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Kredito unijos "Giminelil" 2015 metq
veiklos revizijos aktas

A5, Lillana Sileikiene, kredito unijos
reglamentu, 2016-02-05

revrzord, remdamasi kredito unijos istatais bei
patikrinau 2015 metq kredito unijos veiklos

bei veiklos dokumentai, kompiuteriniai [ra5ai.

revizoriaus
dokrlmentus. iklinimui pateikti apskaitos

1.201 -12-31 atliktas kredito unijos kasos patikrinimas dalyvaujant vyr. kasininkei
Vilrhai LiLaiti i bei stebetojq tarybos pirmininkui Vytautui Dargiui. Kasos eurais likutis
sudaro 36 654 48 eurus, pagal apskaitos dokumentus kasos eurais likudius yra 36 654,48

V doleriais likutis sudaro 2 905,00 doleriai, pagal apskaitos dokumentus kasoseurai. Kasos J
likutis JAV riais 2 905,00 JAV doleriai. Konstatuota, kad faktinis kasos likutis atitinka
apskaitos
pinigq inkasav

inti paskolq suteikimo dokumentai. Visos paskolos i5duotos, prisilaikant
paskolq sutei ir administravimo tvarkq. ISduodamq paskolq palukanos nustatytos pagal
patvirtintas as bei kredito unijos valdybos sprendimus. Paskolq gr4Zinimas uZtikrinamas
turto ikeitimu. laidavimu, UAB ,,Investicijq ir verslo garantijos" suteiktomis garantijomis,

ai atitinka unijos istatus. Paskolq i5davimas bei pertvarkymas aptariamasnetesybomis.
paskolq komi ir valdybos posedZiuose. PosedZiq protokolai ra5omi tvarkingai, juose
aptartos visos kredito umjoje suteiktos paskolos. 2015-12-31 dienai buvo 123 aktyvios
paskolos i | 227 235,08 eurq sumai. Tarp i5duotq paskolq, remiantis kredito unijos
reglamentais
nenustatyta.

r Lietuvos banko nurodymais, paskolq virSijandiq dideliq paskolq rodikl[,

intos kredito unijos indeliq sutartys. Finansiniq metq paskutiniqj4 dien4
kredito umjoje buvo 138 terminuoti indeliai -l952100,57 eurqsumai, 131 indeliq - 1 894

mai,7 indelirl USD - 63 056,85 USD sumai. Visi dokumentai ir sutarlys390,94 eurq s

uZpildytos ingai ir laiku pratqsiamos ar atnaujinamos. Terminuotq indeliq palflkanos
nustatytos, pri laikant valdybos priimtq normq. Tikslinio taupymo, taupymo, vaikq taupyrmo
sutartys uZpild os tvarkingai.

nti valdymo organq veiklos dokumentai. Stebetojq tarybos protokonai
sura$yti. I ndacij4 pateikt4 2014 metais, del stebetojq tarybos posedZiq protokoluose
pose$Ziq laiko iksavimo, atsiZvelgta. Valdybos posedZiq protokolai yra, sura5yti tvarkingai,
prisilaikant n s tvarkos, protokoluose aptarti paskolq suteikimo, pertvarkymo bei kiti
kredito unijos veiklai aktuahis klausimai. Visi svarstyti klausimai priklauso valdybos
kompetencijai
prisifaikant kr

gal [status ir istatymus. Paskolq komiteto protokolai tvarkingi, suraSfi
ito unijos lstatq ir [statymq. Unijos veikloje reikalingi reglamentai, tvarkos,

taisykles yra

kredito unijos buhalteriniai dokumentai. Visos pajamos ir i5laidos
pagristos do is bei reikalingais ira5ais. Visos kredito unijos i5laidos atitinka

istatymais ir reikalingos kredito unijos veiklai. Visi dokumentai su

is. Pinigq likutis kasoje yra apdraustas draudimo bendroveje. Grynrljrl
i ir atveZimui sudaryta sutartis su saugos bendrove.

leidliamas



s pateiktus dokumentus su [ra5ais kompiuteryje, nukrypimrl
askaitos atitinka reali4 padeti, yra tvarkingos. Lietuvos bankui
s teisingai ir atspindi reali4 padeti. Lietuvos banko nustatyti

ai visq ataskaitiniq metq begyje buvo vykdomi. Kredito unijos
2 38I,31 eurus.

unijos revizoriaus darbo reglament4 2016 m. kovo 02 d.
nele" 2015 m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq rinkini.
ota, kad 2015 m. finansines ataskaitos visais reik5mingais

ising4 Kredito unijos ,,Gimineld" 2015 m. gruodZio 31 d.
asibaigusiq metq finansinius rezultatus bei pinigq srautus.
s, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises
altering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4 bei verslo

.-:
zrJ us .xrr'rixs r ura5y'tas vienu egzemplioriumi

Kre{ito unijos imin6l6" rcvizore Liliana Sileikiene



Kredito unija "GlMlNELE"
(imones pavadinimas)

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

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m gruodiio mdn.3l d. BALANSAS

201512 31 Nr. 15/12131-002

(atskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo Zyma)

201.5 nretai tukst. Eurq
(ataska itinis laikotarpis) (ataskaitos likslumo lygis ir valiuta)

TURTAS Pasta

bos

Nr.

Finansiniai
metai

Pradjp
finansiniai

metai
4.. TURTAS 26193n

Pinigai ir pinigq ekvivalentai L26,32
282,16

I lnvestioijos i vertybinius popierius 10q n? 266,33

II Kredito [staigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
625,82

345,72

IV Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
sumos 7229,47

1270,87

Kitas finansinis tuftas 1r)1 q7 103,97

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas ?? ??
30,78

VI] Il ealail:is materialusis turtas 3 18,59
319,44

VIII Nematorialusis turtas n?q 0.03

TURTO IS VISO: 2636,92 2619,3(

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Pasta

bos
N.

Finansiniai
metai

PraOjp

finansiniai

B. MOKT]TINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 2307,30 2323,34

I Moketinos sumos ir [sipareigojimai kredito [staigoms 276,72 378,84

I1
Moketinos sumos ir [sipareigojimai klientams ir kredito unijos
nallamti

1954,30 I 889, I

IU Kitos nroketinos sumos ir isipareigojimai 2t,12 0,17

IV Atidejiniai 0,00 0,00

Subordinuoti isipareigoj imat 55,16

NUOS,{,VAS KAPITALAS 329,62 295,95

I ?ajinis kapitalas 425,3( 394,0r

II Privalomieii rezewai ir kapitalas 0,0( 0,0(

II Perkainojimo rezervas 0,0( 0,0(

V. Nepaskirst54asis pelnas (nuostoliai) -95,6t -98,0(

VI Ankstel;niq rnetq pelnas (nuostol iai) -98,0( -98,4t

Y,2 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 2,38 0,3',

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO; 2636,92 2619,3(

Rimantas Da

Vvr. buhaltere



Kredito uniia "Giminele"
(imones pavadinimas)

1 120 40 167, M.K,eiurlionio 29, Katnw
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. gruodZio m6n.31 d. PELNO (NUOSTOLIII ATASKAITA

2015 m gruodZio 31 d. Nr. 15/12/31-001
(ataskaitos sudarymo data)

20t5
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirtinimo Zyma)

tUkst. Eur
(ataskaitos tikslmo lygis ir valiuta)

110,77

klientq aptarnavimo veiklos pajamos

klientrl aptamavimo veiklos sqlaudos

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

atidejiniq sEraudos

inio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo

ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

ai) i5 finansiniq operacijq



KREDITO UNIJA,,GIMINELE"

,q.rSKrNA.MASr s naS r,q.s
2015 M. cnuonZlo 31 D.

(visos sumos pateiktos tiikst. eun5 jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kre{ito unijos [<odas 112040167

a1997-06-26.
nariq ( fiziniq asmemf ir 54 asocijuoti nariai

PRINCIPAI

principai, naudoti 2015 metq finansiniq ataskaitq

arengimui

ietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos

3 2l ir pakeista 2015 II 09.
kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. eurq (trlkst.
rais ( galiojantis santykis3,4528lito : leuras.).
I oficialius valiutrl kursus, galiojandius keitimo
as operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta
ius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
a perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

i principai

ija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
amos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y.
gristai sumaZinta.
eracijos ir rlkiniai [vykiai kredito unijos
smQ, o ne tik pagaljq juridinq form4.

Reik5mi,ngumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4pakankamai reiksmingq

ataskaitq
informacij4. I acija reik5mrngatada, kai j4praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir tgs operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reiklmingai apribotos.



rtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys

os tada, kai jos ir.yko (ne pinigq gavimo arba
finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
artotojus ne tik apie praeities [vykius, bet ir apie

i buti suprantamos vartotojams, turintiems
ebantiems analizuoti pateikt4 informacij 4.
padeda vartotojams [vertinti praeities, dabarties ir
ir suvokti anksdiau priimtq sprendimrl

rmacija patikima tada,kai jiyra tiksli, i5sami ir
sines ataskaitos turi blti matyti tikra ir teisinga

fi nansines blkles pasikeitimai.
uZdirbtos per ataskaitin[ laikotarpl, siejamos su

s4n4udomis, pzltirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito [staigosie ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir frertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

is turtas

e parodomos investicijos i Lietuvos banko,
erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
vertinami pagal 1 8-ojo verslo apskaitos standarto
ostatas.

bes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi
diuotq paliikanq metod4.

Kredito [staigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredi
avansai. Pasko
1S-ojo verslo
straipsnyje tai

Kredito

istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
s ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal

itos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai [sipareigojimai" nuostatas. Siame
pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pal[kanos.
unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinrl sumq straipsnyje parodornos

kredito unijos suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis.
Suteiktos los ir gautinos sumos pripaZ[stamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

rsinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuristandarto ..Fina
gaunama apskaidiuotq paliikanq metod{.
Paskolu vertds ijimas



skolininko b[k[es vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

' Paskolcis vertinamos ne rediau kaip kartqper menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
AtsiZvelgus i vertinimcrnus{ato, ar nuostolio ivykiq ir ar paskolos vertd nesumaZejo.

reailtatus, pas ola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

ivertinus nzik4 grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus I paskolos rizikos
ijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
dali e s sumaZej im o dy dLiai p ateikti I entelej e :

kaitinds vertds sumaZdii dis

Paskol
atgauti paskol
sraut4).

vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskohl rizikos grupg (tiketin4
vertes dal[) ir uZtikrinimo priemonE (uZtikrinimo priemones pinigq

a gautinos sumos uZ kredito unijos atlil<tas, bet
nijai ir kitas finansinis turlas, neparodytas kituose
itas finansinis turtas pripaZistamas ir vertinamas
s turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas"

Nefinansinis turtas

Atsargqf uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargrg
uZ skolas perinlto nefinansinio turto. kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir I kitus turto
straipsnius neitiaukto turto verte. turtas, kur[ artimiausiu metu
ketirlama parduioti, pripaZ[stamas iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas paglql9-ojo verslo aps statas.

Ilgalaikilo materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

lq rizik;os grupd

III rizikos

yra tokie:



Ilea aikio turto srupd Nusiddvdjimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Proe amine irari ga J
Pastr tai r00
Lenl vieii auton obiliai 10
Bald I 6

Kon riuterine i )nga 4
Kita ranga a

J

i

I Remon
patiliamos. Ilg

.r il
Druflauso nuo I

r Moketi
uniios i

I ir prieZirlros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
laikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
r darbu suteikiamo rczultato.

Finansiniai isipareigojimai

r+ sumq ir isipareigojimq kredito [staigoms straipsnyje parodoma visa kredito
ipareisoiimu Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms srrmaijos ibipareigojimrtunuos lslparelgoJlmrl Salles r uzslenlo bankams bel kltoms kredito lstaigoms suma.

Mol<ej,inos,tTio: ir [sipareigfjimaitc.eAjto irfiggT: pripaZ[stami ir vertinami pagal 18-ojo verslo' i isipareigojimai" nuostatas.1 lslparelgoJ lmal" nuo statas.
s ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

e nera kredito [staigos, ir kredito unijos nar.iams
s ir kredito unijos nariams pripaZistami ir

,,Finansinis tufias ir finansiniai [sipareigojimai"

ipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
inq sumq ir [sipareigojimq straipsniuose. Siame
igojimai pripaZ[stami ir vertinami pagal 24-ojo
o verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
standartus-
ojimus sudaro kredito uniios i5leisti ilsalaikiai
os paskolos, kurios turi

atskaidiavus safdoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amoftizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq [plaukr{ ir padengimo vertes susidarEs skirlumas pripaZistamas
paJamomls s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojan,dias palukanq noffnas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

galimybe
is turtas ir [sipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
$ipripaLintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuotiturt4ir

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
nijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja

verto. Amorli

os paskolos, kurios turi

Skolint<f s leSos i5 ptiaZiqpripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro suqr,a,

L

savikaina ivertinto f,rnansinio turto pal[kanq pajamos apskaidiuojamos ta.ikant



pajamos pripaZ[stamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
a gali buti patikimai ivertinama.

domos kredito [staigoms, kredito unijos nariams ir
allkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus
verte.

veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
os s4naudos. Siame straipsnyje taip patparodomos kitos
Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
i i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra

pajamos i5 operacijq yrapripaListamos, kai atliekama

lr pardavim o rczultatq straip snyj e p aro domas kredito
q paskolrtr vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
e straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
pierirl ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
imo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu

e straipsnyje parodomi specialiqjq atidejinirl kuriuos
sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4 i
ievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
s Sioms prievolems [vykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

los pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
q straipsnyj e parodomo s ataskaitinio laikotarpio
unijos veikla.

os s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
neparodl.tos [prastines veiklos pajamos ir s4naudos.

ma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
dio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,
omas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2012

diuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
iuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
imq ivykdymo laikotarpiu.
iranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
i balanso sudarymo dien4yra naudojami atideto pelno

tqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZ[stamas
rcahzav tmas, vadovyb es nuomon e, y r a tiketinas.

aukos, nepripaLintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
kaitin[ laikotarp[ ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu

se parodomos kaip turtas.

itiniq [vertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
ines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
rtes.

5

i



1P ABA

FINANSINIU ATASKAITV PASTAB OS

ALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2015m. 2014m. Pokytis,

tiikst. Eur
U, paskolas 94,r2 96,73 -2,61

UJ le5as bank uose 0,16 0 0,16

U le5as LCX U 5,09 8,1 1 -? o)

Ui vertybiniu poplerlus 2,49 5,79 - )-

T5 fiso paluk nq pajamq 101,86 110,63 '8,77

U indelius 42,26 55 ?? -13,06

Ul LCKU par rkolas 2,89 3,76 -0,87-

I5 viso paluk nq s4naudq 45,15 59,08 -L3,93

Grynosios pz flkanq pajamos 56,71 51,55 5,1,6

2 PASTABA I(OMISINIU IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

3 PASTABA
REZULTAT

NANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO

Pokytis,
tiikst. Eur

inistravimo pajamos

Pelvedimq, ministravimo sanaudos

AlGrynosios kolnisiniq ir klientq aptarnavimo
vei$os paianlos

Straipsnis Pokytis,
ttrkst. Eur

Specialiqjq a

sumaze.lrmas
jiniq s4naudos ir paskolq vertds



Straipsnis Pokytis,
tiikst. Eur

Bendrosios ir inistracines

15 viso

Straipsnis Pokytis,
ttrkst. Eur

Kitos veiklos

veiklos naiamos

Pokytis,
tiikst. Eur

atsiskaitomos
rciniuose bankuose turimose

ose sqskaitose
17 5,5I -85,85

LeSos LCKU tlurimose atsiskaitomosiose saskaitose 414,05 33,89 380,16

STABA I}ENDROSIOS ADMINISTRACINES AUDOS

5 PASTABA S VEIKLOS PAJAMOS IR S NAUDOS
2015 m.

6 PASTABA NIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4ekvivalentai parodytas sumas sudaro
aliuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sqskaitose ir kitose kredito

ivalentai yra trumpalaikds, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i

nedidele. Pini
sum4. Tokios leSos yra be nustatyto tetmino, o vertds pokydiq rizika yra labai
ir pinigrl ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

pinigai ivairia
istaigose.

Pinigq
Zinom4 pini



z rr[.sr,tnn
I

NVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

urfpos ek
ito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitrl

ines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
bal{nse rodo kartu su apskaidiuotomis pahkanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq

nrja2014 m, gruodZio 31 d. vertybiniqpopieriqnebuvo ikeitusi. Visos investicijos
i5pirkimo datos. Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktrlraigytos

tokie:

yti jas ikiyra

bur

8 PASTABA
GAUTINOS

Siame

DITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
OS

lanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji i
kartU su sukau

iai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
mis palukanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq ivertinus vertes sumaZejim4

del galimq 1iq.

Kredito
yra sudaromas
veiklos likvi ui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant
sukauptas le pagal kredito unijos pareikalavim4jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares s ialiaitamtikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo pa int4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir

unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
-CKU istatymo nustatytu btdu. Sis rezervas skirtas kredito unrjrl LCKU nariq

Pokytis,
ttrkst. Eur

Investicii inius erius.laikomus iki 1SOlrKlmO

1. Trumpalai investicijos i LR VVP

vesticijos i LR VVP 199,03

3. {lgalaikes i vesticijos i ES VVP

I5 Viso inves q i vertybinius popierius, -67,42

Investiciios binius ius, skirlus pardavimui
Investiciios R VVP. ivertinti tikaia verte
I5 viso inves

vlmur
ijq ! vertybinius popierius, skirtq

I5 viso inves

2015-12-3L 2014-12-31 Pokytis,
ttikst. Eur

Terminuoti indeliai LCKU
Terminuoti --152,89

likvidumo rezervo fonde LCKU

uZsibnio vali leSq.



I

9 PASTABA IKREDITo uNrJos NARTAMS surnrKTos pASKoLos rR Krros rS rV
GAUTINOS I|UMOS

Siame straipsn5rje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir i5
jq gautinos sulrros kartu su sukauptomis pahkanomis, kitas turtas, [vertinus vertes sumaZejimq del
galimq nuostoliq.

10 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso traipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4materialqji ir
nematerialqii ttltt4 biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparody.tas kituose balanso
straipsniuose.

Paskolq portfel[o struktiira ir pokydiai:

Eil.
Nr.

Rizikos
grupd

2015-12-31 2014-12-31 Pokytis per metus,
fflkst. Eur

Apskaitind
vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitine
vertd

Spec.
atideiiniai

Apskaitind
vert€

Spec.
atideiiniai

I Standarline 1076,27 953,43 122.84
2 Galimos

rizikos
1?? << 1,85 ?05 s5 0,87 -183,00 -0,98

a
J Padidinlos

rizikos
5qg 0,30 1a 1^L); z 0,59 - aa 0,28

4 Abeiotirra 55 0?
JJ'VJ 55 03 -55,03 -5 5.03

5 Nuostolinsa 26.81 0 0 26.8r 0
6 I5 viso t231.62 2.15 1327,33 56,48 -95.71
7 Specialiqiq

atidejinirl
santykis su

kredito uriijos
nariams
suteiktq
paskolq srlrma,
proc.

2015-12-31
0,17

2014-12-31
0,11

Straipsnis 2015-12-31 2014-t2-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

.Apskaitind
vertd

Spec.
atid€iiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atiddiiniai

Spec.
atideiiniai

Apskaitind
verte

703,97 103,97 0

2. Gautinos
SUMOS

2.1. Gautinos
sumos uZ
kredito unijos
perleist4
materialqjI ir
nematerialqjI
turta
2.2Gautinos 0 0 55 0? 55,03 -55,03



BiudZeto
los kredito
ai

21,I7

L7l,16

Straipsnis 2015-12-31 2014-12-31

Paskolos i5 L 378.82

Straipsnis 2015- t2-31 2014-12-31

1 33,1 g I 10,3 5

iimu iki pareikalavimo:
iai: - fiziniams nariams 1740,91

- kledito unii

1740,gl
i:-fiziniams asmenims

Visio tau
2269.17

2014-12-31 Pokytis,
ttrkst. Eur

11 
TASTABA

ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

ija vis4 ilgalaik[ materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar

12 PASTAB MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

kitaip apri

13 PASTABA OKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS N AMS

OS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI14 P.ASTABA



Kitos moketinos sumos

18,72Moketini moliesdiai ir skirstytinos le5os 19,17

15 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

[sipareig;ojimo apraSymas
(paskolos davejas, pimrine suma, valiuta, palIkanq

n,)rma, terminas)

Likutis
2015-r2-31

Likutis
2014-12-31

Per 2015 metus. tiikst.
Eur

Gr1Linta
suma

Priskaiiiuota
paliikanq

LCKU suteikta subordinuota
paskola, iki 2018 m 12 mdn.,5
proc.pallkanuL

55,03 55 0? 0 )7\

I5 viso 55,03 55 0? 0 2,75

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalus
Unijos pajini kapital4 sudaro 425,30 tflkst. eurq. Jis sudar:ytas i5 pagrindiniq ir papilclomq

pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 Eur. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4 nepriklausomai nuo

jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskairtoma
pagal KU jstat1,m4 grqlinant i5pirktq privalomo ir papildomq paiq [mokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalom4j Lrezervqsudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rczervqpel:vestas visas arba ne maLiaukaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno .

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turlo ir [sipareigojimrtr strukturcpagal terminus:

20r4-12,-31
Iki
pareikalavimo
ir iki 3 m€n.

Nuo 3

mdn. iki 1

metu

Nuo I
IKI J
metu

Ilgiau kaip
5 metai ir
neapibrdZti

IS
vIso

Turtas 267,99 172,55 982,69 709.69 '2636,92

lsipareigojimai 499,34 616,34 1169.59 351,66 2636.93

tt



le ryASTAB

r Unijos
kor4iteto pirm

ien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4ribojandius noffnat)ryus,
unijoms. Per ataskaitinf laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

iia apie uniios rodiklius:

SUSIJUSIOS SALYS

adovais yra laikomi unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq
dnkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito uniios vador,u

vadovas

arlir,naisiais susijusiais asmenimis siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
,ntinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijossutupktinis (

vas valdo kvalifikuot4 [statinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

20 BASTABA

Unijos

ATYMU ATITIKIMAS

tuvos banko reikalavimu privalo vykdlti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
olos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.

o 3l d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

BALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

nija per 20I5 m. paskolq nenura5e. Kiti nebalansiniai [sipareigoj i mai: J 9,60 tdkst.
Eur patvirtint bet neiSmoketos paskolos unijos nariams.

NO (NUOSTOLTU) PASKTRSTYMO PROJEKTAS

am kredito unijos nariq susirinkimui pritarus, kredito unijos 2015 m veiklos pelnas
. Juo maZinamas ankstesnirl finansiniq metrl nuostolis.

22 PASTABA

Visuoti
yra2,,38 tukst.

Administracij
Vyriqusiasis t

Rimantas Dapkus
Violeta Tautkuviene

2014-r2-31 2013-12-31 LB
nustafytas
dydis
20\4 m

umo rodikli

uZsienio valiutos poziciios rodiklis
uZsienio valiutos poziciios rodiklis

r darbo uZmokesdiu susijusiq i5mokrl
iq socialinio draudimo imoku suma

17,14

emos, palukanos, ir kt.
Isipareigoji
inddliu,likui

vadovybei, nelskaitant priimtq
i laikotarni

tere

1.2


