
nh\

)
UAB "Audito tikslas"
fmones kodas 17f319474
PVM kodas LT773194716

lmane ireglstruata Juridiniq asmenq registre Registro toarkttojas Vl Registfll centras

Lietuvininkq g 23,
Silutd, LT-99134i
auditas@auditoriai lt
wrivw auditoniai lt

rel E441 771OO
fel 8441 82290
Tel 844'1 532OO
Fak 846 4927?7

uAB,,Audito tikslas"

NEPR.IKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Anyk5diq kredito unijos nariams

Nuomond

Mes atlikome Anyk5diq kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2018 m.
gruodzio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinamasis raStas

iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk?, audit4.

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

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Musq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibUdinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami mlsq nuomonei pagristi.

Vadolybds ir uZ valdym4 atsakingrl asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone,
yra bltina finansindms ataslcaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti

fiei brrtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Umjq ar nutraukti veikl4 arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZirlreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.



Auditoriaus atsakomyb€ uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mr.rsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera

reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama mDsq

nuomond. Pakankamas uztikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirzri ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
nzik4, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 i toki4 rrzlk4 ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq musq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rrzika yra didesne nei reikSmingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes

apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedrlras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomong apie Unijos
vidaus kontrolds veiksmingum4.

. fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusig atskleidimq pagristumE.

. Padardme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansindse ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Mlsq i5vados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, busimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. {verlinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikli pagrindLiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trtlkumus, jeigu juos
nustateme audito metu.

Auditori us Virginijus Saldukas
2019-02-21
Auditoriaus paZyme.l imo Nr.000243
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AnykSiiq l<redito uniia
(imones pavadinimas)

112047140, Dariaus ir Girdno g.5-51, Anvk5diai, lreqistruotas teisinis statusas - reorsanizuoiama
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

Patviftinta

2018 m gruodiio m6n.31 d. BALANSAS

2019-02-21 Nr. 142

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metq t[kst. Eur
(ataskaitinrs laikotarpis)

L.e.administracijos vadoves pareigas

(lrnones vadovo pareigq pavadinirnas)

Vyr. buhaltere

(vyriausio.lo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

tvarkyti apskait4 kito asrnens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos trkslumo lygis tr valruta)

Kristina Voguliene

(vardas tr pavarde)

Regina Simanoniene

(vardas ir pavarde)

TURTAS Pastl
bos

, Nr.

Fin an s in iai
metni

I'ra6jg linansiniai
nretai

A. I'URTAS r2927 7224\

I Pinigai ir pinigq ekr ivalentai 6 2391 1 665

II lnvesticijos ! vertybinius popierius '7
1 180 I131

lll Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
8 791 3602

IV
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 j q gautinos
SUMOS

9 8472 57 6(

Kitas finansinis turtas t0 9 I

VI Alsargos. uZ skolas perinrtas ir kitas turtas ll I l6

vlt I I galai kis matelialusis tultas t2 62 68

VIII Nematerialusis turtas 0

TURTO IS VlSO: 12927 12211-

NUOS;\\rAS KAPITALAS IR lSl PAREIGOJIMAI Pasta

bos

Nr.

Fi n a nsiniai
rn eta i

I'r'adjg finansinia
metai

B. N'IOI{ETINOS| SUN4OS lR ISIPAREIGOJI\{Al 1 l9t4 1118(

Moketinos surnos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms t3 1 102 6l

il
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos
nanams

t4 r 0798 lllll

III Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai 15 14 l4

IV Atidejiniai

Subordinuoti jsipareigojirnai

NUOSAVAS ]F(APITAI,AS 101: I 06:

Paj inis kapitalas 16 )lt 614

tl Privalonrie.ji rezervai ir kapitalas l6 44t 407

ll Perkainojimo rezervas

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 3 42

IVI Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 23 3'7 4

!V.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

NT]OSAVO ]KAPII'AIL,O IR ISIPAREIGOJINIL] IS VISO: 72927 1224:



Anyk5diq kredito uniia
(jmones pavadinimas)

112047140, Dariaus ir Girdno g. 5-51, Anyk5iiai, f registruotas teisinis statusas - reorqanizuoiama
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 m. gruodZio mdn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2019-02-21 Nr. 142

ataskaitos sudarymo data)

2018 metq t0kst. Eur
(ataskaitinrs laikotarpis) (ataskartos tikslumo lygrs rr valiura)

Eit.

Nr.
Sltra i ps nia i liin a ns in ia i

metai
PraOjq finansiniai

metai

Pahkanq pajamos 278 23

I Pallkanq s4naudos 52

II Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 95 8

IV, Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 2'7 3

Finansinio tufio vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 2 t5(

V1 Specialiqj q ati dej iniq s4naudos 3 1'7 1l

v.2. Kitas finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 15 3i

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0

VII Bendrosios ir administracines s4naudos 4 255 J+Z

VIl Kitos veiklos pajamos 0

IX Kitos veiklos sanaudos 0

X. PE,I,NAS (NUOS l-OLlA r) pRt ES A PNIOKESI'INt \lA ,11 19

XI Pelno mokestis 5 A 7

\1t. G R\NASr S P[l,,NAS (Nr, OSTOLTA r) 3',, 42

L.e. admin istracij os vadoves pareigas

( jmones virdovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhaltere
(vyriausio.io buhalterio (buhatterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Kristina Voguliene
(vardas ir pavarde)

Regina Simanoniene
(p -l (vardas ir pavarde)/



Anykiiiq kredito unija

AISKINAMASIS n,q.Srns
2018 M. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos ttikst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

Lietuvos bankas 2000 m. lapkridio 30 d. iSdave licencij4 vykdyti AnykSdiq kredito unijos
veikl4 pagal istatus.

Anyk5diq kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialinius
poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq grqZintint4 leSq priemimu iS

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

istatyme nustatytq frnansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susij usi4 rizikq bei atsakomybg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZilros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KU yra isik$rusi adresu Dariaus ir Gireno g. 5-51, Anyk5diai.
Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 10 darbuotojt+ (2017 m. pabaigoje - l0
darbuotojq). Vidutinis darbuotojo menesinis darbo uZmokestis buvo 2018 metais - 883 ew.,20l-l
metais- 8l I eur.

2018-12-31 2017-r2-3r
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenvs 2762 0 2735 0

Juridiniai qsmenvs 75 65



II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitq

parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standafius,
Lietu,'ros banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unljrl apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2013-03-26, keista 2015-01-06 ir keista 2017-08-08
isigaliioj a 20 17 -09 -0L

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta -tlkst. eurq (tlkst.
Eur,).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos brltq ivertinti apdairiai, t.y. kad
jq verte nebltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir lkiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonominQ prasmg, o ne tik pagal jq juridinE form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reik5ming4
inforrnacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reik5rningai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos fvyko (ne pinigq gavimo arba
iSleid.imo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja varlotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje,
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vaftotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateitiers ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimtl
veiksrningum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
flnans;ine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines b[kles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas paj amas.



Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinio,r ir nirrigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose^ ^^-^b'? ^^ r^^'
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir f,rnansiniai

isipare'i goj imai" nuostatas,

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq verlybinius
popierius bei Lietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir
vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuosta,tas,

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

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4;
LR Vyriausybes vertybiniai popieriai laikomi kaip galimo pardavimo vienerius metus

negali buti priskiriami iki iSpirkimo termino laikomq vertybiniq popieriq s4ra5ui.
Vertybiniai popieriai grupuoj am r pagal unij o s valdybo s sprendim4.
Kredito unijoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinr+ sumrl straipsnyje parodomos Salies ir

uZsienio kredito fstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal
l8-oic, verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumrl straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pah.rkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
P askolq vertes sumaidj imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq verlinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bUkles 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 nesumaZejo. AtsiZvelgus I vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, iverlinus rrzik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupq, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertds sumaZdiimo dydis proc.
2018 m. 2017 m.

standlartine (I rizikos grupe) 0 0

galimos rizikos (iI rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25

abejotina (IV rizikos grupe) 50 {o

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100



Paskolq veftes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemonds pinigq sraut4 taikoma 3,79 proc. diskonto norma
paskolorns (2017 metais taikyta 3,80 proc. diskonto norma paskoloms eurais).

Paskolq vettds sumaZejimas 2017 ir 2018 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtinttas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimuL Nr. 38 patvirtintas kredito unijq minimaliq paskolq vertinimo taisyklemis bei verslo
apskaitos standartais.

K.ito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
mater:iahji ir nematerialqjy turtq, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,
neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas
pripai:istamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

A.tsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skola.s perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turlo, apskaitoje uZregistruoto pagal I2-o1o verslo apskaitos standarto
,,llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte,

lrlematerialiojo 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 (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur parodomas

isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turlo nuverlejimo suma.
Nusidevdjimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini br1d4, proporcingai nuraSant
kiekvjLeno atskiro tutlo vieneto isigijimo vertE per numatom4 jo naudojimo laikotarpf .

T'urto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

R.emonto ir prieZiDros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo tufto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Ilsalaikio turto srund Nusid€v€iimo (amortizaciios) laikotarpis. metais
Programine iranga 5

Pastatai 25

Lengviej i automobiliai 6

Baldai 6

Kompiute,rine iranga J

Kita irang;a 4



Finansiniai isipareigojimai

Ir{oketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kre<lito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Nloketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatari.

K.itq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnlje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo :rpskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 3 1-ojo verslo apskaitos standafto ,,Atlygis
darbuoto,jui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos r,'ertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subor:dinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le5os i5 pradLiu, pripaZistamos tikr4ja verle, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma,
atskaidiavus sandoriui sudarl'ti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqirl iplaukq ir padengimo vertds susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybt) uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba reahzuoti turt4 ir
!sipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomrl
pinigq, lredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
verte, Amortrzuota savikaina ivertinto finansinio turto pahlkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pallkanq metod4. Pal[kanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gautil ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Palflkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
neveftinami tikr4j a verte.

K,omisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yn nerr:ikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra prtpaListamos, 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 vertds
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
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 finansing ir ekonominE blklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdymQ, i turimas uZtikdnimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias
itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

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

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

Kitds veiklos pajamq ir kitds veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atirietojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2018 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis l5 proc" pelno mokesdio tarifas, 2017 metr4 - 15
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taiky'ti atideto pelno mokesdio turto
real izavimo ar atidetq mokesdiq isiparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.

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

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomon e, ytatiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdy,tos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZinto s s4naudomis, balanse paro domos kaip turtas.

Palyginamiej i skaiiiai
Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos

pagal 7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias frnansines
ataskaitas yra0,3 oZ visos turto balansines vertes.

III. FINANSINIU ATASKAITV PASTABOS

1 PASTABA PALUKANV PAJAMOS IR SANAUDOS

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

UZ paskolas a-az/J 221 52
UZ leSas LCKU ,1 ll -7
UZ vertybinius popierius I 0
I5 viso pajamq 278 233 45
UZ indelius 4l A.\AL -l
UZ LCKU naskolas t1 0 11
UZ tiksliniq programrl paskolas 0 0 0
[5 viso sanaudu 52 42 l0
Grvnosios paliikanq pa.iamos 226 r91 35



2 PAST,{.BA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

3 PAST,{BA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

4 PAST,A.BA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

A
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos 87 69 IB

Delspinigiq pajamos
8 14

-6

Komisiniq ir klientq aptarnavimo s4naudos 27 1a
JJ

-6

Grynasis komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos rezultatas 68 50

18

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

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: -17 -1 l5 98

Spec. atiidej iniai paskoloms 14 t4 0

Spec. atiidej iniai kitam fi nansiniam turtui -3 101 98

Kitas fiinansinio turto vertds pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

-15 35 -50

NuraSytos paskolos -8 a-
J/ -45

Investic:ijq i LCKU kapital4 nuvertinimo rezultatas -7 -2 -5

Rezultatas 2 150 -148

A A A A
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Darbo jegos i5laidos 139 128 ll
Nuside"zej imo iSlaidos 7 l1 -4

FA audito iSlaidos AT 4 0

Reklamos ir marketinso iSlaidos 4 J I
Indeliu draudimo imokos 8 15 -7

Atskait'ymai i stabilizacij os fond4 22 31 -9

Atostop;q rezervas I -3 4

Kitos operacines iSlaidos 70 70 0

Ilsalaikio tufio nuverteiimo sanaudos 0 83 -83

I5 viso 255 342 -87



5 PASTABA PELNO MOKESEIO SANAUDOS

6 PASTABA PINIGAI IR PINIGIJ EKVIVALENTAI

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

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Linomq pinigq sum?. Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq rrzika yra Iaba)

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

7 PASTABA INVESTICI.IOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas leSas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq
Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius bei LCKU kapital4. Investicijos j

vertybinius popierius balarrse rodomos kartu su apskaidiuotomis palDkanomis ir ivertinus verles
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 2018 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Vadovaujantis
unijos apskaitos politikos 2018-09-10 isigaliojimu, investicijos grupuojamos kredito unijos
valdybos sprendimu, atsiZvelgiant i unijos planus ir finansines galimybes. Investicijq pokydiai per
ataskaitini laikotarpi ir struktlra buvo tokie:

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

Einamqjq metrl pelno mokestis 4 t9 l5

Atidetar;is pelno mokestis
0 12

12

I5 viso ;pelno mokesiio s4naudq
4 1 -3

Atid0tojo pelno mokesiio turto juddjimas

Likutis metq pradZioje 12 1 ll
Ataskai tiniq metq pokydiai :

II 0 I
sumaZ€j imas atidetoj o pelno mokesdio

isipareigojimo paskaidiuoto nuo atostogq rezervo
0 0 0

padidejimas atidetojo pelrro mokesdio del NT
nuverte'iimo

0 12 -12

Likutis metq pabaigoje 13 l3 0

Straipsnis 2018-12-31 2017-r2-3r Pokytis,
tiikst. Eur

Grvnieii pinieai 39 34 5

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaito se

0 1

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 2352 I 630 722
I5 viso 2391 1665 726



Straipsnis 20t8-12-31 2017-12-37 Pokytis,
tiikst.
Eur

A lnvesticilos i verlybinius popierius, laikomus iki iSpirkimo
I Ilgalalikes investicijos i uZsienio valstybiq VVP

956 949
7

15 viso investicijq !verfybinius popierius,
laikomrl iki iSpirkimo 956 949

B Investicijos i LCKU kapitalq

Invest ciios i LCKU kapitala nominalia verte 249 214 35

Invest ciiu i LCKU kaoitala nuverteiimas -25 a^-)z 7

I5 viso investiciiu i CKU kanitala 224 t82 42

I5 viso investicijq ivertvbinius popierius
I 180 1131 49

I{ustatyti investiciiq i LCKU kapital4 nuvertejimo poLymiai(finansinese ataskaitose
sukaupti nuostoliai). Unija Sios investicijos nuvertejim4 paskaidiavo taip:

-t!.017 metais pagal 2016 metq LCKU finansines ataskaitas bei dviejq ateinandiq metq
planuojamus pinigq srautus, taikant nuosavybes metod4. Apskaidiuotas 15,0 proc. investicijos
nuvertejimas.

-i1018 metais pateikus atnaujint4 LCKU strateginio plano finansinq dali Lietuvos bankui.
Apskaidiuotas 1 0,0 proc. investicijos nuvertejimas.

8 PASTI\BA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTII{OS 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 pallkanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

A.pskaidiuotosios pal[kanu normos uZ terminuotus indelius LCKU iki 2018 m. svvravo nuo
0.29% 1ki 0.47% 017 m. rruo 0.20 %lki0.26%

Straipsnis 2018-L2-31 2017-r2-3r Pokytis,
ttikst. Eur

Terminuot ndel a LCKU 700 3500 -2800

Terminuot ndel a kredito uniiose 0 0 0

Sukauptos pallkanos uZ terminuotus indelius
LCKU 0 a

J -3

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 97 99 -2
[5 viso 797 3602 -2805

Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatltu b[du. Sis rezervas skirtas kredito unljrl, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant
sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje leSq. UZ
likvidumo palaikymo rezervo leSas nuo 2016-05-06 kredito unijoms mokamos 0,0 yo dydZio
metiniq pal[kanq.



9 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKToS PASKoLoS IR KIToS IS Tu
GAUTINOS SUMOS

X.
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos
ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palfkanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.
Paskolq portfelio struktura ir pokydiai:

Suteiktq paskolq strukttrra pagal uZtikrinimo priemones be specialiqjq atidOjinig ir
sukauptq palUkanq

UZtikrinimo priemond Ttrkst. Eur
Paskolos gavej o ikeistas indelis, laikomas skolinandioj e

kedito umjoje
4r0

Vyriausybiq ir centriniq bankq garantija arba laidavimas I 198

Gyvenamosios patalpos 2045

Zemes [kio paskirties Zeme 3101

Komercinds paskirties turtas 310

Fizinio arba juridinio asmens garantlja arba laidavimas 224

Kitos uZtikrinimo priemones I 186

I5 viso 8474

Eil.
Nr.

Rizikos
grupO

2018-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus,
ttrkst. Eur

Skolos
suma

Spec.
atid€iiniai

Skolos
suma

Spec.
atid€iiniai

Skolos
suma

Spec.
atidOiiniai

I Standartine 4870 3599 1271 0

2 Galimos
rizikos

2689 4 9s4 2 t73s 2

a
J Padidintos

rizikos
351 1 492 a

J -I4I a-L

4 Abejotina 13 0 32 1 -19 I

5 Nuostolinga 563 9 708 13 -145 -4

6 I5 viso 8486 L4 5785 t9 2701 -5

7 Specialiqjq
atidejiniq
santykis su

kredito unijos
nariams suteiktq
paskolq suma,

Droc.

0r17 0,33 X X

10 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

10



Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqji turt4, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

Lenteles straipsnyje 1.2,,Paskolq perleidimas" apskaityta:
- [monei, pagal reikalavimo teisiq perleidimo sutarti perduota kredito unijos nariq

paskolos, kuriq verte 59,93 t[kst. Eur. Sudarytoje reikalavimo teisiq perleidimo sutartyje nera

numatyto periodinio imokq mokejimo tvarkara5dio, todel pagal umjoje patvirtint4 tvark4, finansiniq
metq pabaigoje suformuoti 59,93 tflkst. eury dydZio nuo perleistq reikalavimo teisiq i gautinas

paskolq sumas specialiej i atidej iniai.

11 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas,

kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Straipsnis 20t18-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus,
tlkst. Eur

Skolos
suma

Spec.
atiddiiniai

Skolos
suma

Spec.
atid6iiniai

Skolos
suma

Spec.
atiddiiniai

l. Gautinos
sumos

69
-60

65
-64 4 4

1.1. Gautinos
sumos

8 0 0 0 0 0

1.2. Paskolq
nerleidimas

60 -60 64 -64 -4 4

1.3. Kitos
Sumos
(sukauptos
pajamos,
skolos)

I 0 I 0 0 0

I5 viso: 69 -60 65 -64 4 4

Strai;rsnis 2018-12-3r 2017-t2-31 Pokytis,
tiikst. Eur

A. Kito turto vert6laikotarpio pabaigoje
Blsimoj o laikotarpio i5laidos 2 2 0

Kitas turtas I I 0

Atideto pelno mokesdio turtas 13 l3 0

I5 viso t6 l6 0

tL



12 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turl4 naudoja savo veikloje. Jis ndra niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i ji. Informacija apie paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilglalaikio materialiojo turto struktfir4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas
I5 viso

Likuiiai 2017 m. sausio 1 d.

Isigijimo verte 193 65 258
Sukauptas nusiddver rmas 39 57 96

Likutind vert€ 154 8 r62
Apyvarta per 2017 metus

{sigijima 0 2 2

Nura5vmai/oerkelima 0 11 11

Nusidevej mas 7 a
J l0

Nuverlei mas 83 0 83

Likuiiai 2017m. gruodZio 31 d.

{sigijimo verle r93 56 249
Sukauotas nusideve mas 46 51 97

Nuverte mas 83 0 83

Likutin€ vert€ 64 68

Apyvarta per 2018 metus

Isigijimai 0 0 0

Nura5vmai/nerkelimar 0 0 0

Nusideveiimas 5 2 7

Likuiiai 2018 m. sruodZio 3l d
sisiiimo vefie 193 56 249

Sukauptas nusidevei imas 51 53 104

Nuverteiimas 83 0 83

Likutin6 vert€ 59 J 62

Veikloje naudojamas nud€v€tas
turtas(isisii imo savikaina)

0 40 40

13 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

14 PAST'ABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2018-12-37 2017-12-3r Pokytis,
tiikst. Eur

Paskolos i5 LCKU 1 009 0 I 009

Tikslini,q pro gramq paskolos 0 0 0

Paskolos i5 CKU INVEGOS proiektui 93 61 )z
15 viso tt02 6l 1041

1,2



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

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 503 3 54r7 -384
kredito unijq asocijuotq nariq 66 29 a-)t

- kitoms organizacijoms 48 42 6

Viso iki pareikalavimo: 5t47 5488 -341
Termintroti indeliai: - hziniams nariams 5622 559 I a1

JI

- kreclito uniju asociiuotu nariu t7 l7 0
- kitoms organizacij oms T2 l5 -J
Viso ter s651 5623 28
I5 viso 10798 11111 -313

Pal[kanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2018 m. nuo 0,05
% lki I,50 Yo (2017 m. nuo 0,05 o iki 1,50 %), juridiniams nariams - 0,050/o iki 1,50 % (2017 m.
nuo 0,05120 iki 1,50 o/o), uL indelius iki pareikalavimo - 0 % (2017 m. 0 Yo).

15 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018-12-37 2017-12-31 Pokytis,

tflkst. Eur
MoketirLos indeliq draudimo imokos 0 0 0

Sukauntos audito iSlaidos 2 2 0

Atostogq rezervas 9 8

Kiti isipareigojimai (skolos paslaugq tiekejams) 4 1

I5 viso l4 t4 0

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kupitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 527 t[kst. Eur (2016 m. - 614 tr]kst. Eur). Jis sudarl'tas i5

pagrindirLiq ir papildomrl pajrl. Nominali vieno pajaus verte yra 30,00 Eur. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo aprnol,reto papildomo pa.iaus dydLio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr4Linant iSpirktq privalomo ir papildomrl pajq imokas.

Pirpildomq pajq isigytutlki20IT-01-01 likutis laikotarpio pabaigoje 63 tUkst. Eur (2017 m.
203 tukst, Eur).

Pirpildomq pajq isig)'tr1po 2017-01-01 likutis laikotarpio pabaigoje 377 tukst. Eur (2017 m.
326 tlkst. Eur).

Valdybos sprendimais per 2018 metus nariams buvo gr4Zinta 139 tlkst. eurq papildomq
pajq isigytq iki 2017-01-01 (2017 m. buvo grqLinta 131 tr.rkst. Eur).

P t' ival omas is r ezerv as
Unijos privalom4jl rezeNq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4li

rezerv4 pervestas visas arba ne maLiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2018 m. sudard
448 tukst. Eur (2017 m. - 407 tlkst. Eur).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo raSto priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".
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17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq strukturapagal terminus:
2CtI8-12-31

18 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikE ribojandius
normatyvus, taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpinormatyvai buvo vykdomi.

Informaciia apie uniios rodikli

Iki 3 mdn. Nuo 3 m€n.
iki l metq

Nuo 1

lKt f,
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VIso

Turtas 2810 2983 4523 2611 r2927
lsiparei g,oj imai, kapitalas ir
rezervai

oot/. 3784 1401 1070 r2927

Skirtumas tarp turto ir
isipareieoi imu, kapitalu, rezerv

-3862 -80 1 3r22 t54l 0

Likvidus;is turtas 4183
Einaniie i i isipareisoi imai 9688
Likvidurno rodikl 43.1 8

2Ct17 -12-31
Iki 3 m€n. Nuo 3 men.

iki I metq
Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

I S

VISO

Turtas 2650 4569 a-1-Jttt r384 r2320
f sipareig,oj imai, kapitalas ir
rczewai 6793 3188 r123 I2I6 12320

Skirtumin tarp turto ir
isipareigo.j imr+, kapitalq, rezervrl

-4145 t394 2594 157 0

Likvidus;is turtas 52s9
E nalnle | 1 lslparergol lmat 9853
Likvidurno rodiklis. proc 53,3 8

nlOrTnaclla aple unllos I lUS

Rodiklisr 2018-12-37 2017-12-
31

LB
nustafytas
dydis

italo nakankamumo rodiklis 17.09 )'7 74 >10,5 proc.
Likvidurno rodiklis, proc 43.1 8 53.3 8 >30 proc.
Atviros vienos uZsienio valiutos pozicijos rodiklis
(EURU)

0 0 VR <l5o/o

(iSskyrus
EUR)

Padensirno likvidZiu turtu rodiklis 839.93 716,79 >r000
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui )1 64, 16,05 <25 proc.
normalyvas, proc. nuo unuos Kapltalo
Kredito ,Lrnijos investicijq ine nuosavybes vertybinius
popierius procentas nuo kredito uniios balansinio turto

7,40 7,70 <3Oproc.

Vidutin,i ne nuosavybes vertybiniq popieriq porlfelio
modifikuota finansine trukme

0,73 1 aa <3 metai

1AIA



nuo 2015.12.31 neturi btti didesne negu penkeri metai;
nuo 2016.12.31 neturi bDti didesne nesu treii metai.
Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo susijusiq asmenq
rodiklis, nuo perskaidiuoto kredito uniios kapitalo

7,62 7,48 Negalivir5yti
l0 procentu

19 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai".

20 PASTABA SUSIJUSIOS S,q.LYS

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 unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (!vaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifrkuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

2017 metais nebuvo itraukti du darbuotojai vadovai, i5rinkti i valdybos narius. Patikslinti
2017 metq 21 pastabos rodikliai.

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.

21 PAST'ABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2018 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

2018 m. 2017 m.
Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq
socialinio draudimo imoku

62 58

Priskaidiuotas atostogq rezervas ir jam tenkandios
socialinio draudimo imokos

4 4

Tantiemos vadovams 13 4

[5 viso: 79 66

Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudrmo
imokos. tantiemos vadovams

75 62

Like isiroareieoiimai vadowbei 4 4

Susiiusioms Salims iSduotu paskolu ir priimtu indeli ikudiai:
2018-12-3r 2017-12-31

I5duotu paskolu likudiai 250 174

Priimtu indeliu likudrar 185 269
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22 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2018 m. nura5e 17,24 tlkst. paskolq (2017 m. - nenura5e), o susigr4Zino 2,57

t[kst. Eur (2017 m. - 36,60 ttikst. Eur). 2018 m. pabaigoje nuraSytq ir nesusigraiint4paskolq likutis
buvo 230,04 tukst. Eur (2017 m. -215,44 tDkst. Eur).

2018 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq suma sudare225,31 tflkst.

Eur.

Nuomos ir panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukmd

Transportas neterminuota

23 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Llnija planuoja ataskaitiniq metq pelnq (37 tDkst. Eur) perkelti i privalomqji rezervini

kapital4.

24 P OB ALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio ai5kinamojo ra5to paraSymo datos jokiq kitq po balansiniq lvykiq, turejusiq ar
galejusiq tureti itakos 2018 m. finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Vyksta Anyk5diq kredito unijos reorganizavimas prijungiant RokiSkio kredito unijq
(Visuotinis nariq susirinkimas 20 1 8- 1 | -27).

L. e. administracijos vadove

Vvriausioii buhaltere

Kristina Voguliene

Regina Simanoniene

t6



AiSkinamojo ra5to priedas Nr. I

112047140, Dariaus ir Gireno 5-51, An
(imones kodas. adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

20113 metq

L.e.eLdmin istraci)os,vadoves pareigas

(lmones vadovo pareigrq pavadinimas)

Vyr. buhaltere

(vyri ausiojo buh alterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito arimens pareigq pavadinimas)

ttkst. Eur

Kristina Voguliene
(vardas ir pavarde)

Regina Simanoniene

(vardas ir pavarde)

Paj in is

liapita las

Rezervai ir kapitalai Ncpaskirstytas is

pel nas

(nuostoliai)

I5 viso

privalomasis kiti

Likutis uipradjusiq finansiniq metq
pabaigoj e

.10i L 095

Apsl<aitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

Perska iii uotas llikutis uZpraej usiq
fi narnsi niq metq pabaig;oje

692 105 ) 1099

Pelno (nuostol iq) ataskaitoje
nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
nuostol iai)

42 42

Pelno dalis, skiriamrr apyvartai
proporcingoms iSmokonis ir (ar)
Civiclendams moketi

I(itos iSmokos

Sudaryti rezervai 2 a
U

Panaudoti rczeryar

Pa.i inio kapitalo pokytis -78 -78

Likutis pnadjusiq finansiniq ntetq
paba igoje

614 +t., / (.) 0 ,1'.

Pe Ino (nuostoli q) ataskaitoje

nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Atasl(aitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostol iai)

31 3

Pelno dalls, skiriama apyyartai
proporcingoms iSnokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos; iSmokos
C

\{9.y,; rezervai 42 -42 c
Panaudotr rezervai

C

Pajinio kapitalo pokytis -87 -i1 /
Likutis ataskairtiniq fi nnnsiniq rnetq
pabaigo.ie

521 419 0 0 3',7 101 l



AiSl<inamojo raSto priedas Nr.2
An kredito uni

(jmones pavadinimas)

Dariaus ir Gireno g.5-51, Anvk5diai
(jmones kodas, adresas, kiti duornenys)

PINIGV SRAUTU POKYEIAI

2018 metq tUkst. Eur

tril.
Nr.

Pastabos

Nr,
Finansiniai

metai
Pradjg finansiniai

metai
I. l?ag rinrJin6s veildos pin igq srautai
r.1 . t gautos pal[kar-ros 28s 24i
1.1 .2. sunlrrketos palukanos 48 4(
flr.1 Rezultqtas 237 201
t.2.1 gauti komisiniai

8',7 1A
1.2..2 sumokdti komisiniai 21 z)
1.2 Rezultatas 60 46
13.1 ;usigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariLl 2595 211 1

I.3.:l suteiktos paskolos kredito unijos nariams s335 3346
1.3 Rezu,ltatas -2740
1.4. r indetiq i5 klientq ir kredito unijos r.rariq 28467 26262

t.4."2 indelliq i5 klientq ir kredito unijos nariq 28784 26214
t.4 Rezultatas -3 17 4B
r.5. t kredito istaigoms suteiktq paskolq ir

sprecialiosios paskirties IeSq iplaukos

401 8 5095

L5.tZ krediito jstaigoms sLrteiktq paskolq ir
specrialiosios paskirties leSq iSmokos

I2t5 5516

L5 Rezultatas 2803 -12I
I.6. rl iplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 1339 69
r.6.tl iSmokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskoios.,r 311 41

t.6. Rezultatas I 028 2B
1.7 .1 t. tos uZ paslaugas gautos sumos ,7

r4
I.l .tl t. tos pagrindines veiklos pinigq fplaukos 0 0
1.7 .3i k tos pagrindines veiklos pin gq iSrnokos 247 22(
r.1 .41 ;umokdtas pelno mokestis t2 1
I. / Rezultatas -252 -219

Grynieii pasrindinds veiklos pinigu srautai 819 -892

il. Investicinds veiklos pinigq srautai
II. r . t plaukos perleidZiant vertybinius popierius 296 r
rI.1 .2 iSrnol<os isigy-jant vertybin ius popierius 304 652
il.1. Rezu'ltatas -B -646
il.2.1 jplaukos perleidZiant ilgalaikj rnaterialqj j,

nematerialqii turt4
2 c



II.2!..2 i5mokos isigyjant ilgalaiki materialqji,
nemraterialqjj turt4

0

II. 
'1,

RezLtltatqs 2 .,)

II.3 . 1
L os lnvestlclnes ve klos pinigq jplaukos

13.2 L tos investicinds ve klos pinigq iSmokos n

II, :1. Rezultatas 0 0
G:Inieii investicines veiklos pinigu srautai -6 -648

Eit.
Nr.

Pradjg
linansiniai metai

III.
III.I.1 pajq imokos 279 328
III t2 i Sstoj usiems nariams graLinti pagrindiniai ir

papildomi pajai
366 407

III t3 pelno dalies i5mokejimas kredito unijos

III. I . Rezultatas -87 -79
IIL2.I paga I subord inuotnosius j sipareigoj im us gautos

SUMOS

IIl.?..2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus
sumokdtos sumos

uI.t7. Rezu'ltatas 0 0
IIL3I.I kitos finansinds ve klos pinigq iplaukos
IIL3,.2 kitos finansines veiklos pinigq iSmokos
III. 3 , Rezultatas 0 0

GrYl -87 -79
IV. Grynasis pinigq srautq padidejimas

(sumLaZ6.iimas)
726 -7619

V Pinigai laikotarpio pradZioj e t665 3284

VI Pinig;ai laikotarpio pabaigoj e 2391 1 665

L.e.iadrninistracijos vadovds pareigas
(jmones vadovo pzLreigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere
(vyriausioj o buhalterio (buhalterio) arba galindio
tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

.:
( n2 ra(as )\ r -r. es*J/

Kristina Voguliene
(vardas ir pavarde)

Regina Simanoniend
(vardas ir pavarde)
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