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Kredito unija "Vievio taupa'r

Draugystes 19-44 Elektrcnq m. Elektr6nq sav.

AISKINAMASIS RASTAS

2019 M. GRUODZIO 3r D.

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

I. BENDROJI INFORMACIJA

Lietuvos bankas l995m.rugsejo l8d. i5dave licencij4 kredito unuai ,, vievio

l3#;;""'oti 
licencines finansines paslaugas, nusrarytas Lietuvos Respublikos kredito rurijq

KU " Vievio taupa" - tai kredito lstaiga, kuri tenkina savo nariq ukinius irsocialinius poreikius, turi licencrj4 ir verdiasi indeilq'i. titq gr4zintinq lesq priemimu iSneprofesionaliq rinkos dalyviq ir tq skolinimu, tarp pat turi teisg verstis kitq LR kredito uniiqistatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima sutuo susij usi4 rizik4 bei atsakomybg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatin6 bendrov6.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,Lietuvos Respublikos kredito unuq isiatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymubei kitais istatymais, prieziDros inititucijos priimtais teises aitais ir savo istatais.

Kredito unrya "Vievio taupa,,
l995m.lapkrilio 27d. Duomenys apie kedito
registre.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e
pabaigoje - 6 darbuotojar). Informacda apre
pateikiama Zemiau:

Kredito unija yra Lietuvos centrinds kredito unijos (toriau _ LCKU) nare.

unija yra isikurusi adresu Draugystes 19-44 Erektrenq m. Elektrenq sav.

Nutolusi kasa yra Vilniaus g. 47 Vievio m. Elektrenq sav.

buvo uZregistruota LR imoniq rejestre
unij4 kaupiami ir saugomi Juridinrq asmenq

kredito unlioje dirbo 6 darbuotojar (201g m.
kredito unijos narius ir asocijuotus narius

Juridiniai asmen



II. APSKAITOS PRINCIPAI

L'emiauyra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kreditounijos"2019 m. finansines ataskaitas. 
-

pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2019 m. gruodZio 31 d. galiojusi LietuvosRespublikos buhalterines 
-apskaitos irtutyra Lietuvos Respublikos imoniq finansin.satskaitomybes istatym4 galiojusius Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, kurieapimastandartus irmetodines rekomendacijas, parengtas irpawirtintas Audito, apskaitos, turtovertinimo ir nemokumo valdymo tamybos, LietuvJs u*i.o nutarimus, reglamentuojandiuskredito urijq apskaitos tvarlym4 i. unios apskaitos politik4

Kredito uljos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasidedasausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 3 I d.

Iftedito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.
sumos Siose finansinese ataskaitose yra pateiktos tiikst. eurg jei nera nurodytakitaip' Del sumq apvalinimo iki tDkst. Eurq, sumos lenielese gali nesutapti, tokie nesutapimaiyra nereik5mingi.

Kredito unija ner'ykdo sandoriq uzsienio valiuta ir neturi uzsienio valiutaiSreik5to rurro ir lsipareigojimq tit<ueiq.

pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitosmetodus' kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigp;imai, pajamos ir sqnaudos blqivertinti apdairiai, t'y' kad jq verte nebDtq nepagristai paaiJinta arba nepagristai sumazinta.
Turinio' o ne formos pirmen-vbe. ukines operacijos ir Dkiniai ir,ykiai kreditounijos apskaitoje irasomi pagal iq turini ir ekonomrnq p.*-q, o ne tit pagat iqi,,iding form4.
Reiksmingumas' Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamareiksming4 informacij 4 Informacij a reiksminga tada kai j 4 praleidus arba pateikus neteisingaifinansiniq ataskaitq vartotojai gari priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kadkredito unija veiks ir tgs savo operaciias pakankamai itgai, k;;il nesiruosia tikvlduotis ir josveiklos sritys nebus reikSmingai ap.iUotos.

Apskaitos pastovumas pagal pastovumo princip4 turi b'ti garima parygintikredito unijos skirtingq laikotarpiq finan"sines ataskaitas. Tokio palyginimo reiki4 kad biitqZinomos kredito unuo: finansines bDkr€s, turto, pajamq, sqnaudq ir pinigq srautq keitimositendencijos' todel visais ataskaitiniais laikotarpiars laikomasi tos padios apskaitos politikos.Apskaitos politik4 galima keisti tik tad4 jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito undosfinansing buklg ir veiklos rezultatus. rei per ataskaitini larkotarpi arbajam pasibaigus tam tikrq



apskaitos sri6iq politika keidiama" aiSkinamajame raste nurodoma, kokie b[tq finansiniairez'dtatai,jei butq taikoma ankstesnd apskaitos politik4 i' r.Ji..;i. yra dabar.

Kaupimas. veikros operacijos pripazistamos tada, kai jos ir,yko (ne pinigqgavimo arba isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose.Finansines ataskaitos, parenglos taikant kaupimo prin.ipa, lnformuoja vartotojus ne tik apiepraeities ilykius, bet ir apie isipareigojimus mokdtr arba gauti pinigus ateityje.
suprantamumas' Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams,

#:1iffi-:akankamq 
ekonomikos bei apskartos xniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4

svarbumas' Informacija yra svarbi, ieigu padeda vartotojams ivertinti praeities,dabarties ir ateities ivykius, priimii Lkonominius sprenaimus ir suvokti anksdiau priimtqsprendimq vei ksmingum4

Patikimumas, hkrumas ir teisingumas. Informacrla patikima tada, kai ji yratiksli,issami ir joje ndra reiksmingq klardq ts kredito urijos nr#in", ataskaitos turi buti matytitikra ir teisinga finansind blkl6, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bDkles pakeitimai.
Palyginimas' Kredito unijos p{amos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi,sleJamos su sqnaudomis, patirtomis uzdirbant i* puju.,* rinansines ataskaitos sudaromostaip' kad finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai grl"tq palyginti jose pateikt4 informacij4su kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito umlq pateiklama irrormacija ir teisingai ivertintifinansines bDklds, veiklos rezultatq, pinigq srautq pokydius.

Paskolq vertds sumazejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg(tiketin4 atgauti paskolos apskaitines vert6s dali) ir uztikrinimo priemong (uztikrinimopriemonds pinigq sraut4)- Afskaidiuojant uztikrini;o priemones pinigq sraut? taikoma 6,5proc. (2018 m. - 6,5 proc.) diskonto norma^

Sudarydama specialiuosius atide.iinius (vertindama paskolq vertes sumazejim4)kredito unija vadovaujasi Lretuvos banko valdybos 2oog-03-26nutarimu Nr. 3g ,,Ddl kreditounijq minimaliq paskolq vertinimo reikalavimq patvirtinimo', bei jo v6lesniais pakeitimais.
Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijosperleist4 materialqii ir nematerialwi turte biudZeto skolos"kredito unijai ir kitas finansinisturtas' neparodytas kituose balanso straipsniuose, pripazista-as i, vertinamas pagal ls-joverslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai', nuostatas.

Paskolq rizitoi gmpe Apskaitin6s u..tO- ,rrrn.uUffi

idintos rizikos tttf n"f,G

nuostolin€a 1V rizikos



Nefinansinis turtas

Atsargq, uz skolas perimto 
.ir. 

kito turto straipsnyje parodoma kredito unijosturimq atsargl+, uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri u.ti;iu*iu metu ketinama parduoti,ir i kitus turto straipsnius neftraukto turto verte. uz skolas perimtas nefinansinis turtas, kuriartimiausiu metu ketinamaparduoti, pripaZistamas tikr4f a ueite atemus pardavimo islaidas (operemimo verte)' o veliau kaip ir atsargos vertinamas paga s-o;o verslo apskaitos standarto"Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veiklojenaudojamo ilgalaikio materialiojo iurto, apskaitoje uzregistruol pagal 12-ojo verslo apskaitosstandarto " Ilgalarkis materi al usi s turtas,, nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyte parodoma kredito unijos veikloje naudojamonematerialiojo turto, pripaZinto lr apst<aiioje'uZregistruoto pagal l3_ojo verslo apskaitosstandarto "Nemateri al us turtas,' nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 145 Eur(2018 m' - 145 Eur), parodomas isigijimo veite, sumazinta sukaupto nusidevejimo(amortizaciios) ir turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amort izacya) apskaidiuojamasnaudojant tiesini bud4, proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertgper numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Remonto ir priezifiros i5laidos pripazistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniulaikotarpiu' kai jos patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo i. ,ernorto darbqregistravimas apskaitoje priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezurtato.

Finansiniai isipareigojimai
Moketinq sumq ir lsipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visakredito unijos isipareigojimq Salies ir uzsienio bankams'beiiitoms kredito istaigoms suma.Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms p.ipuziriu-i ir vertinami pagal rg-ojoverslo apskaitos standarto "Finansinis tunas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.Moketinq sumq ir isipareigo.yimq klientams ir kredito.rnryoJnarrams straipsnyjeparodoma visa kredito unUos isipareigojimq klientams, kurie n6ra kredito istaigos, ir kreditotutijos nariams suma' Moketinos sumJs ir isipareigojimar klientams ir kredito unijos nariamspripazistami ir vertinami pagal l8-oro verslo apskaitos standarto ,,Finansinis 

turtas irfinansiniai isipareigoj imai,, nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinossumos ir isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq ,*qi, isipareigojimq straipsniuose.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau:

Nusiddvojimo@
metais

kiri-10



Siame straipsnyje parodomos moketinos:r.-o, ir isipareigojimai pripazistami ir vertinamipagal 24-ojo verslo apskartos standarto ,,Pelno mokestis", ii'-o:o verslo apskaitos standarto,uA.tlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

subordinuotuosius kredito 
fuos lsipareigojimus sudaro kredito unijos isleistiilgalaikiai skolos vertybiniar popieriai (obligacuos) d;;;os paskolos, kurios turi visuspasitiketinos (subordinuotosi os) paskolos pozymius.

skolintos resos is pradZiq pripaZistamos tikrqla verte, kuri4 sudaro grynoji gautqlesq sum4 atskaidiavus sandoriru zudaryti patirtas ,*ura* veliau skolintos lesosapskaitomos amortizuota savikarna, o tarp gautq grynqf q iplaukq ir padengimo ,..te, ,*iorg,skirtumas pripaZfstamas pajamomis arba sqnaudomis pelno lnuostoliq) ataskaitoje per vis4skolos padengimo 
.laikotarpi taikant galiojandias palukanq norn:N. skolintos lesospripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse,kai yra teisine galimyle uZskartvti priiazintas ,u.n* i. yru t'.rini-as atsiskaityti neto sumauba realizuoti turt4 ir f sipareigoiimus ,ienu metu.

pajamq ir s4naudq pripaiinimas

Paliikanq pajamq strarpsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos is kedito lstaigoselaikomq pinigq, kredito uniios nariams suteiktq paskorq ir kito finansinio turto, kurisnevertinamas tikr4ia verte' Amortizuotasavikarna ivertinto finansinio turto pal[kanq pajamosapskaidiuojamos talk:nl. apskaidiuotq pal[kanq metod4. palfikanq pajamos pripaZistamos

ffill}],'J:}',T,: 
jei tiketina' rao uus gauta ekonomine nauda ii paia-,+ srilLa gali buti

Pal[kanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams irkitiems klientams 
. 

priskaidiuotos palDkanos ui, indelius, gautas paskolas ir kitusisipareigoj imus, kurie nevertinamr tiki4i a verte.
Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamq ir sqnaudq straipsniuoseparodomos uZ tarpininkavim4 uzdirbto; paiamos ir patirtos ,qruuoor. Siuose straipsniuose taippat parodomos kitos pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolqadministravimo mokesdiai yra nereiksmrngi i. pu;*i-, priprzir,"-i is karto juos gavus.Komisiniq sqnaudos yra pripazistamos, kai patr,amos. roirisinirl pajamos is operacijq yrapripaZistamos, kai atliekama susij usi operacij a.
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomaskredito f staigoms ir kredito unijos ,uiiu., suteiktq paskolq vert€s sumazejimo ir nuostolio delvertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas Sia*, strarpsnyle taip pat parodomas verq,biniqpopieriq tikrosios vertes pasikeitimo. vertybiniq popr".i.l ir kito finansinio turto vertessumaiejimo panarkinimo rezultatas, prekybos ,.rryuiniui, popieriais, kitu finansiniu turtu,pelnas arba nuostoliai siame straipsny.ie parodomi specialilui atidejiniq, kuriuos to.oito *1uformuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimorizikingum4' i kliento finansing ir ekonoming buklg, lprievdiq pagal sandorius de] finansiniqpaslaugq teikimo vykdymq i turimas uztikrinimo pri.-on., Sioms prievolems ivykdyti ir kitasaplinkybes, turindias itakos kredito urijos turto vertei, s4naudas.
Kito finansines ir investicines veiklos peino (nuostoliq) straipsnyje parodomioperacryq uzsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq poti-o i, pardavimo operacijq rezultatai.



Bendrqiq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitiniolaikotarpio sqnaudos, susijusios su pagrindine kedito ,nuos ,.inr"
Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituosepelno (nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparody'tos iprasiines veiklos pajamos ir sqnaudos.
Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpiopelno mokesdio ir atidetojo pelno mokerdio rrrnu. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelnomokesdio istatymu, 2019 metq apmokestinamajam pelnui iarkomas 5 proc. pelno mokesdiotarifas, 2018 metq - Sproc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifusgaliojandius ar patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelnomokesdio turto realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq [ykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieli skirtumai atsiranda dei sukauptq sqnaudq ir patirtqnuostoliq perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqiq mokesdiq turtinis likutis, jis pripazistamasfinansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripazintos iio laikotarpiopajamomis, balanse parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytosiSmokos' ataskaitiniu laikotarpiu nepnpaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq inasq verre. pajiniai 
inasai galibuti tik pinigines imokos. unijos pajatyraapskaitomi nominalia verte.

"Privalomasis rezervas uba rezervinis kapitalas sudaromas is kredito unijospelno atskaitymq' Atskaitymai i privalomqii rezew4 arba rezervini kapital4 yra privalomi irnegali b[ti maiesni kaip 90 proc. kredito unrjos paskiistytinojo pelno, iki privalomasis rezervaswba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas ,ro*y, ne maiiauglI0 kredito unijos nuosavokapitalo' Privalomasis rezervas uba rczervinis lapitalas kedito unijos visuotinio nariqsusirinkimo sprendimu gali biiti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.Panaudojus dali privalomojo rezervo arba rezervinio kapitaro;r (arba) atsargos kapitalo kreditounijos veiklos nuostoliams padengti, i5 paskirstytinojo perno vel atskaitoma i privalomqlirezerYT wba rezervinf kapital4 tiek. kad privalomasi, ..r..u* arba rezeruinis i<apitalas iratsargos kapitalas taptll nustatyto dydZio.

Kredito unryos privalomasis rezervas 2019 m. ir 20lg m. gruodZio 3l d. nebuvopilnai suformuotas."

fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal verslo apskaitos standartus, vadolybeireikia padaryti tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto,isipareigojimll, pajaml] bei sqnaudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniqataskaitq reiksmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, 
"o*u nusidevejim4 ir finansinio



bei nefinansinio turto vertes sumazejimo ivertinimus. B[simi ivykiai gali pakeisti prielaidas,
naudotas atliekant ivertinimus. Tokiq ivertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas
finansindse ataskartose, kai bus nustatytas.

NeapibrdZtumai

,,NeapibreZti isipareigojimai n6ra pripaZistami finansin€se
apraSomi finansindse ataskaitose, isskyrus atvejus, kai tikimybe, kad
duodantys i5tekliai bus prarasti , yralabai maia-

NeapibrdZtas turtas finansinese ataskaitose nera pripahlstamas, tadiau jis yra
apraSomas finansindse ataskaitose tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba
ekonomind nauda."

P oataskaitiniai ivykiai

Poataskaitiniai lvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovds
padet! balanso dien4 (koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yia atspindimi.
Poataskaitiniai ivykiai, kurie ndra koreguojantys ilykiai, yra apra.somi pastabose, kai tai yra
reikSminga-

patyginamieji 
s kaidiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas
atvaizduotos pagal 7-qii verslo apskaitos standart4. Kredito unijos nustatytas esmines klaidos
dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yrao,3%onuo kredito unijos hrrto vertds, bet
ne daugiau kaip 43400 Eur. Taisant esmines klaidas taikomas retrospektyvinis metodas.
Praejusio ir ankstesnio laikotarpio neesminds klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiq yra
tai somos einamoj o I aikotarpi o fi nansinese ataskaitose.

ataskaitose. Jie yra
ekonoming naud4

1. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Pinigai kasose 29 l6Lsrus r_It Komerclruuose DanKuose tunmose
atsiskaitomosiose saskaitose 0 62Ltrsus utrut.r trreje Kreollo ullll ole 256 551Pinigai kelyje
Pinigq ir ju ekvivalentq i5 viso: 285 629



2 Pastaba. Investicijos ! vertybinius popierius

Pra6j9 linansiniai metai

Iki i5pirkimo termino taitom-ynausyUes
ygllybiniai popieriai (VVp)

iiniai VVP (vqrter srlmuZ"lirn.as
Viso investicijos iV\?

Investici.los i LCKU

Kredito unijos turirru vertybiniai popieriar yra galimo pardavimo. Investicijos ivertybinius popierius rodomos kartu su sukauptomis pauun-omis. vidutine palfikanq norma
0,60yo.

Investuodama Unija privalo atsiZvelgti i apribojimus, kurie yranustatyti Lietuvos
banko nutarime ir pagal galiojandi4 redakcij4 yra iotie,

Apribojimas pagal balansinio turto dali: vertybiniq popieriq dalis Unijos
balansiniame turte negali virsyti 30 proc. Unijos wP 20i9 m. gruodZio 3l d. sudaro I1,5 proc.
Unijos turto (2018 m. gruodZio 3l d. sudare I 1,6 proc.)

Apribojimas pagal modifikuot4 finansinq trukmg (MFT): bendra vertybiniq
popieriq portrelio modifikuota finansind trukme negali virsyti 3,5 metq.

Kredito unij4 sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto
vertd yra sumazdiusi. Jei finansinio turto balansine vertd yra didesne uZ sum4 tiketin4 atgautiuZ turtx tuomet Sio turto vert6 yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikqja verte
neregistruojamas tod6l' kud ,o tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, balansine vertepaskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio aiena tureiq blti patikinam4 ar nera jos
nuvertdjimo pozyrmq Atihnkamar kredito unija atliko investicryq i LCKU pajus vertes
sumaiejimo vertinim4. AtsiZvelgiant i unijos narystQ LCKU, LCKU turim4 sukaupti nuostoli,
esamus ir planuojamus LCKU veiklos rezultatus, investicijai i LCKU pajus 2019 m. gruodZio3l d. buvo apskaiq,tas l0 proc., t.y. 12600,00 Eur(2018 m. gruodZio 3i j. - 10 proc., 12600,00
Eur) vertes sumaZej imas.

LCKU 2019 m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2019 m. kovo 26 d.,
buvo nutarta, kad LCKU nariq pajiniai inasar i LCKU kapitia turetq sudaryti ne maZiau kaip
1,9 proc. unijos aktyvq (turto).

Straipsnis Finansiniai metai

Parduoti laikomi VVp 503 s06
14IUD

503 506Investicijos i LCKIJ pal"s
127 127

12 13
618 620



3 Pastaba' Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos isiq gautinos sumos

Finansiniai metai

Terminuotieji ind6liai LCKU
lJcrminuoti indcliai
1.1. iki 3

1.3 nuo I iki 5

1.4. daugiau kaip 5 met
Le5os laikomo. rcf
IeSos)

Apskaidiuotosios palDkanq normos uZ terminuotus indelius 2or9 m.svyravo nuo
0,71 proc. iki0,72 proc. (201g m. nuo 0,15 proc. iki l,2proc.).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo
rezerve' sis rezervas skirtas kredito r.urijq, LCKU nariq veiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant
kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokani sukauptas lesas pagal kredito unijospareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos I-iru nar6s specialiai tam tiksluiLCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuoiinio nariq susirinkimo patvirtint4 dalilesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unrjoje. UZ likvidumo palaikymo
rezervo leSas kredito unijoms paliikanos n6ra mokamos.

4 Pastaba' Kredito unijos nariams suteikt.s paskoros ir kitos is iq gautinos srunos.

Paskol

Suformuotas specialiqiq atideiiniq paskoloms likutis 2019 metq prad1oje buvo
160 tDkst' Eur., per 2019 metus specialie;i atideti;iai paskoloms sumaZinti 63 tlkst. Eur.

o struLlura ir pokyiiai. t st. e

Rizikos grupe Apskaitine
verte Spec. atidejiniai Apskaitine

verte
Spec.

atidejiniai
Suteiktos paskolos ir kitos gautinos
sumos
Standartine 1406 0 12s5
Galirnos rizikos 426 4 425 5Padidintos rizikos 228 10 143
Abe.jotina 72 4

664 79 591 149
2 796 97 2 414 160tKatnit 2 699 2 254



5 Pastaba. Kitas finansinis turtas

Kredito unija 2019 metais nepereme turto uZ skolas. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje uZ skolas perimt4 turt4 sudare 0,00 Eur, praejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
- 5 tIkst. Eur.

UZ skolas perimto turto pardavimo pelnas 5 t[kst. Eur apskaitytas 4.15.30.5000
straipsnyje.

Atidetas pelno mokestis 20r9m. nebuvo skaidiuojamas.

7 Pastaba. Ilgalarkis materialusis ir
nematerialusis turtas

Pracjg fi nansiniai metai

Kitas finansinis turtas i5 viso

6 Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Kito turto vert6 laikota

Praejg linansiniai metai

tas nefinansinis turtas
UZ skolas perimto nefinansinio tr.t"i*t f.it"tr.pi"

U2 skolas perimtas nefinansinis turrai
Parduotas uZ skolas perim ta r,r" t'i,ronrinii turt a,

skolas perimto nehnansinio tu.to .r.,r".ti.rimo ,ffi
UZ skolas perimto nefinansinio t*t, 

"*te f"ik"t".pi,

Busimo laikotarpio iSlaidos
Kitas turtas

lno mokesdio turtas

Str':ripsnis i*uri I)astatai
Kompiute

rin6
iranga

tsalda
i

Kitas
il galaikis

aul'tas

Transp
orto

priemo
n6s

Nemater
i alusi s

furtas

I5
viso

Likuiiai 2018 m. sausio I
d.

[sigiiimo verte 114 6 14 6 140Sukauptas nusidevej imas
(amortizaciia) -19 -5 -7 -5 -36Likutini vcrti' 95 I 7 I 104Apyvarta per 2018 metus

Isieiiima I 1 2
Pardavir.na



Likutinc r.erte

Likuiiai 2019 m"
ruodiio 3l d.

8 Pastaba. Moketinos sumos ir lsipareigojimai kredito
istaigoms

Kredito linijos paskirtis - kreditams pagal finansing priemong ,,verslumo
skatinimas 201 4-zo2o, fi nansuoj amas is Europos socialinio fondo,' teikti.

Tikslines kredito linijos panaudojimo terminas yra iki 2023-10-31. Galutinistikslines kredito linij os gr4zinimo terminas ZOZI _ll _05.

Unijos prievoliq uZtikrinimo priemones: kredito linuai uZtikrinti nebuvo ikeistasjoks turtas (okie indeliai, sqskaitos ir pan.)

l-inansiniai metai

Paskolos iS LCKU

Tiksline kredito liniia iS LCKU



9 Pastaba' Moketinos sumos ir fsipareigoji,rai krientams ir kredito
unijos nariams

I Straipsnis

r-
I

asmenims

1.2. Indeliai iki pareikalavimo
? 'llrlnlri+;-^- -,.-

Finansiniai
metai

Pradjg finansiniai
metai

3

719
J

893
-1

014 3090

705 803
lsr[)arctg(Ulmal j urldiniams asmcnims

) I T, 117 11'7

2.2. Indeliai iki pareikalavimo

I5 viso:

69 29

48 88

J

836
4

010

2019 m. gruodZio 3l d. pal[kanq normos uZ
asmenims svyravo nuo 0,15 proc. iki 1,20 proc. (201g
juridiniams asmenims - nuo 0,15 proc. lki 1,2}proc. (201g
indelius iki pareikalavimo palDkanos mokamos nebuvo.

l0 Pastaba. Kitos moketinos sumos ir lsipareigojimai

terminuotuosius indeli us fi ziniams
m. - nuo 0,2 proc. lki L,2 proc.),
m. - nuo 0,2proc. iki 1,2 proc.). UZ

Straipsn is

I<i

Finansiniai
metai

Pradjg finansiniai
metai

^-.:"s iuvrwuuvr pqrru! [ lslljarelgojlnlal
SrrilnLti '-^L;+i-l *^r-^^Y: -ivlIuuru urv^vuru ltlulEwlal

Atostosu rezerv
Qrrlzar'^t^- -,,1:+^

1

5 J. vw\qsl/rvJ 4uuttu lslaluus
N/^[.6fi-i -tI.,^:; 2

Kiti isipareisoiimai
IS viso: 6 4

12 9

11 Pastaba. Atidejiniai

Finansiniai
metai



1 2 Pastaba. Subordinuotieji !sipareigoj imai

Gautos paskolos ii

Kredito unija 2019 metais iS negavo subordinuotq paskolq.

l3 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Praejg finansiniai
Pajinis kapitalas

Tvarus paj inis kapitalas :

Netvarus pa.iinis kapitalas

Norrunari vieno pagnndinio pajaus verte yra 30.eurq. Tvariq papildomq paiqvieno pajaus nominali verte 3oeJrq. visas unrjos palinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienasunijos pajininkas, turintis pagrindini pajq turi ul"ni uutra, nepriklausomai nuo jo apmoketopapildomo ar tvaraus pajaus dydZio.

Kredito unii* gr4Zindama asmeniui jo pajini inas4 uz pagrindini ir (ar)papildomus (tvarius) pajus, privalo if proporcingui, utslzrjgiurnu i tq metq, kuriais narystekredito ru,joje pasibaige ar kuriais 
'kediio 

unrfu. ur"";;* praiymas grqzintipajiniusinaius uz papildomus pajus, patvirtintoje metinoje balansineje ataskaitoje irasytas kreditoturijos nuostoliq surnas, sumazinti. rredito *u;; ;;;;, atsiskaito ismokedama jarnpriklausanrf pajini inas4 uZ pagrindini ir (ar) papiidomus pu:r, ,, kitas ismokas, susijusias su jodalyvavimu kredito unijos.pariniame taiitatl, iit po ,o, i.i iu.*n*i kredito unijos finansingbDklg nustato' kad atsiskartvma. nekels gresmds krediio unijos veiklos stabilumui irpatikimumui' visuotiniam nariq susirinkimu patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini irkredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie sj sprendimq kredito unija privaloraitu pranesti prieZifiros institucijai ir gauti prieZilros insiitucijos leidim4 maZinti pajinikapital4' Leidimas maiintipajini kapitaalsoroou,n*, i.ig, fri"ziuro, institucija lsitikina, kad



Pagal Lietuvos Respublikos 
.kredito unuq istatym4 kredito unijos nuosavaskapitalas neturetq bDti mazesnis uz jos faiinl kapitai.'zotg-^. ir 2018 m. gruodZio 3l d.kredito unijos nuosavas kapitaras nebuuoiazesnis uz jos pajinikapital4.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami aiskinamojo rasto pnede Nr. I ,,Nuosavo
kapitato pokydiai...

14 Pastaba. palnkanq pajaruos ir qnaudos

iffifiifi::'j:f,f,os pajini kapital4 jis bus pakankamas uztikrinti stabili4 ir patikim4

Nesutvarinti papildomi pajw grqiinami nariui
Nuo s avo knpi ta lo r ei la lavi ma i

kedito unijos valdybos sprendimu.

15. Pastaba. Komisiniq ir klientq aptamavirno veiklos
paJamos rr s4naudos

Straipsnis Finansiniai metai Praejg finansiniai
metai

UZ vertybinius
UZ leSas LCKU

l"sas bankuote i.Titos" treAitoGrr

Finansiniai metai
paskolq aAministra.t imo mokereiai

Komisiniai iS tomurraf,

Komisiniq ir t tie
vtso:

Finarsr+ makG.io i,nGil komisimai
Paskoltl adm iru-t.a"rnr.l
Komisiniq ir li arnayimo yeililos
Grynosios



16' Pastaba. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Finansiniai metai

tr'inansinio tu

Specialiqjrl atiddj iniq sqnaudos:

Specialiqyq atiOe.iiniq pistotoms sqnaucG

kitam flrnanrirria-Ertil
Nura5ytq paskolq rqn*do,

LCKU paiq n*".t"iin*l

rezultatas
Realizuotas pelnas iS Wp op"r*ii
N"r"alizuotat pelnaiE VVp op".ocr
R"alizuota r .rt,oitol i. i STVF

Nerealizuotas nuostolis iS VVp

17 Pastaba. Bendrosios ir administracines sqnaudos

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finanriniai
metai

77 66
l R.klu*or ir --k.t
, ^to^ora-r rrrU ,
I rrrse,l, uIauuuno san

5 )
J J

9 t0
5 6
2 4
3 2

LCKU neiinansrruq
l stEluflas rr rvs

I

16 17

r:rrOS tStalOO

4 6
I I

29 15

156
135



l8 Pastaba. Kitos veiklos pajamos ir qnaudos

Fnansiniai metai

Pelnas iS opera"iitlElEiliatirta

Nuostolis iS operacl, r+Esiiliuhuta
I5 viso sqna

19 Pastaba. pelno mokesiio sqnaudos

Pra6j9 nnunrirloi

mokesdio korekcii
Atidetojo petno .noteselo
I5 viso pelno mok"rii

unrla yra sukaupusi didelius mokestinius nuostolius ir neturi pakankamarirodymq' kad netolimoje ateiry.ie bus uZdirbta pakankamar apmokestinamojo pelno, kurl butqgalima panaudoti maiinant sukauptus mokestinius nuostoriis- Laikantis atsargumo principoSiuo metu atidetasis pelno mokesdio turtas neregistruojamas.
20 pastaba. Turto ir isipareigojtmq grupavimas pagal laik4

fprastinemis verslo sqlygomis kredito unija susiduria su galima pinigq srautqsuderinamumo rizika' uniios likvidunio rizikos valdvmo t,k i;; - garantuoti, kad unija bus ikigalo pajegi vvkdvti savo lsipareigoiimus. pagrindrniai likvidurio ;;k;;';i;;Jri, upi,,,uunijos valdybos patvirtint4 inro,iavimo sistern4, likvidumo valdymo kontrolg, finansiniqSaltini q di versifi kavimq numatomq 
i siparei goj i mq pl anrr;;.

2019-12-31

Ilgiau kaip
5 metai

f sipareigojimai, kapitalas
1r

Iki 3nren.
Nuo 3

men.

iki I nretrr
Nuo I iki
5 metu

IS
uso



20i8-12--ll

Nuo I iki

{sipareigojimai, kapitatas
1r

Pinamier i isipareieqt rmal

21 Pastaba. Veiklos rizik4 ribojantys nonnatyvai, lstatymq atitikimas

unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalopakankamumo, likvidumo, didZiausios paslolos sumos ri.nu--rtolininkui, didZiausios atvirospozicijos uZsienio valiuta ir likvidumo normatvvus.

likvidZiuoju
r. kovo 3l d. kredito unrloms
turtu rodiklis, o nuo 2019 m.

buvo tarkomas
balandZio I d.

rlikvidumono@
tarkomas likvidumo rodiklis.

** Lietuvos banko valdybos 2ol7 m. birZelio 30 d. nutarimuNr. 03-106',Del kredito unijqveiklos rizikq ribojandiq normatyvq patvirtinimo,, patvirtintas 10,5 proc. kapitalopakankamumo normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 202s m. sausio I d. jampasiekti' Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo zoia m. sausio I d. turi b[ti ne

Rodiklis Finansiniai metai Pradjg finansiniai
metai Normatlvo dydis

Kapitalo pakankamuno
normatyvas 19,45 13,49

Kreolro unrlos perskaidiuoto kapitalo ir
kredito rizikos, rinkos rizikos, utri.kuityrnq
rizikos, sandorio Salies kredito rizikos ir
operacines rizikos kapitalo poreikirl sumos
sqnlrrlzic na *^J^^-i^ 1-- :,- 1^ p^,a-

Likvidumo rodiklis* 492,45 36,83

.tI.arp lU,)"/o
tuta-t) 3l likvidumo normatwas ne
maZiau 30 proc.
2019-12-31 likvidumo rodiklis (kredito
unijos likvidaus twto ir kredito unijos
Crynol: n .b$*,1 p*igq srauto santykis)
ne maZesnis kaip 100 proc.

Padengimo likvidZiuqu
turtu rodiklis* 2937,98 2018-12-31 ne maZiau 100 proc., 2}lg-12_

3l netaikomas

DidZiausios pu.iotot
sumos vienam
skolininkui normatyvas

13,04 21,82
pasKotos suma vlenam skolininkui neturi
virSyti 25 proc. kredito unijos
perskaiiiuoto kapitalo

Bendros atvirosios valiutos pozicijos ir
kredito rmijos perskaidiuoto kapitalo
santykis, ne didesnis kaip 25 proc., vienos
vahutos atvirosios pozicijos ir kredito
uru1os perskaidiuoto kapitalo santykis, ne
oldesrus kalp l5 proc. kredito unijos
Perskaidiuoto kapital6** *

DidZiausios atviros
pozicijos uZsienio valiuta
normatyvas

0,00 0,00

rKl ZUl9 m. kovo

Iki 3men.
Nuo 3

lnen.
iki I metu

Ilgiau kaip
5 metai

IS
uso



mazesnis kaip 5,25 proc., nuo 2019 m. sausio l d. - ne mazesnis kaip 5,7g proc., nuo 2020 m.sausio I d. - ne maZesnis kaip 6,30 proc.
*** Kredito unrlB kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis n6ra pasiekgs 10,5 proc. (taikomaspereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki 2027m. gruodZio 3l d. neturi

;$"' 
maiesniojo i5 siq dydZiq: 25 proc. kredito unijos p"r.tuieiuoto kapitalo arba 150 000

22 P astaba. Susij usios Salys

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi umlo1 valdybos nariai, stebetojqtarybos nariai, paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditoriaus ir administracijos vadovas beisu kredito urijos vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis siame straipsnyjelaikomi kredito uniios vadovo sutuoktinis lsugyveniinis). vaikai (ivaikiai), tevar (iteviai) ir
if:o1f,,'fr"Tff;Tj;tt'kredito 

unrjos vadovas valdo jq kvarinruot4 istatinio kapitato ir (arba)

unijos susijusioms Salims isduoda paskolas ir priima indelius rinkos sqlygomis.

itrffitr illfr !'j*H:: 
paskor q i r pri i mtq inderi q r ikudi ai b"i ill#ffi ;,* usi omi s

23 Pastaba. Nebalansiniai lsipareigojimai ir neapibreZtumai

2019 m. gruodzio 3l d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagar

f|'ffit$;i'iau 
neismoketq paskolq sutarris) suma sudar. opo rur 1)orr ml g;odzio rr

24 Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

rristaietuo@
i5mokr.l, iskaitant susiiusius mokesdius

Kitos priskaidiuoto. rumos

I.'pa.eieoj@
indeliq, likuiiai laikotarpio Dabaieoie

l'inansiniai nretai finansiniai metaiISduotr.l paskolq likuiiai

priimtq inoeliriGdi;

Paskola iS t-Cf U, I rt, tuntirt*p t..,
pahlkanas

Pahkanq paiuinorE ind"lius LCKU

Informaci-ia apie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 ,,pinigq srautq pokydiai,,



25 Pastaba. pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Nutarimo projektas del 2019 metq pelno paskirstymo

26 Pastaba. poataskaitiniai 
lvykiai

2020 m' pradzioje ivykqs korono viruso (covlD-r9) proverzis tiek pasaulyje,tiek Lietuvoje tures poveikf toiimesnei verslo veii.tai. Sls ivytis nera koreguojantispobalansinis ivykis, todel iji nebuvo atsiZvelgta darant apskuitirius ivertinimus ir prielaidasdel kredito urijos suteiktq paskolq ar kito. turto vertes paslolq ar vertes sumaZejimo 2ot9 m.gruodZio 3ld' ,taciau jis gali reiksmingai paveikti siuos irJniri.u, kitq metq finansineseataskaitose' Del situacijos neapibreztumi .susi;usio su tolesne covlD-19 pandemijos situacijair jos bendra galima neigiama ltalia ekonomikai , siq finansiniq ataskartq isleidimo datai darnebuvo imanoma pagristai ivertinti gaiimo Sio ivykio poveikio .

Kittt ivykiq, kurie galetq tureti reiksmingos itakos sioms finansindmsataskaitoms, nebuvo.

Administracij os vadovd

Vyr. buhaltere

tr.ry Jolita Virganavidiene

Laimute Kobeleva

fi nansines metineiGkG rezultatas



(kedito unijos kodas, adresas, kiti d

I\IUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

a " Vievio t
(kledito un{jos porodinffi

t[kst. Eur

Perskaiiiuotas likutis ui pra6j usiq

Pelno da I is .ki.ir.u;;F;.t-i

Likuti. p.aqusfiErun.infi nr"q

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

P"ln, dalis, .kiriarna allvartai -
proporcingoms iimokoms ir (ar)

t iLrtlt ut*t uffiE n*^iniqi"tu

Adminishaciios vadov6
(kredito unijos vaao"o pu."ig.;;;;;;;-

#e(vyriausiojo buhaherio (buhal6;;;bE; rind;-
tvarkyti apskaiq kito asmens pareigq

pavadinimas)

(vardas ir pavard€)

Virganavidiene
(vardas ir pavard€)



Kredito uni.ia ,, Vievio taupa ,

lU"aito

(kredito unijos kodur, 
"d."r"., 

k

PINIGU SRAUTU POKYiIAI

)nrn n2 rn
(

Finansin iai -- hffir* r.rl,l-
Pu g, i r,t i u d' .,.,i kli$il g-ffiiG

susigrqtintosp@
nar[J

sut"ikto. p".kolo@
nanams

inaetiqirrp""@
ndeliq ir specialiorio. prskirrG, iE{Tiifi.

iplaukos is t r"ait" ptutfl@iioifrllffi
ii.oko. k"dito l.tuigor* 1gfifinto. pu.kffi

kito' uzpurluugiiffiffiii

rnvesricin(,s r,eikt,,"liui![rrilir

iplaukos perleidZiant ilgalaikj marerialqji. nemarcrifu
turt4

ismokorl.ig@

Firun.in". n"iktu. piui gililiJ

iSstojusiems nariams gr4Zinti pagrindini.ri ir papildomi

Rezultatas



rII.2. l. PaSal subordir

I[r.2.2
pagal subordinuot"ffi
sumos

-

Rezultatasilt.2.
uI.3.l. !.ito. fr"n.irer u"iki* pirr6ipt*tol

kitos finansinds veiklos pinigrl iimokos
Rezultatas

-

I\.3.2
III.3.

IV.
Ur vrr(,tl rtIillsiltes Ietkl0s niliorr (r.,,,i,,;

G.)',r.i.pi,,i,tffi
-344 421

u. Pinigai laikotarpio pabaigoje
629 208
285 629

Administracijos vadove
..""".-

Vyr. buhaltere
(vyriausiojo buhalterio om

kito asmens pareigq pavadinirnas)


