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Kredito unijos "Gimindlil" 2013 metq
veiklos revizijos aktas

A5, Liliana Sileikiene, kredito unijos revizorc, remdamasi kredito unijos
[statais bei revizoriaus darbo reglamentu,2014-03-05 dienq patikrinau kredito unijos veikl4
2073 metais. Patikrinimui pateikti apskaitos bei veiklos dokumentai, kompiuteriniai ira5ai.

1. 2013-12-31 atliktas kredito unijos kasos patikrinimas dalyvaujant vyr.
kasininkui Petrui Lazaravrdiui. Kasos litais likutis sudaro 665950,01 litq pagal apskaitos
dokumentus kasos litais likutis yra 665950,01 litai. Kasos eurais likutis sudaro 4028,12 oury,
pagal apskaitos dokumentus kasos eurais likutis 4028,12 eury. 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 kredito unijos
reglamentus. Patikrinus kasos apsaugos priemones nustatyta, kad pinigq seifas yra ketvirtos
saugumo klases (atitinka draudimo imones reikalavimus), seifas prijungtas prie smtigio ir
judesio signalizacijos, elektronine spyna prijungta prie signalizacijos, seifine patalpa su
Sarvuotomis durimis, patalpoje yra smDgio ir judesio davikliai. Taigi isitikinta, kad seifas ir
seifines patalpos atitinka kasos saugumui keliamus reikalavimus. Pinigq likutis kasoje
apdraustas draudimo bendroveje . Grynqjq pinigq inkasavimui ir atveZimui sudaryta sutartis
su saugos bendrove.

2. Patikrinti paskolq suteikimo dokumentai. Visos paskolos ilduotos,
prisilaikant paskolq i5davimo tvarkos, nustatytos paskolq i5davimo reglamento. Paskolq,
vir5ijandiq deSimteriopa pajq ar 10 procentq indelirtr nerasta. I5duodamq paskolq palukanos
nustatytos pagal patvirlintas normas bei kredito unijos valdybos sprendimus. Paskolq
gr4Zinimas uZtikrinamas turto lkeitimo arba laidavimo sutartimis, tai atitinka unijos [status.
Paskohl i5davimas aptariamas paskolq komiteto ir valdybos posedZiuose. PosedZiq protokolai
ra5omi tvarkingai, juose aptartos visos kredito unijoje i5duotos paskolos. Finansiniq metq
begyje nustatyta paskolq mokejimo velavimas, kas blogina kredito unijos darbo rezultatus ir
didina paskolq rizikar. Spec. atidejiniai paskoloms finansiniq metq paskuting dienq sudaro
797,31 litus, i5 viso spec. atidejiniai sudaro 190500,34 litus ( pagal LB reikalavimus
sufotmuoti 100 proc. atidejiniai paskolai, kuri reikalavimos teise perduota Turto valdymo
[monei). NuraSytq paskolq dalinis gr4Zinimas vykdomas ir toliau, tEsiamas darbas su
antstoliais. 2013-12-31 dienai buvo 148 veikiandios paskolq sutartys bendrai 35211016,16lt
sumai. Tarp i5duotq paskolq, remiantis kredito unijos reglamentais ir Lietuvos banko
nurodymais, paskolq vir5ijandiq dideliq paskolq rodikli, nenustatyta. Patikrinimo metu
susipaZinimui buvo pateikta paskolq grupavimo paskutinei finansinirl metq dienai suvestine.
Pagal jqpimojoje grupeje yra 110 paskolq (kartu su terminuotais indeliais CKU ir SEB )
bendra apskaitine paskolq verte (paskolq balansas su pahkanomis, atemus specialiuosius
atidejinius) 3336849,1611. Antrojoje grupeje yra 54 paskolos, bendrai I825gl2,g0lt.sumai.
Trediojoje rizikos grupeje yra 3 fiziniq asmenq paskolos bendrai 12739,0I lt. sumai.
Ketvirtojoje paskolq rizikos grupeje yra 5 paskolos bendrar 796343,84 lt sumai. patariama
paskolq komitetui ir kredito unijos valdybai dar labiau atsiZvelgti I Lietuvos banko nutarimus
ir rekomendacijas, Lietuvos centrines kredito unijos rekomendacijas bei esame finansq rinkos
situacij4 grieZdiau vertinti skolininkq pajegum4 grqLinti paskolas bei rizikos faktorius, vengti



dideliq paskoh4 ir,iSduodant paskolas, kreipti didesn[ demes[ [ ikeidiamo turto likvidum4
dabartinemis ekonominemis sqlygomis.

3. Patikrinti kredito uniios indetiq dokumentai. Finansiniq metq paskutiniqj4
dien4 kredito unijoje buvo 553 terminuotq indeliai, visa indeliq verte 6Zg+g+S,gg lt. Visi
dokumentai ir sutaftys uZpildytos tvarkingai ir laiku pratgsiamos ar atnaujinamos.
Terminuotq indeliq pahkanos nustatytos, prisilaikant valdybos priimtq normq. Tikslinio
taupymo sutartys uZpildytos tvarkingai.

4. Patikrinti valdymo organq veiklos dokumentai. Stebetojq tarybos protokolai
suraS1ti. Valdybos posedZiq protokolai ytd, suraSyti tvarkingai, prisilaikant nustatytos
tvarkos, protokoluose aptarti paskolq i5davimo klausimai bei kredito unijos veiklos klausimai,
visi svarstyti klausimai priklauso valdybos kompentencijai pagal {status ir [statymus. paskolq
komiteto protokolai tvarkingi, sura5yti prisilaikant kredito unijos [statq ii istatymq. Unijos
veikloje reikalingi reglamentai yra, jie patvirtinti ir pasira5yti.

5. Patikrinti kredito unijos buhalteriniai dokumentai. Visos pajamos ir i5laidos
pagr[stos dokumentais bei reikalingais [ra5ais. Visos kredito unijos isluidor atitinka
leidZiamas [statais ir [statymais ir reikalingos kredito unijos veiklai. S4skaitq planas atitinka
patvirtint4 kredito unijos valdybos. Visi dokumentai su reikalaujamais paraSais. palyginus
pateiktus dokumentus su iraSais kompiuteryje, nukrypimq nerasta. Sudarytos finansines
ataskaitos atitinka realiq padet[, yra tvarkingos. Lietuvos bankui pateikiamos ataskaitos
sudarytos teisingai ir atspindi reali4padetl. Lietuvos banko nustatyti kapitalo pakankamumo ir
likvidumo rodikliai visus finansinius metus atitinka Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.
Kredito unijos 2013 m. veiklos nuostolis sudaro 192276,25 ritus.

I5vada: Pagal kredito unijos revizoriaus darbo reglamentq 2013 m. kovo 05 d.
patikrinau kredito unijos ,,Giminele" 2013 m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq rinkin[.

Mano nuomone 2013 m. finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais
pateikia tikr4 ir teisingq Kredito unijos ,,Giminele" 2013 m. gruodZio 31 d. firiansinE buklp ir
t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius rezultatus bei pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojandiais teises aktais, reglamentuojandiais buhaltering apskait4 ir finansiniq
ataskaitq sudarym4 ir verslo apskaitos standartais.

Revizijos aktas sura5ytas vienu egzemplioriumi

Kredito unijos "Gimin€ld" revizorius Liliana Sileikiene



Kredito uniia "Giminele"
([mones pavadinimas)

lm,k. 112040167, M.K.Ciurlionio 29, Kaunas
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m. gruodZio m6n.3l d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2013 m gruodZio 31 d. Nr. l3ll2l3l-002
ataskaitos sudarymo data)

2013 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirtinimo Zyma)

t0kst. Lt
(ataskaitos tikslmo lygis ir valiuta)

PalUkanq pajamos

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos sqnaudos

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

pecialirj q atidej iniq s4naudos

finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

Pelnas (nuostoliai) i5 finansiniq operacijq

Kit6s veiklos pajarnos



Kredito uniia "GlMlNELE"

(imones pavadinimas)

lm. k. 112040L67, M,K.eiurlionio 29, Kaunas

([mones kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m gruodZio mdn.31 d. BALANSAS

201312 31 Nr. l3l12l31-001
(atskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo zyma)

2013 metai tukst. Lt
(ataskaitinis Iaikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TTJRTAS Pasta

bos

Nr.

Finansiniai
metai

Pra0jg
finansiniai

metai
A. TURTAS 8008,93 6996,91

I Pinigai ir pinigq ekvivalentar 1272,87 950,2(

I] Investicijos i verlybinius popierius 522,43 579 )1

III Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
1169,49 77s,96

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

3537.4',7 3142,78

Kitas finansinis turtas 359,0( 327,7:

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 45,0( 141,71

nI Ilgalaikis materialusis turtas r102,5i ll13,l

VIII Nematerialusis turtas 0,1c 0,1

TI]RTO IS VISO: 8008,93 6996,95

NIUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Pasta

bos

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 70r3 6088

Moketinos sumos ir [sipareigojimai kredito [staigoms 419,1 r89.7C

II Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kedito unijos
nanams

6397,53 5688, I

III Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai 5,48 20,0',

IV Atidejiniai 0,00 0,0(

Subordinuoti isipareigoj imai 190,47 190,47

NUOSAVAS KAPITALAS 996,35 908,59

I Pajinis kapitalas 1336,1 r 056,14

II Privalomiej i rezerv ai ir kapitalas 0,0( 0,3t

II Perkainoiimo tezetyas 0,0c 0,0(

Nepaskirsty.tasis pelnas (nuostoliai) -339,82 -t47.93

VI Ankstesni q metq pelnas (nuostol iai) -r47,54

lv.2 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) -t92,28 175,84

NUOSAVO KAPTTALO rR ISTPARETGOJTMU rS VrSO: 8008,93 6996,9a

,)



Kredito unija,,Gimin6l6" kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2013 M. GRUODZTO 31D.

(visos sumos pateiktos trlkst. litq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unijos kodas 112040767
Adresas M.K.eiurlionio 29, Kaunas
Kredito unijai ,,Giminele" veiklos licencija suteikta LggT-06-26.
201'3-12-3I kredito unijos nariais buvo 738 tikrieji nariai ( fiziniai asmenys) ir 24 asocijuoti nariai
( juridiniai asmenys).

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 201-3 metq finansiniq ataskainl
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansin6s ataskaitos yra paruoitos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkymE bei uniios
apskaitos politikq,

unijos apskaitos politika parviftinta 2009-12-30 ir pakeista 20tz 0z 2L.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - ttkst. liq (t[kst.

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

dienq: pelnas ir nuostoliai, atsiradq [vykdZius Sias operacijas bei peiskaidialirs uisienio 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 [sipareigojimai, pajamos ir s4naudos buq [vertinti apdairiai, t. y.
kad iq verte nebltq nepagristai padidinta arba nepagrisrai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir rikiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonominq prasme, o ne tik p"gui;[ juridinq form4.inf fri:[xH'j;"';:::[lJf3.#H]iillHiu,'J,'u-'n'uata ominius sprendimus

Veiklos tqstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tQs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys n.bu,
reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito
yra palyginami.

1

unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys



Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. FinaniinEs 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 blti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateii<t4 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 reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi blti matyti tikra ir teisinga
finansine b[kle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s4naudomis, 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 indeiiai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir vertinami pagal 1B-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius' Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal ia-o;o vlrsto apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai,, nuostatas.

Kredito unija turi:
iki i5pirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palukanq metod4.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat fitos 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 [sipareigojimai,, nuostatas.^Siime
straipsnyie taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptoJp"hk"nor.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq itraipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptlmis pallkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZ[stamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikiina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pahkanq metod4).
P askoltl v er td s sumaiej imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bnkles 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 nesurnaZejo. AtsiZv;lgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.



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

ines vertes dalies sumaZe imo dvdZia lenteleie:
Paskolq rizikos grup6 Apskaitinds vertds sumaZ6iimo dydis proc.

2013 m. 2012m.
standartine (I rizikos grup6) 0 0
galimos rizikos (II rizikos srune L 1.

padidintos rizikos (III rizikos sruoe) 20 20
abejotina (IV rizikos grup6) 45 45
nuostolinga (V rizikos qrupe) 100 100

Paskohl vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupQ (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines venes dal[) ir uZtikrinimo priemonq (uZtikrinimo priemones pinigq
srautE).

Paskolq vert6s sumaZejimas 2012 ir 2013 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 200g-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 atliktas, bet
neapmoketas paslaugas, 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, ii i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo iSlaidas, 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 v..rio 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 isigijimo 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:

Ilealaikio turto sruDe Nusid€vdjimo (amortizaciios) laikotarpis. metais
Programine iranga 3
Pastatai 100
Lengvieji automobiliai L0
Baldai 6
Kompiuterine iranqa 4
Kita iranga 3



Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimur 

"prkuitol.-priklauso nuo trl darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito
unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito [staigoms suma.

Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinimi pagal 18-ojo verslo
apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unilor nariams
suma' Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZ[stami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniailsipareigojimai,,
nuostatas.

Kiq 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 vertinimi pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,etlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o talp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidarqs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba sEnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padenglm-o laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq 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 realizuoti turta ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Pal[kanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqj-a
verte' Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikint
apskaidiuotq pallkanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos-kiupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Paliikanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus

lsipareigoj imus, kurie neveninami tikrqj a verte.
avimo veiklos pajamll ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
ir patirtos sEnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
audos. visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai

yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos, Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
[staigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat purodo-u, vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZeiimo ir

4



nuostolir+ 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 ekonomine blklq, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdymq, I turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems [vykdyti ir kitas aplinkybes, turindias
itakos kredito unijos turto vertei, sEnaudas.

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

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

Kitds veiklos pajamq ir kitds veiklos sEnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.
Pelno mokes
io straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio [statymu,

2013 metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesiio tarifas, 2012
metq - 15 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesiio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dienE ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq [sipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukaupq s4naudq ir patirtq nuostoliq
perk6limo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
mokesEio paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesiiq 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 isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarp[ ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagaIT VAS standartq. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Siai finansines
ataskaitas yra 0,1- proc. turto balansines vertes.

FINANSINIV AIASKAITV PASTABOS

1 PASTABA PALU KANU PAJAMOS IR UDOS
Straipsnis 2013 m. 20I2m. Pokytis,

trlkst. Lt
UZ paskolas 321 443 -L22
UZ le5as bankuose
UZ le5as LCKU 25 24 1
UZ vertybinius Dopierius 6 12 -6
I5 viso paiamu 353 479 -126
UZ indelius 228 283 -55



UZ LCKU Daskolas 18 1. L7

I5 viso sanaudu 246 284 -38
Grynosios palfikanu Daiamos r07 195 -BB

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
AUDOS

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,
tukst. Lt

Pervedimq, administravimo pajamos 11 10 'J,

Pewedimq, administravimo s4naudos 2 2 0

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos

I B I

3 PASTABA FINA}ISINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTAIAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRAC INE S NAUDOS

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,
tukst. Lt

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos ir paskolq vert6s
sumadjimas:
paskoloms -17 I -L6
Kitam turtui L42 47 95

I5 viso s4naudq I25 48 77

Bendrosios ir administracines sanaudos

IR SANAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012m. Pokytis,

tiikst. Lt
Stojamasis mokestis 3 2 L

Delspinigiai 10 23 -L3
Kitos pajamos 42 4 3B

I5 viso pajamq JD 29 26



Kitos veiklos i5laidos 27 25 2

I5 viso sqnaudq 27 25 2
Grynosios kitos veiklos pajamos 28 4 24

6 PASTABAPINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq eWivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra
ZinomE pinigq sum4. Tokios
nedidele

7 PASTABA II{VESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos I vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiiiuotomis paliikanomis ir [vertinus u.rtur rr-u7eli-qdei galimrl
nuostoliq.

Unija 20L2 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos
yra [sigytos laikyti jas iki i5pirkimo datos. Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir strukmra
buvo tokie:

trumpalaikes, labai likvidZios investicijos,
IeSos yra be nustatyto termino, o vertes

lengvai
pokydiq

konvertuojamos i
rizika vra labai

e Pin u IN ekvivalentu struktrira ir crar:
Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,

ttikst. Lt
Grynieji pinigai 740 s18 222

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

6 5 1

L e5os L CKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 446 527 -81

I5 viso tt92 1050 142

Straipsnis 2013 m. 20tZ m, Pokytis,
ttkst. Lt

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki idpirkimo

r. rrumpalarKes mvestrcrJos I LR VVp 0 0 0

2. Ilgalaikes investicijos i LR Wp 523 539 -16

3. Ilgalaikes investicijos i ES Wp

I5 viso investicijq i vertybinius popierius,
laikomq iki iSpirkimo

523 539 -16

Investicij os i vertybinius popierius, skirtus pardavimui



Investicijos i LR VVP, [vertinti tikrEja 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 [staigoms 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 sumaZejim4
del galimq nuostoliq.

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-3r Pokytis,
t[kst. Lt

Terminuoti indeliai LCKU

Terminuoti indeliai 11 50 777 433

Le5os laikomos likvidumo rezeryo fonde LCKU 63 59 4

15 viso 1213 776 437

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo 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 i5mokant
sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dal[ ledq 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 id
jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis ir [vertinus vertes sumaZejim4 del galimq
nuostoliu.
Pasko lio strukt[ra ir pokvEiai

Eil. Nr. Rizikos
grup6

20L3-12-
31

2012-12-
31

Pokytis per metus, tukst. Lt

Apskaiti
nd vertd

Spec.
atiddjinia
t

Apskaiti
nd vert6

Spec.
atid6jinia
I

Apskaiti
nd vert6

Spec.
atid6jinia
i

1 Standartin
e

L502 1222 280

2 Galimos
rizikos

1,826 L492 334

3 Padidinto
s rizikos

13 40 -27



4 Abejotina L97 1 394 6 -197 -5

5 Nuostolin
ga

0 0 0 0

6 I5 viso 3s38 1 3148 6 690

7 Specialiqjq
atidejiniq
santykis su
laedito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,
Droc.

2013-12-31
0,03

20t2-12-31
0,19

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

StraiFsnis 20L3-12-
31

20L2-L2-
31

Pokytis per metus, tiikst. Lt

Apskaitin
6 vert€

Spec.
atid€iiniai

Apskaitin
d vert6

Apskaitin
€ vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitind
vert6

1.

Investicijos I
LCKU
kapitala

359 328 31

2. Gautinos
SUInOS

2.1..

Gautinos
sumos uZ
kredito
unijos
perleistq
materialqj[ ir
nematerialqj
i turta
2.2Gautinos
sumos uZ
perleistq
finansini
turta

190 190 190 47 t43 0

2.3.
BiudZeto
skolos
kredito
uniiai
2.4. Kitos
gautinos
sumos

45 5 40



2.5. Kitos
sukauptos
paiamos

I5 viso: 594 190 523 47 t43 7t

11 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija visq ilgalaik[ materiah$i turtq naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i ji.

12 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

13 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis,
t[kst. Lt

Paskolos i5 LCKU 609 190 4L9

Straipsnis 20r3L2-31 417 Pokytis,
tflkst. Lt

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 549 318 231)

- kredito unijq asocijuotq nariq 41 26 1_5

- kredito unijq asociacijq

- kitoms organizacijoms

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 590 443 147

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 5795 5242 553

- kredito unijq asocijuotq nariq

- kredito unijq asociacijq

- kitoms organizacijoms 3 -3

Viso terminuotq inddliq: 5795 5245 550

I5 viso 6385 5688 697

1.4 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR
Straipsnis

Kitos moketinos sumos

L0



15 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

lsipareigojimo
apraiymas
(paskolos davejas,

pirmind suma, valiuta,
pallkanq norma,

tpminr c)

Likutis 2013-
r2-3t

Likutis 2012-
t2-31

Per 2013 metus, ttikst. Lt

GrEZinta
suma

Priskaiiiuota
palflkanq

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

190 190 0 9,5

I5 viso 190 1_90 0 9,5

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 1336,166 t[kst. litq. Jis sudarytas i5 pagrindiniq ir papildomq

pajq' Nominali vieno pajaus verte yra 100 litq. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindin[ pajq, turi vienq bals4, nepriklausomai nuo

jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
pagal KU [statym4 grqZinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervos
Unijos privalomqji rezervE sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqjI

rezervE pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno .

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktiira pagal terminus:

11

20L3-L2-31
rki
pareikalavimo
ir iki 3 m6n.

Nuo 3
mdn. iki 1

metu

Nuo 1

tKt 5

metu

Ilgiau kaip
5 metai ir
neapibr6Zti

IS
VISO

Turtas L467,82 911,50 3918,75 171,0,86 B00B,g3

[sipareigojimai l_949,66 3072,IL 1795,84 1.r9r,32 8008,93

2012-72-37



Iki 3 mdn. Nuo 3 m6n.
iki l metq

Nuo 1

iki s
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VISO

Turtas 1BB0,g3 561,27 2789,04 1765,77 6996,95

Einamieji isipareigojimai 2145,34 2960,48 554,57 1336,56 6996,95

18 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikE ribojanEius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitin[ laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

19 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos vadovais yra laikomi Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq
komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas lei su kredito uni;os vadovu
artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis 5iame 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.

12

Informaciia apie uniios rodiklius:
Rodiklis 20L3-I2-31 2012-12-3r LB

nustatytas
dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 2\,87 26,59 1,3

Likvidumo rodiklis, proc. 37,65 42,98 30

Atviros vienos uZsienio valiutos pozicijos rodiklis -1,18 -1,18 <25

Bendroji atviros uZsienio valiutos pozicijos rodiklis -1,18 -1,18 <25



2013 m. 20L2 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq
ir joms tenkandiq socialinio draudimo imokq suma

156 1.52

Kitos i5mokos (tantjemos, palukanos, ir kt.)

lsipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq
ind6liq, likuiiai laikotarpio pabaigoje

0 0

20 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZiienio valiutq pozicijos normatyvus.
2013 m. gruodZio 3l- d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

2 1 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREI GO JIMAI

Unija per 2013 m. paskolq nenura5e, o susigr4Zino 1l-,56 trikst. Lt . iti nebalansiniai
isipareigojimai:29,97 nikst. Lt. - patvirtintos, bet neiSmoketos paskolos unijos nariams.

22 PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Visuotiniam kredito unijos nariq susirinkimui pritarus, laedito unijos 2013 m veiklos
nuostolis - t92,28 tflkst. pridedamas prie ankstesniq finansiniq metq nuostolio ir paliekamas
nepaskirstytu.

Administracij os vadove

Vyriausiasis buhaltere

Vilma LiZaitiene

Violeta Tautkuviene

13


