)

Violeta Jasineviiien0
(vardas ir pavarde)

/



AiSkinamojo raSto priedas Nr. 2

Kredito unija" Kupi5kdnu taurratt
(imones pavadinimas)

I12044030 Vytauto g. 9-2, KupiSkis
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2018 metu tai kst. Eu r

Eil.
Nr.

Straipsniai Pasta bos

Nr,
Fina nsin iai

metai
Pradjg finansiniai

metai
I, Pagrindinds veiklios pinigq srautai

I.1.1 gautos pahkanos 257 241
r,1,2, sumoketos paliikanos 32 l9
Lt Rezultatas 225 222
1.2,1 gauti komisiniai 6t 69
1.2.2 ;umoketi komisiniai I
L2 Rezultatas 53 57
L3. l iusigraiintos paskolos i5 kredito uniios nariu 15 8t I 688
l. J.l iuteiktos paskolos kredito uniios nariams l 58t 2442
t2 ?.ezultatas I -754
r.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq lplaukos 24599 28052

t.4.2 ndeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos 2485( 2805i
4. ?ezultatas -2 57

I5 t <redito jstaigoms sruteiktq paskolq ir
;pecialiosios paskinies leSq iplaukos

I 348 r8l

52 kredito istaigoms sr,rteiktq paskolq ir
;pecialiosios paskirlies leSq iSmokos

t029 I 030

t.5. Rezuhatas 319 780
61 iplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 1 100 773
62 iSmokos kredito istaigoms (grqZintos paskolos) I 100 750

6 Rezultatas 0 23
.'7 .l kitos uZ paslaugas ,tautos sumos 0 0
,'7,2 kitos pagrindines vi:iklos pinisu inlaukos 0 0
.7.3 kitos pagrindines v,:iklos pinieu i5mokos 292 t69

r.7.4 ;umoketas pelno mokestis 5

L7 Rezultatas -297 t78
Grvnieii paerinditn6s veiklos ninisu srautai 42 t4t

II. Investicin6s veiklo,s pinigq srautai
Il.t.l iplaukos perleidZiant vertybinius popierius 235 5

Il.l.2 i5mokos isigy jant vertybinius popierius 503
tll Rezultatas -268 5
tr.2.l iplaukos perleidZiant ilgalaik! materialqji,

nematerialqji turt4
I

1r.2.2 i5mokos jsigyjant ilgalaiki materialqji,
nematerialqji turt4

1 z"

L2. Rezultatas 0 -29
II.3. 1 ltos vesticines veiklos pinigq iplaukos r59 209
TT.3 2 rtos vesticines veiklos pinisu iSmokos 286 16C

il.3 Rezuhalas 127 49
Grvnieii investicinrds veiklos rrinigu srautai -395 )1

Eit.
Nr.

Iitraipsn iai Pastabos
Nr,

Fina nsin iai
metai

Praejg
finansiniai metai

ilI. Finansinds veiklos pinigq srautai
III I rajr; imokos 25t 295
Ill t2 iSstojusiems nariam s graZinti pagrindiniai ir

papildomipajai
36t 330



Adminishacijos vadgve
(imones vadovo pareigl

Vyr. buhalter€

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

tvarlqti apskait4 kito agmens

Diana Umbriene
(vardas ir pavarde)

Violeta Jasinevidiene
(vardas ir pavarde)
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