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IJAB,,z\udito tikslas"

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS TSVENN

Ani kscirl kredito unijos rrarialns

Nuomon6

Mes atlikorne Anykidiq kredito r-rnijos (toliau Unijos) finansinirl araskaitq. kurias sudaro 2016 rn
gruodZio 3l d. balarlsas, tq dienq pasibaigusiq metq pelno (nLrostoliu) ataskaita ir ai5kinalrasis raittis. iskaitalr
reikSrringq apskaitos rnetodq santraukq. audit4.

Mlsqnuomone,priddtosflnansirtdsataskaitosvisaisreik5rningaisatZvilgiaisteisingai pateikia unijos20l6rn
gruodZio 3l d. finansing padetj ir tE dienE pasibaigusirl nretq flnansinius veiklos rezultatus ir pinigq sraLrtus
pagal Lietuvos RespLrblikoje galiojandius teisds aktus. reglarnentuo.janiius buhaltering apskaitq ir finansiniq
ataskaitq sudaryrn4, ir verslo apskaitos standaftus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikorne pagal tarptautittius audito standaftus (toliaLr - TAS). Musq atsakornybe pagal Siuos standartus
iSsamiai apiblrdinta Sios iSvados skyriule,.Auditoriaus atsakornybe uZ finarrsirriLlataskaitq auditi1". Mes esarrrc
nepriklausomi nuo Urrijos pagal l'arptautiniq buhalteriq etikos starrdartq vald),bos iSleistq BuhalteriLl
profesionalq etikos kodeks4 (toliaLr -'TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito jstatyrno reikalavinrLrs.
sr-rsijusius su auditu Lietur"os Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavirlq. susijusi14 sg
Lietuvos Respublikos audito jstatyrnu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad m0sq surinkti audito iroclymai yri
pakankarni ir tinkami r.r.rlsq nuornonei pagrjsti.

Dalyko pabrdZimas

Nes4lygodami savo ttttotnortis. atkreipianre dernesj j finansiniLl ataskaitr4 aiSkinarno.;o raito 8-z1jq pastabq.
kurioje nttrodytas investicijq iLietuvos Centrinds kredito unijos kapitalq nuvertdjinras ir jo apskaidiavinrr,
metodas.

Vadovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybO uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ 5iq finansinirl ataskaitq parengirn4 ir teising4 pateikirn4 pagal LietLrvos
Respublikoje galiojandius teises aktus. reglarnentr.rojandius buhaltering apskaitq ir finansing arskaitornl'bg. ir
verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus korttrolg, kokia. vadovybes nuomoue. yra bLitina fiuansinenrs
ataskaitonrs parengti be reik5mingq iSkraipyrnLl del apgaLrles ar klaidos.

Retrgdatna finansines ataskaitas vadovybe privalo iverlinti Unijos gebejimE tgsti veik14 ir atskleisti (-iei

blrtina) dalykus, susijusit"ts su veiklos lgstinumu ir veiklos tgstinurno apskaitos principo taikymu. iSskl,rLrs
tuos atvejus, kaivadovybe ketina likviduoti Unij4 ar nutraukti veik14 arba neturi kitLlrealiq alternatvvrl. tik
taip pasielgti.

U2 valdyrn4 atsakingi asrnenvs privalo priZilreti Unrjos linansiniLl ataskaitq rengin.ro proces4.
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Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

MDsq tikslas yra gauti pakankam4 LrZtikrinirn4 del to. ar flnansines ataskaitos kaip visunra nera reikSmi'sar
iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSradE. kurioje paieikiana rnusq 

'u.,ror-rc.Pakankamas uZtikrinirnas-tai auksto lygio uZtikrinirlas. o ne garantija, kacl reikSmingq iSkraipymq..jeiuu.jis
yra, visada galirna nustatyti per auditq. kLrris atliekarnas pagal TAS. ISkraipl'nrai. kLrrie eali atsiiasri ijct
apgaules ar klaidos. laikorni reik5rlingais, jeigu galirna pagrjstai nurnatl'ti. kaci atskirai ar kartLr-jie gali turcti
dideles itakos vartotojq ekortominiams sprertdimanrs, priirnamicrns rerlisltis llnarrsileniis ataskaitoltis.

Atlikdarni audit4 pagal TAS. viso audito metu priemenre profesinius spreldintus ir laikemes prol'esinio
skepticizrno principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinonne finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraip,vmo del apgaules arba klaidq
rizik4. suplanavome ir atlikorne procedDras kaip atsak4 j toki4 rizik4 ir surinkome pakankamr-1
tinkamq audito irod,vmq mDsq nuomonei pagristi. ReikSrningo iSkraipymo del apgar-rles
neaptikimo rizika yra didesne nei reikSrningo i5kraipymo del klaidtl neaptikimo rizika. ncs
apgaule gali blti sukdiavimas. klastojimas, tydinis praleidirnas, klaidingas aiSkinimas arba yiclaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkreciornis
aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam. kad galetume pareik5ti nuomong apie L-Jnijos
vidaus kontroles veikslningum4.

. {vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinirnr4 bei
su jais susiiusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del t.aikomo vciklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to. ar.
remiantis surinktais irodymais. egzistuoja sLl ivykiais ar s4lygomis susijgs reikSrningas
neapibreZtumas. del kurio gali kilti reikSmingq abe.ioniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. .leigLr
padarome i5vad4, ka,l toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba. jeigu tokiq
atskleidirnq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MDsq i5vados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. 'fadiau" bnsimi ivvkiai ar salvsos
gali lemti, kad Uniia negales toliau tgsti savo veiklos.

. lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikini4. struktlr4 ir turini. iskaitant atskleidimus. ir tai.
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, in,formavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimt! ir atlikir-ncr
laik4 bei reikSmingus audito pastebe.iimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus. .jeigu.f uos
nustateme audito metu.

Auditorius Virginijus Saldukas
2017-03-t6
Auditoriaus paZyrnej irno Nr, 000243
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Any k5iiq kredito unija
(jmones pavadinimas)

I120,171,10, Dariaus ir Gireno g. 5-51, Anl,kSIiai
(jmoncs kodas. adresas. kiti duontenls)

Patvirtinla

2016 m gruodZio men. Jl d. IJALA.r..SAS

2017-03- l6 Nr. '' :

(ataskaitos sudarl'nro data)

2016 metq tikst. Eur
(alcskirtrnrs lorlulsrnri)

Administracijos vadovd

( jnones vadovo parergq pavad ininras)

V1'r. buhalter€
( vyriausio.jo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

tvarklti apskaitg kito asrnens pareigq pavadinirnas)

' (paraias)

' iparaias)

Birutd Yisnrinien€

(r'ardas ir pararde)

Rcgina Simanoniend

(\ardas Ir pararde)

TURTAS Pasta

bos

Nr.

Finansiniai
metai

Praijg
finansiniai

metai
A. TURTAS 12214 l2l2t

Pinigai ir pinigq ekr ir ule ntri
'7 3281 I 581

Invcstici.ios j vertybinius popierius I +87 422

II I. Kredito jstaigorns suteiktos paskolos ir kitos i5.jq gautinos surnos
9 196 I 59t

IV.
Kredito uniios nariirnrs suteiktos paskolos ir kitos iS.iq grutinos
sunlos

l0 5010 .lli1

Kitas finansinis turtas ll t9 5l

VI, Atsargos. r.r2 skolas pcrinrtas ir kitas turtas t2 26 56

VII llgalaikis r.naterialusis tuft as l3 t62 175

VIII Nematerialusis turtas \,

'TURTO IS VISO: 12214 12124

NUOSAVAS KAPITALAS rR lSt pAREtGOJti\tAl Pasta

bos

Nr.

Finansiniai
metai

Praijg
finansiniai

metai

B, MOKETI NOS SUMOS IR ISIPAREIGOJI]\IAI Il1r5 r0939

Moketinos sumos ir jsipareigo.iimai kredito jstaigonts t4 33 8(

II
Moketinos sumos ir lsiparcigo.iimai klientams ir krcdito unijos
nanants

l5 l 1067 l0tt21

III Kitos rnoketinos surnos ir jsipareigojimai l6 l5 l5

IV. Arida'.i iniri 0

Subordinuoti jsiparcigoj irnai

c. NIIOSAvAS KAPITALAS 1099 1 t8!

['ajinis kapitalas t7 692 78(

I ['rivalomie.ji rezervai ir kapitalas t7 ,t05 3l

II Perkaincrj imo rezer\/as

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai )
') 9(

v.t Ataskaitiniq uretq pelnas (nuostoliai) 1t 2 9(

v.2. Ankstesrriq nlL'trl pclnds (rrLrostolili)

NLIOSAVO KAPITT\LO IR ISIPAREIGOJIMU lS VISO: 12214 l2l2t



Anvkliiu kredito uniia
(inrones pavaclinimas)

ll20{7140, Dariaus ir Girdno g. 5-51, An1'l<iiiai
(imones kodas. adresas. kiti clr,romcnrs)

2016 m. gruodZio mdn. Jl d. PELNO (NIjOSTOLI(r),\I'ASK,\|TA

2017-03- 16 Nr. !

( ataskaibs sudarl'mo data)

2016 metq
( rt.rskartr n ls larlolrrf l\ i

tIkst. Eur
(0taskartos tlkslumo lvcls rr valrulil)

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra0jg I'inansiniai

metai

PalIkanq pajarnos 250 19:

I PalIkanq s4naudos 5l ().

II Kornisiniq ir klienlq aptarnavinro veiklos piiiantos l 62 5t

IV. Komisiniq ir klientq aplarnavinlo veiklos s4naudos 2 25

Finansinio tufio vertes pasikeitiuro ir parclavimo rezultalas 3 -62 -l!

v.l Specialiqiq atide.j iniq s4naudos -) l7

v2 Kitas llnansinio tufio vertes oasikeitimo ir oardavimo rezultatas 3 -.15 3l

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) '4 100 Iu[

VII Bendrosios ir adrninistracinds sanauclos ) 265 26(

VIII Kitos veiklos pa.iarnos

tx. Kitos veiklos sanaudos

x. pELNAS (N TTOSTOLTAT ) pRrES Apr\{OKESTtNTM4 105

XI. Pelno nrokestis 6 ()

xil. GRYNASTS PELNAS (NtIOSTOLTAT) 9(

Administracijos vadov€

( jmones vadovo pareigq pavadrnimas)

\ryr. buhaltert
(vy riausio.jo buhalterio (buhallerio) arba galindio

tvarkr-ti apskaitq kito asmens pareigq pavadininras)

( paraSas )

( parasas )

Birutt Visminirni'

lvardas ir palarde)

Ilegina Simanonien0

lrardas ir par.ardel



Anyk5iiq kredito unija

AISKINAMASIS naSlas
2016 M. GRUODZTO 3l D.

(visos sumos pateiktos tlkst. eurq. jei nenurodyta kitaip)

I. BENDRO.II INFORMACIJA

AnykSdiq kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2000 m. lapkricio
30 d.

Lietuvos bankas 2000 m. lapkridio 30 d. iSdave licencijq vykdyti Anl.kSciq krcdito unijos
veikl4 pagal istatus.

Anyk5diq kredito uniia, tai kredito istaiga. kuri tenkina savo nariq ukinius ir socialiniLrs

poreikius ir turi licencij4 verstis. ir verciasi indeliq ir kitq gr4Zintinq le5q prien"rimu iS

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

istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytienrs asmenims ir prisiinra su tlto
susijusi4 rizik4 bei atsakomybg.

Iftedito unijos, kaip juridinio asmens, teisine fbrma yra kooperatine bendrove.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, l.ietuvos
Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatyrnu. Lietr"rvos

Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais. prieZifiros

institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
KIJ yra isiklrusi aclresu Dariaus ir Gireno g. 5-51. AnykSdiai.

Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo ll darbuoto,jq (2015 m. pabaigo.je - 12

darbuotojq). Vidutinis darbuotojo mdnesinis darbo uZmokestis buvo 2016 metais - 782 eur.. 2015
metais- 697 eur. .

lnformacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2016-12-31 2015-t 2-31

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys 2751 0 27 15 0

Juridiniai asmenys J1 51



II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai. naudoti 2016 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus.
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unrjq apskaitos tvarkymq bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2013-03-26 ir pakeista 201 5-01 -06.
Kredito unijos f'rnansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos flnansindse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta -tlkst. euru (t[kst.

Eur.).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus. kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir fsipareigojimai, pajarnos ir s4naudos b[tq ivertinti apdairiai. t.y. kad
jq verte nebltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinla.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir fikiniai jvykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonominQ prasmg. o ne tik pagaljq juriding forrn4.

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

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks irtgs savo operaciias pakankamai ilgai. kad.ii nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos srit-vs nebus
reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansinir4 ataskaitrl duomenvs
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZfstamos tada. kai jos ivyko (ne pinigq gavinro arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio llnansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos.
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius. bet ir apie

isipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi b[ti suprantamos vartotojarns. lurintienrs

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 infbrmacij4.
Svarbumas. lnformacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams iverlinti praeities. dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtr4 sprendimq
veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada. kai ji yra tiksli. iSsanti ir
joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansinds ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir f-inansines b[kles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unilos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpj, siejamos sLr

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas.



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 l8-ojo verslo apskaitos standarto..Finansinis tLlrtas ir flnansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicUos i Lietr.rvos banko.
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdvds valstybiq vyriausy,biq vertybinius
popierius bei Lietuvos C'entrines krcdito uni.ios kapitalE. Sie rertybiniai popieriai pripa2isrami ir
veftinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto.,Finansinis turtas ir flnansiniai isipareigojirnai"
nuostatas.

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

amoftizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4;
LR Vyriausybes vertybiniai popieriai laikomi kaip galimo pardavimo vienerius metus

negali b[ti priskiriami iki iSpirkimo termino laikomq vertl,biniq popieriq s4raSur.
Vertybiniai popieriai grupuojami pagal unijos valdybos sprendim4.

Kredito unijoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinrl sumLl straipsnl'je parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos. terminuotieji indeliai. taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigorns pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis tufias ir llnansiniai isipareigoiimai" nuostatas. Siantc
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotrllq indeliq sukauptos pal[kanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS .iq gautinq sumq straipsrryje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i3 jq gautinos sumos kaftu su sukauptomis palDkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir veftinamos pagal 18-ojo verslo apskaitits
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
P as koltl ver I e s sumaiei imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais. Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklernis, kredito unijos flnansines
skolininko blkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kart4 per mdnesi. Kredito unija paskolq vertinimo r.netu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verti nesumaZe.io. AtsiZvelgus i r.,ertininro
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos. ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupg, kredito uniios valdybos patvirtinti ir flnansindse alaskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grup6 Apskaitinds vertds sumaZeiimo dydis proc.
2016 m. 201 5 rn.

standartine (I rizikos grupe) U U

galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (llI rizikos grupe) 25 25

abejotina (lV rizikos gmpe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100



Paskolq verlds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant 1 paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant LrZtikrinimo priemones pinigll sraut4 taikoma 4.79 proc. diskonto norma
paskoloms (2015 metais taikyta 5.4 proc. diskonto norma paskoloms eurais).

Paskolq vertds sumaZejimas 2015 ir 2016 metais buvo skaidiuojamas pagal LJnijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktl'vq grupavimo ir specialitjq atide.iiniq
(atidej imq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio tut-to straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas flnansinis turtas.
neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sulnos ir kitas ftnansinis turtas
pripaZistamas ir verlinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto..Finansinis turtas ir flnansiniai
isiparei goj imai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq. uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turirnq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti. ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. LIZ skolas perimtas nef-rnansinis turtas. kurf artimiausiu rnetu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas. o veliau kaip ir atsargos
veftinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto .,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veiklo.je naudo.jamcr
ilgalaikio materialiojo turto. apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
.,llgalaikis materialusis tufias" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnl'je parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialio.jo
turto, pripaZinto ir apskaitclje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standar-to..Nematerialusis
turtas" nuostatas, vene.

Ilgalaikis turtas (patvirlinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 145 Eur parodomas

isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma.
Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesinf b[dq, proporcingai nuraSant

kiekvieno atskiro tut'to vieneto isigijimo vertE per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.
Turto naudojimo Iaikotarpiai yra tokie:

Ilealaikio turto qrurr€ Nusidev0iimo (amortizaciios) laikotarrris, metais
Programind iranga 3

Pastatai 25

Lengvieji automobihar o

Baldai tl

Kompiuterine iranga J

Kita lranga 4

Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

ataskaitiniu laikotarpiu. kai jos
darbq registravimas apskaitoie



Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsny.je parodoma visa kredito uniios

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
lsipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami 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 unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito r.rnijos nariams pripaZistarni ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto,.Finansinis tuftas ir finansiniai jsipareigo.jirnai''
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnl,je parodomos kitos rrroketinos sumos ir
isipareigojimai. neparodyti kituose moketinq sumLl ir isipareigojimq straipsuiuosc.. Sianre
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigoiimai pripaZistami ir vertinarni pagal 24-o.jo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis". 3 1-ojo verslo apskaitos standarto ..Atly,gis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos verlybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos. kurios turi visus pasitikctines
(subordinuotosios) paskolos poZymir-rs.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte. kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma.
atskaidiavus sandoriui sudaryi patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengin'ro veftes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentlr.

Finansinis tuftas ir isipareigojimai sudengiami ir neto surna parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinirnas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsn,vje parodomos pa.iamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikorr-rq

pinigq, kredito uniios nariams suteiktq paskolq ir kito f-rnansinio turto. kuris neveftinamas tikrqja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turlo pallkanq pajamos apskaiciuo.jamos taikant
apskaidiuotq pallkanq metod4. PalUkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu,.jei tiketina. kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai fvertinama.

Pal[kanq s4naudq straipsnl,je parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus. kurie
nevefl inami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos u2

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patir-tos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq adrninistravimo mokesdiai
yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos ) ra
pripaZistamos, kai patiriarnos. Komisiniq pajamos i5 operacijr"l yra pripaZistamos. kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsny.ie parodomas kredito

istaigoms ir kredito uniios nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertis
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios verlds pasikeitirno, vertybiniq popieritl ir kito finansinio turto vertes surnaZdiimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos verlybiniais popieriais ir kitu
flnansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atide.iiniq. kuriuos
tbrmuoja atsiZvelgdama ! kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingurn4. i



kliento finansinE ir ekonorning bDklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinirno priemones Siorns prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. turindias

itakos kredito uniios turlo ,,reftei, s4naudas.
Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operaciiq

uZsienio valiuta, kitq finanrsiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqiq ir admiinistracinir-1 s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio

s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
Kit6s veiklos pajamq ir kitds veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.
Pelno mokesdio striaipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio

ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu. 2016 metu
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno rnokesdio tarit-as,2015 metq - 15
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaiciuoiamas naudoiant mokescio tarifus. galiojancius ar
patvirlintus balanso sudanymo dienq ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turtcr
realizavimo ar atidetq mokesdi q i siparei goj i mq ivykdymo laikotarpir"r.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudr4 ir patirtLl nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galio.jantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
mokesdio paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojanras bendras atidetqjq mokesdiq turlinis likutis, .iis pripaZistarnas
finansindse ataskaitose tik ta dalimi. kurio realizavimas, vadovybes nuomone. yra tiketinas.

Per ataskaitini laik,ctarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio perjarnornis. balanse
parodomos kaip fsipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos. ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s'4naudomis. balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal 7 VAS standart4. l(U nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
ataskaitas yra 0,3 %o visos r[urto balansinds vertes.

Ataskaitiniais metais buvo pakeistas investicijq i LCKU kapital4 atvaizdavimas balanse bei
kitq pajamq (delspinigiq ir pan.) atvaizdavimas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Del sios prieZasties
patikslinta lyginamoji informacija. Lyginamosios informacijos pasikeitimo ftaka atskleista lenteleje-
Zemiau.

Zemiau Siame aii;kinamajame raSte visur nurodoma ataskaitiniais metais pakoreguota
I ygi namoj i informacij a.

Straipsnis 2015 m.
patvirtinti
duomenvs

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

Skirtumas,
tiikst. Eur

IL lnvesticijos i vertybinius popierius 4012 4226 2t4

V.Kitas finansinis turlas 268 54 11/'l-L ta

IILKomisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

A<AJ 58 1a
IJ

VIII.Kitos veiklos pajamos l3 U -13



III. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

3 PASTABA FINANSIN]IO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

UPAS'I'AtsA PALUKANU PAJAMOS IR SANAU DOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
UZ paskolas 216 /.+) 11

UZ le5as LCKU t7 tl o

U2 vertybinius popierrus 17 39 1')-LL

15 viso paiamu 250 293 -43
UZ indelius 52 91 -39
UZ LCKU paskolas U u 0

UZ tiksliniu programLl pas;kolas 0

I5 viso sanaudu 52 92 -40
Grynosios paliikanu paiamos 198 20r -J

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVTMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAU DOS

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos 57 46 ll
Delspinigiq pajamos

5 12
-1

Komisiniq ir klientq aptarnavimo s4naudos
25 3l 12

Grynasis komisiniq ir kJlientq aptarnavimo
veiklos rezultatas

JI 2l l6

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tflkst. Eur

Specialiqjq atiddjiniq sqnaudos: t7 8 9

Spec.a dej n a paskolomLs -29 -28 -l
Spec.a dejin a kitam flnansiniam turtui 46 315 10

Kitas finansinio turto vert0s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

-45 -31 - l,l

NuraSytos paskolos l5 al-Jl 16

Investicijq i LCKU kapital4 nuvertinimo rezultatas -30 () -30

Rezultatas -62 -39 -23



A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Realizuotas pelnas i5 operacijq VVP 100 188 -88

Rezultatas 100 188 -88

4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
NUOSTOLIAI

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

6 PASTABA PELNO MOKESETO SANAUDOS

7 PASTABA PINIGAI IIT PINI(}U EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigry ekvivulentul parodl'tas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito

istaigose.
Pinigq ekvivalentaii yra trumpalaikds, labai likvidZios investicijos. lengvai konvertuo.jarnos i

Zinom4 pinigq sum4. Tol<ios leSos yra be nustatyto termino. o vertds pokydiq rizika yra labai

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktlra ir pokydiai:

A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Darbo jegos iSlaidos 135 132 J

Nusideveiimo iSlaidos t2 laIJ -l
FA audito Slaidos 4 4 0

Reklamos ir marketinso i5laidos J A I

Indeliq draudimo mokos 21 to
Atskaitymai i stab lizacijos fond4 32 26 o

Atostogq rezervas -7 4 n
Kitos operacines iSlaidos 65 57 8

I5 viso 265 266 -l

AI'A A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttikst. Eur
Einamqjq metq pelno mokestis 5 16 ll
Atidetasis nelno mokestis

I
1

I5 viso pelno mokesiio s4naudq
6 l5 -9

Atiddtojo pelno mokesiio turto judOjimas

Likutis metq pradZioje )
Ataskaitiniq metq pokydiai:

sumaZejimas atidetojo pelno mokesdio

isipareigojimo paskaidiuoto nuo atostogrl rezervo
I

Likutis metq pabaigoje I 2 -1



Straipsnis 20r6-r2-3r 2015-12-31 Pokytis,
tflkst. Eur

Grynie.ji pinigai 44 36 8
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose I 0

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 3239 l 545 1694
[5 viso 3284 1582 1702

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas lesas investuoja i t.ietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kittl

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius bei LCKU kapitalE. Investicijos i
verlybinius popierius balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis pal[kanomis ir ivertinus vertes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 2016 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Vadovaujantis
unijos apskaitos politikos 2015-01-06 pakeitimu, investicijos grupuojamos kredito unijos valdybos
sprendimu, atsiZvelgiant i unijos planus ir finansines galimybes. In'n,esticijq pokyciai per ataskaitini
laikotarpi ir strukt[ra buvo tokie:

Straipsnis 20r6-t2-31 2015-12-31 Pokytis,
ttikst.
Eur

A. lnvesticijos ! verlybinius popierius, laikomus iki iSpirkimo
L llgalaikes investicijos LR VVP 0 3649 -3649
2 Ilgalaikes investicijos ! uZsienio valstybiq VVP

303 -i Or
-60

I5 viso investicijq ivertybinius popierius,
laikomq iki iSpirkimo 303 4012 -3709

ts. Investicijos i LCKU kapital4

lnvesticijos i LCKU kapital4 nominalia vefte 2t4 214 0

Investicijq i LCKU kapital4 nuvertejimas -Jt/ 0 -30
I5 viso investicijq iverfy"binius popierius

187 4226 -3739

KU valdyba savo posedyje svarstd investicijq i LCKU kapital4 nuvertejimo poZymius ir
prieme sprendimE Sias investicijas nuvertinti 30 t[kst. eurq suma. Sprendimas priimtas atsiZvelgiant
i LCKU sukauptus nuostolius bei i tai, kad unija neketina i5stoti iS LCKU ir tiki pateiktu LCKU
veiklos nlanu.

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTBIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos.
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieii indeliai
rodomi kartu su sukauptomis pallkanomis paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Apskaidiuotosios palDkanq normos uZ terminuotus indelius 2016 m. svyra\/o nuo 0.05 % iki
0,55 Yo (2015 m. nuo 0,05 "h iki 0,55 %).



Straipsnis 2016-12-31 20r5-t2-31 Pokytis,
ttikst. Eur

Terminuoti indeliai LCKIJ 2900 1 500 I 400
Terminuoti indeliai kredito uniiose 180 0 180

Sukauptos pal[kanos uZ terminuotus indelius
LCKU l8 7 ll
Le5os laikomos likvidumo rezervo fbnde LCKU 98 90 8

[5 viso 3196 t597 I s99

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU. likvidumo palaikymo rezerve" kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu b[du. Sis rezervas skirtas kredito uni.lq, LCKU narirl
veiklos likvidumui uZtikrinti. suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSrnokant
sukauptas leSas pagal kredito uniios pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU r,'isuotinio narir.l
susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje leSq. U2
likvidumo palaikl'mo rezervo lesas nuo 2016-05-06 kredito unijoms mokamos 0,0 % dydZio
metiniq pallkanq (2015 metais 0.2%).

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JTI

GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos
ir iS jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis ir iverlinus vertes sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.
Paskolq portfelio struktlra ir pokydiai:

Eit.
Nr.

Rizikos
grup6

2016-t2-31 2015-12-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Skolos
suma

Spec.
atiddiiniai

Skolos
suma

Spec.
atideiiniai

Skolos
suma

Spec.
atideiiniai

Standartine 3441 3052 405 U

2 Galimos
rizikos

507 I 231 276

a
J Padidintos

rizikos
291 2 812 -+ol

4 Abejotina 86 J 30 4 56 -l

Nuostolinga 747 ZO 370 56 303 -30

6 I5 viso 5072 32 449s 6l 578 -29

Specialiqjq
atidej iniq
santykis su

kredito unijos
nariams suteiktq
paskolq suma,
Droc.

o;63 1,36 X X

10



Suteiktq paskolq strukt[ra pagal uZtikrinimo priemones be specialiqjq atid€jiniq ir
sukauptq pallkanq

UZtikrinimo priemond Tiikst. Eur
Paskolos gavejo fkeistas indelis, laikornas skolinancioje

kredito unijoje
o

Vyriausyb q ir centriniq bankq garantija arba laidavimas 660

Gyvenamosios patalpos t079
Zemds lkio paskirties Zerne t969
Komercines paskirties turtas 174
Fizinio arba juridinio asmens garantija arba laidavimas 408

Kitos uZtikrinimo priemo.nds /ol
I5 viso 5057

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS
Siame balanso straipsnlje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqii turt4, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas. neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

Lenteles straipsnyje 1 .2,,Paskolq perleidimas" apskaityta:
- fmonei, pagal reikalavimo teisiq perleidimo sutar-ti perduota kredito uniios nariq

paskolos, kuriq verte 166,11 tlkst. Eur. Sudarytoje reikalavimo teisiq perleidimo sutarty'le nera

numatyto periodinio imokq mokejin'ro tvarkara5dio, toddl pagal unijoje patvirtint4 tvark4. finansinir-1

metq pabaigoje sufbrmuoti 166,11 tlkst. eurq dydZio nuo perleistq reikalavimo teisiq igautinas
paskolq sumas specialieji atidej iniai.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Skolos
suma

Spec.
atiddiiniai

Skolos
suma

Spec.
atideiiniai

Skolos
suma

Spec.
atideiiniai

l. Gautinos
SUMOS

185
166 174 -120 il -16

1 .1. Gautinos
SUInOS

l8 0 0 17 U

1.2. Paskolq
perleidimas

t66 166 170 t20 -4 -46

1.3. Kitos
Sumos
(sukauptos
pajamos,
skolos)

0 3 0 -1,

[5 viso: 185 -166 174 -120 -l I -46

1.r



12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straips;nyje parodytos turimos atsargos. uZ skolas perimtas nefinansinis turtas,
kurj artimiausiu metu ketirLama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Sumoketos ar,,ansinds imokos uL2015-2017 metus iLCKU stabilizacijos fbnd4 2017
metq dalis balanse atvaiz:duota straipsnyje ,,Kitas turtas'.. Si imoka atlikta vadovau.iantis LCKU
visuotinio nariq susirinkimo 2014m, gruodZio 18 d. sprendimu ir kredito uniios Valdybos posedZio
2014-12-19 Nr. 63 sprendimu.UL 5i4 avansing imok4 mokama 6,3 proc. metiniq pallkanq.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 il6lalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. .Iis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teistis i ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito r,rnijos
turimo ilgalaikio materialio.io tur-to struktlr4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straripsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,

tflkst. Eur
Kito turto vert€ laikotarpio pabaigoje

-

I 4l ) 2

Kitas turlas 21 )/. a1-Jt
Atideto pelno mokesdio turtas 2 -l
I5 viso 26 56 -30

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nemateri
alusis
turtas

I5 viso

Likuiiai 2015 m. sausio I d.

Isigiiimo vefte 193 69 0 262
SukaupLas nusiddvet rmas L) 53 0 76

Likutine vert6 170 l6 0 186
Apyvarta per 2015 metus

Isigiiimai 0 0 0 0

Nusideveiimas 8 J 0 l1
Likuiiai 2015 m. sruodZio 3l d.

Isis imo verte 193 69 0 ,o,
Sukauptas nus deveiimas 31 56 U 8l

Likutind verte 162 l3 0 t75
Apyvarta rrer 2016 metus

Isis lmal 0 0 I

NuraSvmai/oerke tmat 0 0 5

Nusideve mas 8 I 0 o

Likuiiai 2016 m. sruodZio 3l d.
lsisiiimo verte 193 65 0 258

Sukauptas rrusidevei imas 39 57 0 96
Likutind vert€ 154 8 0 162

Veikloj e naudoj amas nudevdtas
turtas(isigi.i imo savikaina) 0 45 0 45

12



Straipsnis 2016-12-31 2015-t2-31 Pokytis,
ttrkst. Eur

Tiksliniq programq paskolos 0 l5 -15

Paskolos i5 CKU INVEGOS projektui JJ 65 -)/-
I5 viso 33 80 -17

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTATGOMS

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pallkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariarns svyruoja 2016
% rki 1,50 o (2015 m. nuo 0.05 % iki 1,50 %), iuridiniams nariams - 0.05% iki 1,50
nuo 0.05% iki 1,50 o/o). uL indelius iki pareikalavimo - 0 % (201 5 m. 0 %).

I6 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,

ttikst. Eur
Moketinos indeliq draudimo imokos 0 5

Sukauptos audito iSlaidos 2 2 0

Atostogll rezervas l1 l8 -7

Kiti isipareigojimai (skolos paslaugq tiekejams) 2 l0 -8

15 viso l5 35 -20

17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Paiinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 692 ttikst. Eur (2015 rn. - 780 tlkst. Eur)..lis sudar-vtas i5

pagrindiniq ir papildomll pajLl. Nominali vieno pajaus vefte yra 28,96 Eur. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pa.iininko narystei Uniio.ie su iuo atsiskaitoma
grqLinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajLl imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo,,Del kredito unijq istatyrno I-796 pakeitimo'' Nr. XII-
2567 nuostatas, nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomi pa.iai. kurie isigyti iki 2016-12-31.

m. nuo 0.05
% (2015 rr.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

Iki pareikalavimo:- tzrnrams nanams 4969 448s 484
- kredito uniiu asoc uotU nal'rU 47 44 a

Kltoms organlzac oms 40 JO +

Viso iki pareikalavimo: s056 4565 49r
Terminuoti ndeliai: - fiziniams nariams 5979 6227 -248
- kredito un q asoc uotu nanu 17 17 0
- kitoms orsanizac oms t5 15 0

Viso terminuotu: 601 1 6259 -248
I5 viso 11067 10824 243

13



nebus itraukiami i kredito unijos pajini kapital4 skaidiuojant maZiausi4 kredito unijos kapital4 ir
veiklos rizik4 ribojancius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 2016-12-31
b[klg tokiq pajiniq inaSq vr:fte yra 610 tlkst. eurq.

P r iv ul omas is r c zerttus
Unijos privalomqji rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqji

rezervE pervestas visas arb,a ne rnaZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2016 m. sudare
405 tlkst. Eur (2015 m. - 315 t[kst. Eur).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamoio raSto priede Nr.1 ..Nuosavo kapitalo
pokydiai".

I8 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMIJ GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimll strukt[ra pagal terminus:

2016-12-31

19 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBO.IANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribo.jandiLrs
normatyvus. taikomus kreclito uniioms. Per ataskaitini laikotarpl norntatyvai buvo r'1'kdomi.

Infbrmacija apie Lrnijos rodiklius:

Iki 3 men. Nuo 3 men.
iki I metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Turtas 37 19 4482 2978 1035 t2?14

Jsipareigoj imai. kapitalas ir
rezervai

6494 3469 1 050 1201 12214

Skirtumas tarp turto ir'

isipareigoj imq, kapitalq. rezervq
-2775 1013 1 928 -166 0

L kvidusis tuftas 6215
E namlell lslparergol rmal 9938
L kvidumo rodiklis. oroc. 62.54

2015-12-31
Iki 3 m0n. Nuo 3 m6n.

iki I metq
Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS
VISO

Turtas 1913 1715 6662 I 834 t2121
Isipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

6022 3665 I 140 1297 12124

Skirtumas tarp turlo ir
isipareigoi imu, kapitalu. reze

-4r09 I 950 5522 538 l U

L kvidus s turtas oL21,

E namle lslparelgollmal 9322
L kvidumo rodiklis. proc. 66.74

'J.4



Rodiklis 20t6-12-31 20r5-12-31 LB
nustatytas
dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 18.95 23.93 > 1i proc
Likvidumo rodiklis, proc. 62.54 66.7 4 >30 proc.
Atviros vienos uZsienio valiutos pozicijos rodiklis
(EURU)

U 0 VR :15%
(iSskyrus
ELJR)

Padengimo likvidZiu turtu rodiklis 360.56 2206.65 :100%
taikomas
nuo 2013-
01 -01

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc. nuo Unijos kapitalo

)o 7i t6.49 <25 proc.

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

89.06 64^87 <300 proc.

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes vertybinius
popierius procentas nuo kredito uniios balansinio turtcr

2.47 33.1 0 <50 proc.

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq portf-elio
modifikuota flnansine trukme
nuo 2015.12.31 neturi bfiti didesnd negu penkeri metai;
nuo 2016.12.31 neturi blti didesne nesu treii metai.

1.ti 4.14 <3 rnetai

Skolinimo kredito unijos vadovarns ir su juo susijusiq asmenLl
rodiklis, nuo perskaidiuoto kredito unijos kapitalo

6.29 5.85 Negali
vir3yti I 0

orocentu

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

lnformacija apie pinigq srautlrs pateikta priede Nr.2 .,PinigLl srautq pokydiai".

2I PASTABA SUSIJUSIOS SNII'S

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai" stebetojq tarybos nariai.
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir adrninistracijos vadovas bei su kredito r-uri.ios

vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito uni.jos vado','cr
sutuoktinis (sugyventinis). vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asrnenl's. jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dalj.

2016 m. 2015 m.
Priskaidiuota atlyginirnq ir jiems tenkandiq
socialinio draudimo imoku

38 l')a;

Priskaidiuotas atostogll rezervas ir.jam tenkandios
socialinio draudimo imokos

7 \4

Tantiemos vadovams t2 12

I5 viso: J/ 68
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo
imokos, tantjemos vadovams

50 JT

Likg isipareigo.i imai vadovybei t4

15



Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
Susiiusioms Salims iSduot olu ir priimtu indeliu likuiiai:

2016-r2-3r 20r5-12-31
ISduotg paskolq likudiai 124 t62
Priimtu indeliu likudiai 225 383

22 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo v1'kdyti kapitalo pakankamumo. likvidumo.
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutrl pozicijos nonnaty\ us.
2016 m. gruodZio 31 d. Kti atitiko visus privalomus reikalavimus.

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2016 m. nuraSd paskolq uL 34.31 ttikst. Eur (2015 m. - 29,97 tlksr. Eur). o
susigr4Zino 19,44 tlkst. Eur (2014 m. - 2,08 tfikst. Eur). 2016 m. pabaigo.ie nura5ytq ir
nesusigraZintq paskolq likutis buvo 252,04 tDkst. Eur (2015 m. - 237 ,11 tlksr. Eur).

2016 m. gruodZio 3 1 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq suma sudare 374,02 tr,rkst.

Eur.

2012-07-12 pasiraSyta sutartis su Centrine kredito unija del sindikuotos paskolos teikimo

kredito gavejui 168 t[kst, Eur sumai. Kredito unija atlieka ,. Mokejirno agento" funkcijas.

Nuomos ir panaudos btidu valdomas turtas Nuomos trukme

Transportas neterminuota

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLTU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitiniq metq peln4 (1,77 tUkst. Eur) perkelti iprivalomqii rezervini
kapital4.

25 POBALANSINIAI IVYKIAI

2017 metq sausio menesyje uLdaryta nuotoline kasa ir joje bul'gs turtas bus
parduodamas. Tiketina, kad parduodant 5i turt4 bus patirta apie 400 eurq nuostoliq.

lki Sio ai5kinamojo raSto para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq. turejr-rsiq ar
galejusiq tureti itakos 2016 m. I'rnansiniq ataskaitq rinkiniui. nenustatyta.

Administracij os vadovd

Vyriausioji buhaltere

Birute Visminiene

Regina Simanoniene
t/

IO



AiSkinarno.io raSto pricdas Nr. I

AnvkSdiu kredito un

umones paYa0lnlmas

112047110, Dariaus ir Gireno 9.5-51, AnykSdiai
(lmones kodas. adresas. kiti cluontenl's)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2016 metu

Administracij os vador'€

( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhaltert
(ryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

(parasas )

( paraSas )

takst. Eur

Ilirutd Visminieni

1r'ardas ir pavardel

Regina Simanonien6

(vardas ir pavarde)

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas

(n uostoliai)

I5 viso

privalomasi$ atsargos kiti

Likutis uipradjusiq finansiniq metq
pabaigoje

825 176 t37 t4(

A,pskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esrniniu klaidu taisvmo rezultatas

PerskaiCiuotas likutis utpratj usiq
finansinig metg pabaigoje

82s l7t t3, I l4(

I)elno (nuostoliq) ataskaito.je

ncpripaZintas pclnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grl,nasis pelnas

(nuostoliai )

9( ()(

Pelno dalis. skiriama apyvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezert,ai t37 l3

Panaudoti rezervai

Pa.j inio kapitalo pokl,tis -45

Likutis pra€jusiq finansiniq metq
pabaigoje

780 315 90 I 185

Pelno (nuostoliq) ataskaito.j e

ncpripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grvnasis pclnas

(nuostoliai)
2 2

)elno dalis. skiriama apvvarlai
rroporcingoms iSmokorrs ir (ar)

Ji" idendams moketi

itos iSmokos
judurt ti rezervai 90 -90

Panaudoti rezervai

Paj inio kapitalo pokytis -88 -8ti

Likutis ataskaitiniq finansiniq metq
nahnipoie

692 405 0 0 7 1099



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2
Anykliiq kredito uniia

(imones pavadinimas)

Dariaus ir Gireno 9.5-51, Anyk5iiai
(imones kodas, adresas. kiti duomenys)

PINIGV SRAUTV POKYEIAI

2015 metq t[kst EUR

nit.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg finansiniai
metai

I Pagrindinds veiklos pinigq srautai
I.1.1 ;autos pal[kanos 255 299
t.t.2. iumoketos palukanos 6-5 104

1.1 ?.ezultatas t90 t95

1.2.1 3auti komisiniai 59 41

r.2.2 ;umok€ti komisiniai 25 36

1.2. Qezultatas J1 t1
I.3.1 ;usigraZintos paskolos i3 kredito unijos nariq 2402 2265
rtaL.) .L ;uteiktos paskolos kredito unijos nariams 2961 I 8t8
I.J Rezultatas -565 4J/
t.4.1 ndeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq plaukos 26305 23811

t.4.2 ndeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iSmokos 26095 ll63 l
Rezultatas 2t0 l2ll

t.5.I <redito istaigoms suteiktq paskolq ir
;pecialiosios paskirties leSq iplaukos

l7 l0 501

t.5.2 <redito istaigoms suteiktq paskolq ir
;pecialiosios paskirties leSq i5mokos

3298 20 l-5

t.5 Reztrltalas /i8,t I 508

L6. l plaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) I li
t.6.2 iSmokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 48 2tc
r.6. Rezultatas -17 197

t.7 .l <itos uZ paslaugas gautos sumos 5 t4
t.].2 <itos pa.grind nes veiklos pinigrl plaukos 0 C

r- 1l. t .) <itos pagrind nes veiklos pinigq 5mokos 230 251

t.7.4 ;umoketas oelno mokestis t1 t
1.7. Rezultatas -212 -21 3

Grynieii pagrindin€s veiklos pinigu srautai -2008 -91

IL Investicinds veiklos pinieu srautai
II.l .l iplaukos perleid2iant vertybinius popierius 7705 858(
fl.t.2 iSmokos isieyiant vertybinius popierius 3905 845t
II.I Rezultatas 3 8u0 t36
U.2.1 jplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqji,

nematerialqji tur14

0

|.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki rnaterialq!,
nematerialqji turt4

I 2

il.2. Rezultatas I -2

It.3. t kitos invest cinds veiklos pin gq iplaukos
il.3.2 kitos invesl cines veiklos pin gq iSmokos

II.J Rezultatas 0 U

Grynieii investicin€s veiklos rrinigu srautai 3799 134



ait.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra0j9

finansiniai metai

nI. Finansines veiklos pinisu srautai
III.1.1 raiu imokos t09 ll4
U1.1.2 i5stojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir

papildomi pajai
r98 t60

III 1.3 relno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

ril.l. Rezultatas -89 -J6
III.2.I :agal subordinuotuosius isipareigo.jirnus gautos

;ul1los

ut.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigo.j imus
sumokdtos sumos

u1.2. Rezultatas Ll t)

III.3.I <itos finansines veiklos pinigq iplaukos
r il.3.2 <itos finansines veiklos pinigq iSmokos
ril.3. Rezultatas 0 IJ

Grynieii finansin€s veiklos pinigu srautai -89 -1(

IV. Grynasis pinigq srautq padiddj imas
(sumaZdiimas)

1702

Pinigai laikotarpio pradZioje 1582 1585

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 32.84 1582

Administracijos vadove
( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioj i buhaltere
(v1'riausio.lo buhalterio (buhalterio) arba galindio
tvarkl'ti apskait4 kito asmsns parei-eq pavadinimas)

4.. .

I

( parasas)

( paraSas )

Birutd Visminiene
(varclas ir pavarcle)

Regina Simanoniend
( r'arclas ir pavarde)
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