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TURTAS Pastat
os Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai
A, IURTAS 6991 6708

I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 950,26 I 398

I Investicijos i vertybinius poplenus < 10 t" 459

il Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
775,96 55

IV Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
SUInOS

3r42,78 3944

Kitas finansinis turtas 327,75 30!

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 147 ,7 |

VII Ilgalaikis materialusis tuftas I l 13,1 3t

/III. Nematerialusis turtas 0,1

TURTO IS VISO: 6996,9a 6708,0(

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAN Pastat
os Nr.

Finansiniai
metai

Pra6j9
finansiniai

mplq i

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 6088,3( 6ttl
Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms 189,7t 3(

[, Moketinos sumos fu lsipareigojimai klientams ir kedito unijos
nariams

5688, I 2 608:

II (itos moketinos sumos ir isipareigojimai 20,0'l

4,tidejiniai 0,00

Subordinuoti isipareigojimai t90,47

c. NUOSAVAS KAPITALAS 908,59 s8J

I Pajinis kapitalas I 056,14 91

il Privalomiej i rezervai ir kapitalas 0,3 t 105

n Perkainojimo rezervas 0,0t

IV Nepaskirsffasis pelnas (nuostoliai) -147,93 -429

IVI Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) -JZJ,t I

IV.2 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 175,84

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO:
(

6996,95 6708,0(

Vyr.buhaltere i i
(unijos vyr. buhalteris )



GIMINELE
(kredito unijos pavadinimas)
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ataskaitos sudarymo data)
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(Tvirtinimo Zyma)

tukst. Lt
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjp finansiniai

metai

Paltkanq pajamos 479 521

tI Paltikanq s4naudos 283 3l
n Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos I

IV Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos sqnaudos 2

Finansinio turto vedes pasikeitimo ir oardavimo rezultatas r95 -47t

V1 S pecialiqj q atidej iniq sqnaudos -t94

v.2. Kitas finansinio furto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 1

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0

VII Pelnas (nuostoliai) i5 finansiniq operacijq

VIII. Bendrosios administracines sanaudos 226 215

IX Kitds veiklos pajamos L) 5(

X Kit6s veiklos sanaudos 25 2l
XI. PELNAS (NUOSTOLIAT) PRIBS APMOKESTINIMA 177 -42t

XII Pelno mokestis I

uII. RYNASTS PELNAS 0{UOSTOLIAI) 
t,

176 -425

) Vilma LiZaitieneAdmin
(kredito unijios vadovo pareigq pavadinimas) ) (vardas ir pavarde)

Violeta TautkuvieneVyr.buhaltere
,nL^

,- /4tcct,q-,



Kredito unija,,Gimindld" kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2012l'4.. GRUODZTO 31D.

(visos sumos pateiktos tlkst, litq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unijos kodas IL2040I67
Adresas M.K.diurlionio 29, Kaunas
Kredito unij ai,,Gimine) e" veiklos licencij a suteikta 1997 -06-26.
2012-12-31, kredito unijos nariais buvo 705 tikrieji nariai ( fiziniai asmenys) ir 19 asocijuotq nariq
( juridiniq asmenq).

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai:, naudoti 2012 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkymE bei unijos
apskaitos politikE.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-30 ir pakeista 2012 0J 2G.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dienq.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkst. Iitq (tukst.

Lt). Nuo 2002 m, vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = leuras.
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutrl kursus, galiojaniius keitimo

dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradq ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio 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 sqnaudos buq ivertinti apdairiai, t. y.
kad jq vene nebltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir tikiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonominq prasmQ, o ne tik pagal jq juridinq form4.

Reik5mingumas, Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
informacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotoj ai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tqstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tQS savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nubut
reik5mingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.
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Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4 informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
lsipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bflti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktq informacij4.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingumq.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir
joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bflti matyti tikra ir teisinga
finansine biikld, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

. Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
sEnaudomis, patirtomis uZdirbant tas paj amas.

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 1B-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
[sipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos I Lietuvos banko,
Lietuvos R.espublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 1B-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki iSpirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiiiuotq paliikanq metodE.

Kredito istaigoms suteikq 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 [staigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal
1B-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjrl indeliq sukauptos palflkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinl+ sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palflkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq palukanq metod{.
P askol4 v er te s sumaiej imas

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 ver[inamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio lvykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.



apskaitines vertes dalies mo ikri lent e

Paskolq rizikos grup6 Apskaitin6s vertes sumai6iimo dydis proc.
20t2m. 201-1- m.

standartine (I rizikos gruDe)
galimos rizikos (II rizikos sruDe
padidintos rizikos (III rizikos srune)
abeiotina (lV rizikos sruDe) 1.51 0.16
nuostolinga (V rizikos sruoe) 100

Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupe, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

Paskolq vert6s sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupQ (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertds dal| ir uZtikrinimo priemonq (uZtikrinimo priemonds pinigq
srautq). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq srautq buvo taikoma 13 proc. diskonto norma
(2011 metais taikyta 15 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZejimas 2011 ir 2012 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 perleistE
materialqj[ ir nemateria$i turtq, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,

neparodytas
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 neltraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atdmus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-oj o verslo apskaitos standarto,,Atsargos" nuostatas.

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

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos

standarto

,,Nematerialusis turtas" nuostatas, verte.
Ilgalaikis turtas parodomas [sigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo

(amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant
tiesini bldq proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertq per numatom4 jo
naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Ilgalaikio turto srupd Nusiddv6jimo (amortizacijos) laikotarpis, metais
Programind iranqa 3
Pastatai 15
Lengvieii automobiliai 10
Baldai 6
Kompiuterine iranga 4
Kita iranqa 3



Remonto ir prieZiiiros iSlaidos pripaZ[stamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
prikiauso nuo tl+ darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

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 pripaZlstami ir vertinami pagal 18-ojo versio
apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos [sipareigojimq klientams, kurie nera kredito [staigos, 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 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 leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq IeSq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vert6s susidarqs skirtumas pripaZ[stamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos leSos pripaZ[stamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
[sipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
vefte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto paltkaml pajamos apskaiiiuojamos taikant
apskaiiiuotq paliikanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Pahlkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos paliikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus

[sipareigoj imus, kurie nevertinami tikrqj a verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sEnaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq sqnaudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
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tikrosios vertes 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 finansinq ir ekonominq buklq, 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, sqnaudas.

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

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kit6s veiklos pajamq ir kit6s veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sqnaudos.
Pelno mokes
io straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,

2012 metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 2011
metq - 1-5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojaniius ar
patvirtintus balanso sudarymo dienq ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigoj imq lvykdymo laikotarpiu.

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

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdirl turtinis likutis, jis pripaZistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip [sipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal 7 VAS standartA. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
ataskaitas yra 0,1 proc. turto balansines vertes.

FINANSINIV ATASKAITV PASTABOS

l PASTABA UKANPALUKANU PAJAMOS IR SANAU DOS
Straipsnis 20L2 m. 2011m. Pokytis,

tfikst. Lt
UZ paskolas 443 48B -45
UZ leSas bankuose
UZ le5as LCKU 24 20 4
UZ vertybinius popierius 12 13 -1
15 viso paiamu 479 521 -42



UZ indelius 283 298 -15
UZ LCKU paskolas 1 n -L0

I5 viso sanaudu 284 309 -25
Grynosios palfikanu paiamos 195 2t2 -L7

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

Straipsnis 2012 m. 2011m. Pokytis,
tukst. Lt

Pervedimq, administravimo pajamos 10 B 2

Pervedimq, administravimo s4naudos 2 3 -1

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos

B D 3

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES NAUDOS

5 PASTABA KITOS

Straipsnis 2012 m. 2011m. Pokytis,
tukst. Lt

Specialiqjq atidEjiniq sqnaudos:

paskoloms 1 0 1

Kitam turtui 47 0 47

Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

15 viso pajamq

15 viso sqnaudq 48 0 48
Rezultatas -48 -48

Bendrosios ir administracines sanaudos

VEIKLOS PAJAMOS IR UDOS
Straipsnis 2012 m. 2011m. Pokytis,

tflkst. Lt



Stojamasis mokestis 2 3 -1

Delspinigiai 23 47 -24

Kitos pajamos 4 6 -2

I5 viso pajamq 29 56 -27
Kitos veiklos i5laidos 25 21, 4

I5 viso sqnaudq 25 2T 4
Grynosios kitos veiklos pajamos 4 35 31

6 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 eluivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
[staigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, Iengvai
ZinomE pinigq sumq. Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq

konvertuojamos i
rizika yra labai

nedidele

7 PASTABA I}I'VE STI C I J O S I VERTYBINIUS P OPIERIUS
Kredito unija laisvas l65as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis palukanomis ir [vertinus vertes sumaZejimqdel galimq
nuostoliq.

Unija 2012 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos
yra isigytos laikyti jas iki i5pirkimo datos. Investicijq pokydiai per ataskaitin[ laikotarpi ir struktiira
buvo tokie:

Pinigq ir pinigU ekvivalentu struktlra ir dar:
Straipsnis 2012 m. 2011m. Pokytis,

tlkst. Lt
Grynieji pinigai 518 620 -702

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

5 B4 -79

L e5os L CKU turimose atsiskaitomosiose sEskaitose 527 696 -169

I5 viso 1050 1400 -350

Straipsnis 2012 m. 2011m. Pokytis,
tlkst. Lt

Investicijos i vertybinius popierius, Iaikomus iki i5pirkimo
1. Trumpalaikes investicijos i LR VVP 0 459 -459

2. Ilgalaikes investicijos I LR WP 539 0 539

3. Ilgalaikes investicijos i ES WP



I5 viso investicijq i vertybinius popierius,
laikomu iki iSpirkimo

539 459 BO

Investicijos i vertybinius popier ius, skirtus pardavlmul

Investicijos i LR WP, ivertinti tikrqja verte

I5 viso investicijq i vertybinius popierius, skirtq
pardavimui
I5 viso investicijq i vertybiniq popieriq

B PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis palukanomis paskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq ivertinus vertes sumaZejimq
del galimq nuostoliq.

Kredito unija Iaiko specialiosios paskirties leSas LCKU, Iikvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bndu, Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5rnokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtintE dali leiq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir
uZsienio valiuta le5q.

9 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir i5
jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis ir [vertinus vertes sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.

Straipsnis 2012-12-31 20tt-12-3I Pokytis,
tukst. Lt

Terminuoti indeliai LCKU
Terminuoti indeliai 717 494 223

LeSos laikomos likvidumo rezeryo fonde LCKU 59 5B 1

15 viso 776 5s2 224

Paskolu Dortfelio struktlra ir Do

Eil. Nr. Rizikos
grup6

2012-L2-
31

20LL-t2-
3L

Pokytis per metus, tiikst. Lt

Apskaiti
nE vert€

Spec.
atiddjinia
I

Apskaiti
nd vert6

Spec.
atid6jinia
i

Apskaiti
nd vertd

Spec.
atiddjinia
I

1 Standartin
e

t222 LL76 46

2 Galimos
rizikos

1,492 I274 21.8

3 Padidinto
s rizikos

40 224 -IB4

4 Abejotina 394 6 r272 z 3BB 4
5 Nuostolin

ga
0 3 3 -3 -3



6 I5 viso 3r48 6 3949 J

7 Specialiqjq
atidejiniq
santykis su

kredito unijos
narrams
) uLErn Lr+

paskolq suma,
DIOC.

2012-r2-3L
0,19

20II-L2-31
0,13

10 PASTABAKITAS FINANSINIS TURTAS
Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqji turtE, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
stra nluose.
Straipsnis 20L2-L2-

31
20tr-L2-31 Pokytis per metus, tukst. Lt

Apskaitin
6 vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitin
6 vertd

Apskaitin
€ vertd

Spec.
atiddiiniai

Apskaitin6
vertd

1

Investicijos i
LCKU
kapitala

328 309 L9

2. Gautinos
SUInOS

2.1,.

Gautinos
sumos uZ

kredito
unijos
perleist4
materialqji ir
nematerialqj
i turta
2.2Gautinos
sumos uZ
perleist4
finansini
turta

190 47 47 190

2.3.
BiudZeto
skolos
kredito
uniiai
2.4. Kitos
gautinos
SUInOS

5 B -3

2.5. Kitos
sukauptos
Daiamos
I5 viso: 523 47 317 47 -206



11 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i j[.

12 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

13 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

14 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI

15 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

Straipsnis 2012-I2-3L 20LL-12-31 Pokytis,
ttikst. Lt

Paskolos i5 LCKU 190 30 160

Straipsnis 2012-L2-3L 20IL-12-37 Pokytis,
tukst. Lt

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 417 318 99

- kredito unijq asocijuotq nariq 26 19 7

- kredito unijq asociacijq

- kitoms organizacij oms

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 443 337 106

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 5242 5744 -502

kredito unijq asocijuotq nariq

- kredito unijq asociacijq

- kitoms organizacij oms 3 2 I
Viso terminuotq inddliq: 5245 5746 -501

I5 viso 5688 6083 -395

20L2-I2-3r

Kitos moketinos sumos

Isipareigojimo
apradymas
(paskolos davdjas,

Per 2012 metus, t[kst. Lt
Gr4Zinta

suma

10



pirmind suma. valiuta. nalDkanu noma. tFrminas)

LCKU suteikta subordinuota
paskola, iki 2018 m 12 men., 5

Droc.Daliikanu

190 0 0 0

I5 viso 190 0 0 0

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapitalq sudaro 1056 t[kst. litq (2011 m. 913 tlkst. Lt). Jis sudarytas iS

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 100 litq. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vienq balsq, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr4Zinant iSpirkq privalomo ir papildomq pajrl imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalomqj[ rezervE sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqji

rezervQ pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno . 2012 metais
uZdirbtas pelnas bus nukreiptas ankstesniq metq nuostoliq dengimui.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo raSto priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIK.T

Unijos turto ir isipareigojimq struktrlra pagal terminus:

2012-12-3L

2011-12-3I

18 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitin[ laikotarp[ normatyvai buvo vykdomi.

Inform

rki
pareikalavimo
ir iki 3 m€n.

Nuo 3

m6n. iki 1

metu

Nuo 1

iki J

metu

Ilgiau kaip
5 metai ir
neapibrdZti

IS
VIso

Turtas 1880,93 561.21 2789.04 L765.77 6996,95

Isipareigoiimai 2145.34 2960.48 554.57 1336.56 6996,9s

Iki 3 m6n. Nuo 3 m€n.
iki l meq

Nuo 1

iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VISO

Turtas 2588,19 1020.06 232L.94 778.73 6708.32

Einamieii isipareiqoi imai 2608,18 2320.59 L077.71 70r.84 6708.32

n acrta apie uniios rodiklius:
Rodiklis 2012-12-3r 20tL-12-31 LB

nustatytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, Droc. 26.59 15.04 13

11



Likvidumo rodiklis. oroc. 42,98 41.89 30
Atviros vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis -1.18 -1,91 25
Bendroji atviros uZsienio valiutos poziciios rodiklis -1,18 -1.91 25

19 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito uniios vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos

20 PASTABA ISTi{TYMV ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir awiros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2012 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

2 1 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREI GO JIMAI

Unija per 2012 m. paskolq nenuraSe, o susigr4Zino 243 tlkst. Lt .

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 5 tukst. Lt. - pawirtinta, bet neiSmoketa paskola unijos nariui.

22 PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Visuotiniam kredito unijos nariq susirinkimui pritarus, I<redito unijos 2012 mnepaskirstyt4ji
peln4 - 176 nikst. Lt planuojama panaudoti ankstesniq metl+ nuostoliq ma7inimui.

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris

vadovas valdo iq kvalifikuota istatinio kapitalo ir (art ra) balsavimo teisiu d
2012 m. 2011m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesiiu susijusiq iSmokq
ir joms tenkandiu socialinio draudimo imoku suma

r52 I49

Kitos i5mokos (tantjemos, pallkanos, ir kt.)
[sipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq
ind6lig, likutiai laikotarpio pabaieoie

0 0

Susiiusioms Salims Iu likudiai:
20L2-I2-3r 20Ir-L2-31

ISduotq paskolq likuiiai 93 41

T2

btu
,v.l

/0/-L'/,1LuLht (lu



Kredito unija "Gimindl6"
M. K. diurlionio s..29.Kaunas

Kredito unijos "Giminel6" 2012 metq
veiklos revizijos aktas

A5, Liliana Sileikiene, kredito unijos revrzore, remdamasi kredito unijos
istatais, 2013-03-13 dien4 patikrinau kredito unijos veiklq 2012 metais. Patikrinimui pateikti
apskaitos bei veiklos dokumentai, kompiuteriniai iraSai.

i. 2013-03-13 atliktas kredito unijos kasos patikrinimas dalyvaujant vyr.
kasininkui Petrui Lazaravtdiui. Kasos litais likutis sudaro 314048,31 litus, pagal apskaitos
dokumentus kasos litais likutis yra 314048,31 litai. Kasos eurais likutis sudaro 24880,51 eurq
pagal apskaitos dokumentus kasos eurais likutis 24880,51. Kasos JAV doleriais likutis sudaro
24106,00 doleriai, pagal apskaitos dokumentus kasos likutis JAV doleriais 24106,00 JAV
doleriai. Kasos likudiai atitinka apskait4 apskaitos politikos ir kitus kred,ito unijos
reglamentus. Atkreiptinas administracijos demesys, kad finansiniq metq begyje kasos likutis
atskirais momentais buvo didokas (nors ir nevirsijo reglamentuose nustatytq dydZir+).
Rekomenduojama ateityje maLintr grynqjq pinigq likuti kasoje. Patikrinus kasos apsaugos
priemones, nustatyta, kad seifas ir seifines patalpos atitinka kasos saugumui keliamus
reikalavimus.

2. Patikrinti paskolq dokumentai. Visos paskolos iSduotos, prisilaikant paskolq
i5davimo tvarkos. Paskolq, vir5ijandiq de5imteriop4 pajq ar 10 procentq indeliq nerasta-
I5duodamq paskolq palDkanos nustatytos pagal patvirtintas normas bei kredito unijos
valdybos sprendimus. Paskolq grqLinrmas uZtikrinamas turto ikeitimu arba laidavimu ir tai
atitinka unijos istatus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojandius paskolq suteikim4.
Paskolq i5davimas aptaiamas paskolq komiteto ir valdybos posedZiuose. PosedZiq protokolai
raSomi tvarkingai, juose aptartos visos kredito unijoje i5duotos paskolos. Finansiniq metrl
begyje pastebimas paskolq mokejimo velavimas, kas blogina kredito unijos darbo rezultatus
ir didina paskolq rrzikq. Per ataskaitinius metus nebuvo nura5yta nei viena paskola. Spec.
atidejimai paskoloms finansiniq metq paskutinq dienq sudare 5937,84 litus, spec. atidejimai
kitam turtui sudare 47425,76 htus. Daliai ankstesniais periodais nura5ytq paskolq yra
sudarytos taikos sutaftys, pagal kurias skolininkai dalimis yra isipareigojE gr4Zinti nuraSy'tas
paskolas, taip pat vyksta dalinis gr4Zinimas pagal antstoliq nurodymus.

2012-12-31 dienai buvo I4l veikiandios paskolq sutartys bendrai 3135400,82lt
sumai. Tarp i5duotq paskolq, remiantis kredito unijos reglamentais ir Lietuvos banko
nurodymais, paskolq, vir5ijandiq didelilt paskolq rodikli, nenustatyta. Patikrinimo metu
susipaZinimui buvo pateikta paskolq grupavimo paskutinei frnansiniq metq dienai suvestine.
Pagal j4pirmojoje grupeje yra 102 paskolos (kartu su terminuotais indeliais CKU ir SEB), iSjq 99 paskolos fiziniq asmenr+. Bendra apskaitine paskolq verte (paskolq balansas su
pallkanomis, atemus specialiuosius atidejinius) - 2665979,9411. Antrojoje grupeje yra 32
paskolos, i5 jq 31 fiziniq asmenq paskolos bendrai 1492327,79 lt.sumai. Trediojoje rizikos
grupeje yra 6 hziniq asmenq paskolos bendrai 40490,27 lt. sumai. Ketvirtojoje paskolq
rizikos grupeje yra 24 paskolos bendrai 4587265,65 lt sumai. Atkreiptinas administracijos,
valdybos bei stebetojq tarybos demesys, kad ketvirtos rizikos grupes skolininkai turi b[ti
aktyviau priZirlrimi ir reikalaujama dengti turimus isiskolinimus. Patariama paskolq komitetui
ir kredito unijos valdybai labiau atsiZvelgti i Lietuvos banko nutarimus ir rekomendaciias.



Lietuvos centrines kredito unijos rekomendacijas bei esame finansq rinkos situacij4 gneLdrau
vertinti skolininkq pajegumq grqzinti paskolas bei rizikos faktorius, vengti didelirl paskolq ir,
iSduodant paskolas, kreipti didesni demesi i ikeidiamo turto likvidum4 dabartinemis
ekonominemis s4lygomis.

3. Patikrinti kredito unijos indeliq dokumentai. Finansiniq metq paskutiniqj4
dien4 kredito unrjoje aktyvios buvo 504 terminuotq indelirl s4skaitos, kuriq verte sudare
4739467,92litus. Visi dokumentai ir sutartys uLpilds/'J tvarkingai, sutartys laiku pratqsiamos
ar atnaujinamos. Terminuotq indeliq pallkanos nustatytos, prisilaikant valdybos priimtq
normrl. Tikslinio taupymo sutaftys uZpildytos tvarkingai.

4. Patikrinti valdymo organq veiklos dokumentai. Stebetojq tarybos protokolai
sura5yti, tadiau juose tr[ksta i5samesnio svarstytq klausimq apra5ymo bei iSreik5tos atskirq
stebetojq tarybos nariq nuomones. Valdybos posedZiq protokolai yra, sura5yti tvarkingai,
prisilaikant nustatytos tvarkos, protokoluose aptarli paskolq i5davimo bei kredito unijos
veiklos klausimai. Visi svarstyti klausimai priklauso valdybos kompentencijai pagal [status ir
istatymus. Paskolq komiteto protokolai tvarkingi, sura5y'ti, prisilaikant kredito unijos [statq ir
istatymq. Unijos veikloje reikalingi reglamentai yra, jie patvirtinti ir pasiraSyti. Kredito unijos
valdymo organams ateityje reikia operatyviau reaguoti i istatymq pakeitimus bei Lietuvos
banko nutarimus ruo5iant kredito unijos veiklos reglamentus bei dokumentus ir sistemingai
juos atnaujinti.

5. Patikrinti kredito unijos buhalteriniai dokumentai. Visos pajamos ir iSlaidos
yra pagr[stos dokumentais bei reikalingais ira5ais. Visos kredito unijos i5laidos atitinka
leidZiamas [statais ir istatymais ir yra reikalingos kredito unijos veiklai. S4skaitq planas
atitinka kredito unijos valdybos patvirtint4. Visi dokumentai yra su reikalaujamais paraSais.
Palyginus pateiktus dokumentus su ira5ais kompiuteryje, nukrypimq nerasta. Pal[kam1
pajamq neatitikimas pagal 2012 metq pajamq - i5laidq planuojam4 sqmatq s4lygotas
sumaZejusio paskolq portfelio, paltkanq iSlaidos patirtos maZesnes del sumaZejusiq
terminuotq indelirl palukanq normq, bei sumaZejusio indelirl portfelio.

Lietuvos bankui pateikiamos ataskaitos sudarytos teisingai ir atspindi reali4
padet[. Lietuvos banko nustatyti kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai atitinka
reikalavimus. Kredito unijos 2012m. pelnas sudaro 175844,72 litus.

I5vada: kredito unijos veikla vykdoma, prisilaikant kredito unijos istatq bei
istatymq. Finansiniq paZeidimq nerasta.

Revizijos aktas sura5ytas dviem egzemplioriais - vienas Lietuvos bankui.
vienas kredito unijai,,Giminele".

Kredito unijos "Gimin6l6" tevizore


