
Kredito unija "Giminel6"
K. iiurlionio g,29, Kaunas

Kred unijos "Gimin6lC" 2014 metq
veiklos revizijos aktas

A5. Liliana Siiei iene, kredito unijos revizore, remdamasi kredito unlios
bei revizoriaus darbo Iamentu, 2015-03-16 patikrinau 2014 metq kredito unljos

pateikti apskaitos bei veiklos dokumentai, kompiuterir]riai

1. 2014-12-31 at ktas kredito unijos kasos patikrinimas daiyvaujant *yr"
;tebetojq tarybos pirmininkui Vytautui Dargiui. Kasos litaiskasininkei Vilmai LiZaitienei bei

likutis sudaro 167509.81 litus.

dokumentus. Patikrinim

litai. Kasos eurais likutis s

;al apskaitos dokumentus kasos litais likutis yra 1675091g1
3822,52 eurus, pagal apskaitos dokumentus kasos eu/rais

likutis 3822,52 eurus. Kasos JA
dokumentus kasos likutis JAV

doleriais li.kutis sudaro 2705,00 doleriai, pagal apskailtos

apskaitq apskaitos poiitikos ir
doleriais 2705,00 JAV doleriai. Kasos likudiai atitirirka
tus kredito unijos reglamentus. Taip pat konstatuota, (adus kredito unijos reglamentus. Taip pat konstatuota, *ac
^^1-,"^+  ^-.-.- ^1-:a-- ^-^---^,r- : ,--  n 1- ^r ^{i5ankstiniu uZsakymu yra at

nepaZeista, pinigines le5os
95400,00 eurq. Si spma

pakuote eurq skirtq apyvartai nuo 2015 01 01" pakupte
udojamos. Pagal pinigq pristatymo lydra5ti yra atvehta

isipareigoj imuose), Pinigq likutis
tinka uZregistruotq sume uZbalansineje s4skaitoje (
kasoje, [skaitant papildomai atveZtus eurus 2015 m pradZios

apyvartai, yra apdraustas draud bendroveje , Grynqjq pinigq inkasavimui ir atveZirnui
sudaryta sutartis su saugos

2. Patikrinti ohl suteikimo dokumentai, Visos paskolos i5duotbs.
prisilaikant paskolq suteikimo i
pajq ar 10 procentq indeliq
patvirlintas nonnas bei kredito
turto ikeitimu, laidavimu, UAB
netesybomis. Tai atitinka unijos
valdybos posedZiuose. PosedZiq
unijoje suteiktos paskolos. 2014-
4372673,8311 sumai. Tarp i5duot
banko nurodymais, paskolq virsij

3. Patikrintos kredi
kredito unrjoje buvo 492 termi
eury sumai, 11 indeliq USD -
tvarkingai ir laiku pratqsiamos
prisilaikant valdybos priimtq no
uZpildytos tvarkingai.

4. Patikrinti valdy

rlrverLrvrJrt rr vstlilu B4ralrrJOS sulerKlomls garantuomls,
status. Paskolr.l i5davimas aptariamas paskolq komiteto ir
protokolai ra5omi tvarkingai, juose aptartos visos kredlto
2-31 dienai buvo 147 veikiandios paskolq sutartys bendlai
paskohS remiantis kredito unijos reglamentais ir Lietur,los
diq dideliq paskolq rodikli nenustatyta.

unrjos indeliq sutartys. Finansiniq metq paskutiniqjq aiehq
i indeliai - 5057296,74 litq sumai, 40 indeliq - l45g}i

57,35 USD sumai. Visi dokumentai ir sutartys uZpildytos
atnaujinamos. Terminuotq indeliq palDkanos nustatytos,
q. Tikslinio taupymo, taupymo, vaikq taupymo sutarlys

organq veiklos dokumentai. Stebetojq tarybos protokoiai
ijq tarybos posedZiq protokoluose fiksuoti por"dZiu luiku.
td, sura5yi tvarkingai, prisilaikant nustatytos tvarkos,

sura5yti, Rekomenduojama stebe
Valdybos posedZiq protokolai
protokoluose aptarti paskolq i
svarstyti klausimai priklauso val

'imo klausimai bei kredito unijos veiklos klausirnai. visi
ybos kompentencijai pagal [status ir istatymus" paskoflq



komiteto protokolai tvarkingi,
veikloj e reikalingi reglamentai,

5. Patikinti kredi
pagristos dokumentais bei re
leidZiamas {statais ir istatymai
reikalauj amais para5ais. Palygi
nerasta, Sudarytos finansines a
pateikiamos ataskaitos
kapitalo pakankamumo
nustatytus reikalavimus.

ISvada: Pagal
patikrinau kredito unijos ,,Gimi

Po patikrinimo ko
atZvilgiais pateikia tikrq ir tei
finansinE bUklp ir tq dien4
Finansines atskaitos sudarvtos.
aktais, reglamentuojandiais b
apskaitos standartais.

Revizijos aktas su

Kredito unijos "Gimin6l€,, re

ir reikalingos kredito unijos veiklai, visi dokumentai su
pateiktus dokumentus su ir.aSais kompiuteryje, nukrypimq

teisingai ir atspindi reali4 padeti. Lietuvos banko nustdt.,ti
ir likvid mo rodikliai visus finansinius metus atitinka Lietuvos bahlo

Ljos 2014 m, veiklos pelnas sudaro 1244.93litus. rKredito

lito unijos revizoriaus darbo reglament4 2015 m. kovo 1k d.
Id" 2074 m. gruodZio 31 d, finansiniq ataskaitq rinkini.

rasyti prisilaikant kredito unijos [statq ir istatymq. urliios
rrkos, taisykles yra, jie patvirtinti ir pasira5yti.

unijos buhalteriniai dokumentai. Visos pajamos ir iSlaidos
rlingais irasais. visos laedito unijos islaidos atitlnka

ina, kad 2014 m. finansines ataskaitos visais reik5minsais
;4 Kredito unijos ,,Giminele,, 2014 m. gruodZio :tJ d.

ibaigusirl metq finansinius rezultatus bei pinigq sraufus.
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojutroiui. tei]ses

nE apskait4 ir finansiniq ataskaie sudarym4 bei verislo

vienu egzemplioriumi

Liliana Sileikiene
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Kredito uniia "GlMlNELE"
(imones pavadinimas)

k. 112040767, M.K.eiurlionio 29, Kaunas

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

gruodZio mdn.31 d. BALANSAS

14 123l Nr. 14l12l31-001
(atskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo zyma)

t0kst. Lt
(ataskaitos tikslmo lygis ir valiuta)

2014 metai
(ataskaitini s lalkotarpi s)

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1272.87

Investicijos i vertybinius
919,57

Kredito istaigoms suteiktos los ir kitos i5 jq gautinos sumos 11q? 71

los ir kitos i5 jq gautinos 3537,47

Kitas finansinis turtas

Atsargos, uZ skolas perimtas ir

Ilgalaikis materialusis turtas

ematerialusis turtas

NUOSAVAS KAPITA IR ISIPAREIGOJIMAI

AREIGOJIMAI
Moketinos sumos ir isipareigoji 1 308,03

Moketinos sumos ir [sipareigoji i klientams ir kredito unijos

Kitos moketinos sumos ir is

lslparelgojlmal
NUOSAVAS KAPTTALAS

Pajinis kapitalas

Privalomieji rezerv ai ir kapitalas

Nepaskirsf4asis pelnas (nuostoli -338,58

Arkstesniq metq pelnas (nuosto -147,54

Ataskaitiniq metq pelnas (nu

NUOSAVO KAPITALO IR TPARETGOJTMU Is VISO:



(imones pavadinimas)

12040167, M.K.Ciurlionio 29. Kaunas
kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. sruodZio 31 d. PELNO (NUOSTOLry ATASKATTA

m gruodZio 31 d. Nr. 14/12131-002
(ataskaitos sudarymo data)

201

(Tvirtinimo Zyma)

t0kst. Lt
(ataskaitos tiksluo lygis ir valiuta)

Komisiniq ir klientq aptarnavimo

Komisiniq ir klientq aptamavimo

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir

Specialiqjq atidej iniq sEraudos

Kitas finansinio turto vertes oasikeiti

Kitas finansines ir investicines veik pelnas (nuostoliai)

(nuostoliai) i5 finansiniq

Kit6s veiklos pajamos

Kit6s veiklos sanaudos



ito unija,,Gimin6l6(6 kredito unija

AISKINAMASIS naSnas
2014 M. GRUODZTO 31 D.

(visos su pateiktos tDkst. litr1, jei nenruodyta kitaip)

ENDROJI INFORMACIJA

Kredito unijos kodas 112040167
Adresas M.K.iiurli onio 29,
Kredito unijai ,,Gimineld" veikl licencija suteikta 1997 -06-26.

ruvo 789 tikrieji nariai (frziniai asmenys) ir 45 asocijuotilnariai2014-12-31 kredito unijos nariais
( juridiniai asmenys).

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra i5destyti pagri
parengimui.

Finansines ataskaitos yra
Lietuvos banko nutarimus resl
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika
Kredito unij os finansiniai

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskai

Lt). Nuo 2002m. vasario 2 d,li

jos tuftas, nuosavas kapitalas ir isi
kad jq verte nebiitq nepagr[stai

Turinio, o ne formos pi
apskaitoje ira5omi pagaljq turini

ReikSmingumas. Finansi

apskaitos principai, naudoti 20 I 4 metqfi nansiniq ataskaitq

Pagrindas parengimui

ruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos stalrdartus,
ntuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkymqbei unijos

tvirtinta 2009-12-30 ir pakeista 2013 03 2L
etai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq

)se yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tDkst. litq (ttikst.
buvo susietas prie euro santykiu3,4528lito : leuras.

asirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
s ir sqnaudos bUtq ivertinti apdairiai, t. y.
ai sumaZinta.

Sandoriai uZsienio valiuta kaityti pagal oficialius valiutrl kursus, galiojandius keitimo
dienq: pelnas ir nuostoliai, atsi [vykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta

eigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuOstoliq)[vertintus piniginius turlo bei [si
ataskaitoje. Metq pabaigoj e likudi i uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservat

informacij 4. Informacij a reik5mi

ybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos
ekonoming prasmQ, o ne tik pagal jq juridinE formq.

ataskaitose kredito unij a pateikia vis4 pakankamai reikgmingE
tada, kai j qpraleidus arba p ateikus netei singai fi nansiniq

ataskaitq vartotojai gali priimti ne isingus ekonominius sprendimus.



Veiklos testinumas. Fina
veiks ir tps savo operacijas pak
reik5mingai apribotos.

Apskaitos pastovumas.
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos ope
i5leidimo momentu), ir
parengtos taikant kaupimo princi
isipareigojimus moketi arba gauti

Suprantamumas. Finansi
pakankamq ekonomikos bei

Svarbumas. Informacij a
ateities ivykius, priimti ekonomi
veiksmingumq.

Patikimumas, tikrumas ir

ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kreditd unija
i ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritjrs nebus

unij os skirtingrl laikotarpiq fi nansiniq ataskaitq duofnenys

Ljos pripaZ[stamos tada,kaijos [vyko (ne pinigq gavimo arba
r to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,

informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
nigus ateityje.
ataskaito s turi btti suprantamos vartotoj ams, turintiemb

tos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4]
r svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

ingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iS$ami ir

L straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
omi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, lerie

joje nera reikSmingq klaidq. I5 lito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinsa
finansine bUkle, taip pat tikri ir te ngi veiklos ir finansines brikles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito Ljos pajamos, uZdirbtos per ataskaitin[ laikotarpi, siejamds su
sqnaudomis, patirtomis uZdirbant pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalen
kredito [staigose ivairia valiuta
pripaZ[stami ir vertinami pagal 18

isiparei goj imai" nuostatas.
o verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finanslniai

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius erius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Euro ekonomines erdves valstybiq vyriausybirl vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieri pripaz[stami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isi : -^::-^^ ^:.(5imai" nuostatas.

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

r taikant apskaidiuoQ palDkanrtr metod4.amortizuota savikaina, kuri gauna

Kredito istaigoms suteiktq kolq ir kitrl i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Balies
uZsienio kredito istaigoms sutei paskolos, terminuotieji indeliai, taip patkitos gautinos sirmos
avansai. Paskolos ir i5 anksto

1T

1r

18-ojo verslo apskaitos standarto
straipsnyje taip pat parodomos lq ir terminuotqj r1 indeliq sukaupto s pal[kanos.

Kredito unijos nariams su ktq paskolq ir kitq i5 jrl gautinq sumq straipsnyje parodorpos
kredito unijos nariams suteiktos los ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palDkhnomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos su pripaZ[stamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskai{os
standarto ,,Finansinis turtas ir fi mral lsrparei goj imai" nuostatas (amortizuota savikaina. turi

r [staigoms pervestos leSos pripaZ[stamos ir vertinamos pagal
inansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai.. nuostatas. Siame

gaunama taikant apskaidiuotrl pal[ qmetod{.



P askol4 vertes sumaidj imas

Paskolos yra vertinamos r

valdybos nutarimais, kredito unij
skolininko bukles verlinimo tvarl

Paskolos vertinamos ne re
nustato, ar nebuvo nuostolio [vyk
rezultatus, paskola priskiriama at

Paskolos, [vertinus rizik4
BrupQ, kredito unijos valdybos pa
apskaitines vertes dalies sumaZeii

lovaujantis Lietuvos R.espublikos teises aktais, Lietuvos Banko
paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansine$
ir Verslo apskaitos standartais.

liau kaip kart4per menesi. Kredito unija paskolq verlinimo metu
q ir ar paskolos verte nesumaLejo. AtsiZvelgus i vertinimb
.inkamai paskolq rizikos grupei.
grupuojamos I penkias grupes. AtsiZvelgus I paskolos rizikos
virtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
no dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertds sumaZdiimo dydis proc
2014 m. 2013 m.

standaftine (I rizikos srupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe 5 1

padidintos rizikos (III rizikos sr pe) 25 20
abejotina (IV rizikos srupe) 50 45
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejim
atgauti paskolos apskaitines verte
sraut4).

Kito finansinio turto stra
neapmoketas paslaugas, biudZeto
balanso straipsniuose. Kitos gau
pagal l8-ojo verslo apskaitos stan

Atsargr6 uZ skolas perimt
rZ skolas perimto nefinansinio tu
;traipsnius neitraukto turto verte.
cetinama parduoti, pripaZ[stamas
rertinamas pagal 9-ojo verslo aps

Il galaikio materialioj o tur
il galaikio materialioj o turl

,Ilgalaikis materialusis turtas" nu
Nematerialioj o turto strail
nematerialioj o turto, pripa

rtandarlo

,,Nematerialusis turtas" nr
Ilgalaikis turlas parodomr

amofiizacijos) ir turto nuvertejin
iesin[ btid4 proporcingai nura5ar
Laudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarp

; skaidiuojamas atsiZvelgiant I paskohl rizikos grupQ (tiketina
dalf ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigrl

,snyje parodoma gautinos sumos atlifttas, bet
kolos kredito unijai ir kitas finans yta$ kituose
ros sumos ir kitas finansinis turt veltinamas
arto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai,. nuobtatas.

Nefinansinis turtas

i yra tokie:

ir kito turlo straipsnyje parodoma kredito unijos turimq afsargr;
o, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir I kitus tufid
IZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu mdtu
kr4ja verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir at$argos
aitos standarto,,Atsargos" nuostatas.
straipsnyje parodoma kredito unijos veikl je naudojamo

, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos sthndarto
statas, verte.
nyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaifos

statas, vefid.

isigij imo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo
suma. Nusidevej imas (amort izacij a) ap skaidiuoj amas naudoj ant

kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertp per numatdm4jo

uZs
stra
keti
verl

pagal

l
t

standarl

t

I

(amortii
tiesin[ b
naudojir



Ilgalaikio turto sruni Nusiddvdj imo ( amortizacii os) Iaikotarpis metais
Programine ianga J
Pastatai 100
Len gvi e j i automobi liai 10
Baldai 6
Kompiuterine iranga 4
Kita iranga J

Remonto ir prieZitros iSlr
patiriamos. Il galaikio materialioj
priklauso nuo tq darbq suteikiam

Moketinq sumq ir [siparei;
unijos isipareigojimq Salie

Moketinos sumos ir [sipareigojim
apskaitos standarto,,Finansinis tu

Moketinrl sumq ir isipareil
visa kredito unij os isipareigojimq
suma. Moketinos sumos ir isipare
veftinami pagal 1S-ojo verslo apsl
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isil
isiparei goj imai, neparodyt

straipsnyj e parodomos moketinos
verslo apskaitos standarto,,Pelno
darbuotojui" ir atitinkamus kitus I

Subordinuotuosius kredito
skolos vertybiniai popieriai (oblig
(subordinuotosios) paskolos polyt

Skolintos le5os i5 pradLiql
atskaidiavus sandoriui sudaryti par

savikaina, o tarp gautq grynqiq ipl
pajamomis arba s4naudomis pelnc
taikant galioj andias pahlkanq norn

Finansinis turtas ir [sipareil
galimybe uZskaityti pripaZintas su
[sipareigoj imus vienu metu.

P ahikanq paj amq straip sny-
pinigu, kredito unijos nariams sute
verte. Amortizuota savikaina iverti

los pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiq, kai jos
turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
rczultato.

Finansiniai [sipareigojimai

amq ir s4naudq pripaZinimas

parodomos pajamo se laikotnu
1q paskolq ir kito fi amas ti$ai'a
to finansinio turto p amos taikant

ojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito
; ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma.
ri kredito istaigoms pripaZ[stami ir vertinami pagal1g-ojq verslo
tas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
ojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parddoma
<lientams, kurie nera kredito [staigos, ir kredito unijos nariams
gojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZ[stami if
aito s standarto,,Finansinis turlas ir finansiniai isipareigoj imai"

lreigojimrl straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

rnijos isipareigojimus sudaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
crjos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketined
llus.
ripaZistamos tikr4ja verte, kuriq sudaro grynoji gautq le5rj suma,
rtas s4naudas. veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
Lukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZ[stamas
(nuostolir4) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotalpi
as. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.
ojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yr{ teisine
ras ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arbarcalizuoti iurta ir



apskaidiuotq palUkanq metod4.
bus gauta ekonomine nauda ir pa

Pallkanq sqnaudrl strai
kitiems klientams pri

isipareigoj imus, kurie neveftina
Komisiniu ir klientu

tarpininkavimq uZdirbto s paj amo
pagrindines veiklos pajamos ir
yra nereik5mingi ir pajamomis
pripaZistamos, kai patiriamos.
susijusi operacija.

Finansinio turto vertes
[staigoms ir kredito uniios naria
sumaZej imo panaikinimo rezul
tikrosios vertes pasikeitimo, vefi
nuostoliq del verles sumaZeiimo
finansiniu turtu pelnas arba
formuoja atsiZvelgdama I kiekvie
kliento finansing ir ekonominq
vykdym4 i turimas uztikrinimo
[takos kredito unijos turto vertei,

Kito finansinio ir investici
uZsienio valiuta, kitq finansiniq

Bendrqjq ir administracini
s4naudos, susijusios su pagrindi

Kit6s veiklos pajamrl ir ki
(nuostoliq) ataskaitos strai
Pelno mokesdio straipsnyj
mokesdio ir atidetojo pel

20 1 3 metrl apmokestinamajam
metq - 15 proc.

Atidetas pelno mokestis y
patvirtintus balanso sudarymo di
realizavimo ar atidetrl mokesdiq i

Pagrindiniai laikinieji ski
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar
mokesdio paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bend
finansinese ataskaitose tik ta dali

Per ataskaitini laikotarpi
parodomos kaip isipareigojimai, o
laikotarpiu nepripaZintos sena

Apskaitos
pagal7 VAS standart4.
ataskaitas yra 0,1 proc.

l[kanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu,.iei tiketina, kad
suma gali buti patikimai ivertinama.

yje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams lr
uotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus
tllrrqa verte.
avimo veiklos pajamg ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip patparodomos kitos

Visi papildomai gauti paskolq administravimo mdkesdiai
ni i5karlo juos gavus. Komisiniq s4naudos yra

isiniq pajamos i5 operacijq yrapripaListamos, kai atliekama

eitimo ir pardavimo rezultafll straipsnyje parodomas kredito
suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertbs
. Siame straipsnyje taip pat parodomas verlybiniq popieqiq

rl popierirtr ir kito finansinio turto vertes sumaZeiimo ir
naikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
iai. S iame straipsnyj e parodomi specialiqj rtr utiaej itri.l, krlriuo s
) savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingurnq I
lE, i prievoliq pagal sandorius del finansinirl paslaugq teikimo
emones Sioms prievolems [vykdyti ir kitas aplinkybes, turindias
maudas.
o veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacfiq

iqpirkimo ir pardavimo operacijq rczultatai.
. s4naudq straip snyj e p arodomo s ataskaitini o laikotarpio
kredito unijos veikla.

veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelnQ
Liuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4paudos.

parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatjzmu,

taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio taifas,2012

paskaidiuoj amas naudoj ant mokesdio tarifu s, galioj andius ar
ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto

ri goj imrl ir.ykdymo laikotarpiu.
i atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq

tvirtinti balanso sudarymo dienq yra naudojami atideto pelno

atidetqjrl mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas
, kurio r ealizavimas, vadolybes nuomo ne, yr atiketinas.

rs [plaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
r ataskaitin[ laikotarpi ivykdy'tos i5mokos, ataskaitiniu

balanse parodomos kaip turtas.

politikos i apskaitinirl ivertinimq keitimas ir klaidrl taisymas atvailduotos
KU nus esmines klaidos dydis taikyas sudarant Sias finansines
turto bala ines vertes.



NSINIU AT'ASKAITU PAS'IABOS

1 PASTABA PALUKAN AMOS IR S NAUDOS

2 PASTABA KOMISINIU ENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

FIN

3 PASTABA FINANSINIO TU
REZULTATAS

VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO

Straipsnis Pokytis,
tiikst. Lt

UZ le5as bankuose

UZ le5as LCKU

UZ vertybinius popierius

I5 viso pajamq

UZ indelius

UZ LCKU paskolas

I5 viso s4naudq

Grynosios paltikanq pajamos

Straipsnis Pokytis,
tiikst. Lt

Pervedimq, administravimo paj

Pervedimq, administravimo s4na

Grynosios komisiniq ir klientq
veiklos paiamos

ptarnavimo

Straipsnis Pokytis,
tiikst. Lt

Specialiqj q atiddjiniq s4naudos
sumazelrmas:

r paskolq vertds

I5 viso sanaud



Pokytis,
tiikst. Lt

Bendrosios ir administracines

Straipsnis 2014 m. 2013 m. Pokytis,
trrkst. Lt

Stojamasis mokestis

Kitos paiamos

I5 viso naiam
Kitos veiklos i5laidos

I5 viso sanaud
nosios kitos veiklos

Straipsnis Pokytis,
ttUkst. Lt

Grynieji pinigai

Le5os LR komerciniuose bank
atsiskaitomosiose s4skaitose

LeSos LCKU turimose atsiskaito

4 PASTABA BENDROSIOS A MINISTRACINES S AUDOS

5 PASTABA KITOS VEI PAJAMOS IR S AUDOS

6 PASTABA PINIGAI IR PINI U EKVIVALEN'TAI

Kredito unijos balanso psnyje Pinigai ir pinigtl ekvivalentai parodytas sutrlas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoie ar lai
[staigose.

mi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito

Pinigq ekvivalentai yra t rpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Zinom4 pinigq sumq. Tokios I yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvival tq struktura ir pokydiai:



7 PASTABA INVESTICIJOS VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito uniia lais

balanse rodomos kartu su
nuostoliq.

Unija 2014 m. 31 d. verlybiniq popieriq nebuvo [keitusi. Visos investiciios
yra [sigytos laikyti jas iki i5pirki o datos. Investicijrl pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir strukttra
buvo tokie:

8 PASTABA KREDITO ISTAI
GAUTINOS SUMOS

oMS SUTITIKTOS PASKOLOS IR KITOS rSl .lr7

Siame balanso straipsnyje

Europos ekonomines erdves vals

terminuotieji indeliai, taip pat kitos
kartu su sukauptomis palfikanomis
del galimq nuostoliq.

lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos R.espublikos ir kitrl
biq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
uotomis paltikanomis ir iverlinus vertds sumaZejirnq del galimq

rodytos Salies ir uZsienio kredito [staigoms suteiktos paskolos,
;autinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieii indeliai rodomi

kutinp ataskaitinio laikotarpio dien% [vertinus verl;es sumaZei irna

Kredito unija laiko special
yra sudaromas LCKU istatymo n
veiklos likvidumui uZtikrinti, iant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5m,ckant
sukauptas lesas pagal kredito unij
LCKU nares specialiai tam tikslui
susirinkimo patvirlint4 dali le5q
uZsienio valiuta le5q.

sios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo .ererrr", k*is
atytu budu. Sis rezervas skifias kredito unijq, LCKU narirl

pareikalavim4 j os likvidumo padidinimui. Kredito unij os
IKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariu

Straipsnis 2013 m. Pokytis,
ttrkst. Lt

Investiciios vertybinius ierius, laikomus iki iSpirkimo
1. Trumpalaikes investicijos i

2.Ilgalaikes investicijos i LR V

3. Ilgalaikes investicijos I ES V

I5 viso investicijq i vertybinius
laikomu iki iSpirkimo

Investicii nius popierius" skirtus tmul
Investicii os i LR VVP, ivertinti
I5 viso investicijq i vertybinius

rdavimui
opierius, skirtq

[5 viso investiciiu i verfvbini

2Al4-r2-31 2013-12-31 Pokytis,
ttrkst. Lt

Terminuoti indeliai LCKU
Terminuoti indeliai
LeSos laikomos likvidumo fonde LCKU

visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir



9 PASTABA KREDITO UNIJ
GAUTINOS SUMOS

s NARTAMS surErKTos pASKoLos IR KITos lS .lu

S iame straipsnyj e parodomos to unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteikl.os paskolos ir iS
jrl gautinos sumos kartu su sukau
galimq nuostoliq.

is palukanomis, kitas turtas, [vertinus vertes sumaZejimq del

Paskolq porlfelio struktflra ir

Pokytis per metus,
tiikst. f,t

10 PASTABA KITAS FINANS IS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parod
nematerialqji turt4 biudZeto sko
straipsniuose.

s gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4materialqji ir
unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso

Pokytis per nnetus,
firkst. Lt

,z\pskaitin€
l'erte

2013-r2-31

atideiiniai
Apskaitine
vertd atiddiiniai

ApskaitinO
vertd atid6iiniai

Galimos
rizikos
Padidintos
rizikos

Nuostolin

Specialiqjq
atidejiniq
sanfykis su
kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,

20r4-12-31
0,11

2013-12-3r
0,03

2014-12-3 2013-12-31

Apskaitin6
vertd

Apskaitind
vertd atiddiiniai

l Investicijos
i LCKU

2. Gautinos
SUMOS

2.1. Gautinos
sumos uZ
kredito unijos
perleist4
materialqji ir
nematerialqjI

2.2Gautinos



sumos uz
perleiste
finansinitu
2.3. BiudLeto
skolos kredito
unllal
2.4. Kitos
gautinos
SUMOS

2014-r2-31 2013-12-31 Pokytis,
ttikst. Lt

Paskolos iS LCKU

2014- l2-3r Pokyt'is,
tukst. Lt

Iki pareikalavimo:- fiziniams
- kredito uniiu asociiuot
- kredito uniiu asociacii
- kitoms organizaciioms
Viso isipareigoiimu iki nare vlmo:
Terminuoti indeliai: - fiziniams

- kredito uniiu asociacii
- kitoms organizacijoms

Viso terminuotu inddliu:

Straipsnis 2014-12-37 2013-12-31 Pokytis,
ttrkst. Lt

Kitos moketinos sumos

11 PASTABA ILGALAIKIS TERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURT'AS

Unija vis4ilgalaiki
kitaip apribotos teises iji.

ialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera nielcam ikeistas ar

12 PASTABA MOKETINOS MOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

13 PASTABA MOKETINOS
UNIJOS NARIAMS

OS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS I]R KREDITO

20L3-12-31

549

14 PASTABA KITOS MOKETI SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI



15 PASTABA SUBORDINU ISIPAREIGOJNMAI

Per 2Al4 mretus. ttrkst.
Lt

16 PASTABA NUOSAVAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajin[ kapitalq

pajq. Nominali vieno pajaus v
Kiekvienas Unijos pajini , turintis pagrindin[ pajtS turi vienqbals4 neprililausomai nuojo apmoketo papildomo pajaus Zio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo 

'tsiskaitomapagal KU istatymq gr4Zinant i5pi privalomo ir papildomq pajq imokas.
Privalomasis rezervas
Unij o s privalom4j y r eze

rezervEpervestas visas arba ne

17 PASTABA TURTO IR ISIP

Unijos turto ir isipareigoji

2014-12-3r

REIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL I",AIKI\

q struktlra pagal terminus:

Ilgiau kaip
5 metaii ir
neapibrdZti

RIBOJANTYS NORMATYVAI

ITALAS

:o 1360,45 tukst. litq. Jis sudarytas iS pagrindiniq ir papildomtl
yra 100 litq. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.

sudaro visuotinio narirl susirinkimo sprendimu i privalomqji
Ziau kaip 20 o/o vist4metq nepaskirstlto pelno

[sipareigojimo apraSyma
(paskolos davejas, pirmine suma, valiuta, pa

Likutis
2014-12-31

Likutis
2013-12-31

Priskaiiiuota
paltikanq

LCKU suteikta subordinuota
paskola, iki 201 8 m 72 men., 5

Iki
pareikalavimo
ir iki 3 men.

Nuo 3
mdn. iki 1

18 PASTABA VEIKLOS RIZI

't 't



taikomus kredito unijoms. Per

Informacii

2013-12-31

19 PASTABA SUSIJUSIOS S

Unijos vadovais yra laiko
komiteto pirmininkas, vidaus aud
artimaisiais ry5iais susijusiais as mis Siame straipsnyje laikomi kredito uniios vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai

Unija kasdien fiksuoja vi

vadovas valdo iu kvalifikuota i

; Lietuvo s banko patvirtintus veiklos rizik4 ri boj and,ius normaty vus,
aitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

i Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,paskolq
rrius ir administracijos vadovas bei su kredito uniios vadovu

ivaikiai), tevai ([teviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
inio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

20 PASTABA ISTATYMU ATI IKIMAS

Unijos Lietuvos banko rei lavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo.
maksimalios paskolos sumos vj
2014 m. gruodZio 31 d. KU atiti

m skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
visus privalomus reikalavimus

21 PASTABA NEBALANSINI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2074 m. kolq nenu'asd, o susigr4Zino 11,56 tlkst. Lt .Kiti nebalansiniai
isipareigoji mar: 33 4,38 tukst. Lt. 4,5 tDkst.Lt. patvirtintos, bet nei5moketos paskolos unijos
nariams ft329,88 tlkst. Lt -95.54 kst.eurq i5ankstinis pristatymas.

22 PASTABA PELNO (NUOST

Visuotiniam kredito unij os

- I,24 t[kst.Lt . Juo maZinamas a

LIU) PASKIRST'YMO PROJEKTAS

ariq susirinkimui pritarus, kredito unijos 2014 ml'eiklos pelnas
nitl finansiniq metq nuostolis.

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhaltere

mantas Dapkus

oleta Tautkuviene

L2

2014-12-31 LB
nustatytas
dydis
2014 m

kamumo rodikli
Likvidumo rodiklis,
Atviros vienos uZsienio valiutos ciios rodiklis
Bendroji atviros uZsienio valiu iios rodiklis

Priskaidiuota su darbo uZmoke
ir joms tenkandirl socialinio d

u susijusiq i5mokq

Kitos i5mokos (tantjemos, pal

Isipareigojimq vadovybei,
inddliq, likuiiai laikotarnio

itant priimtq

:2013 m.


