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Kredito unijos "GirnindlC" 2016 metq
veiklos revizijos aktas

A5, Liliana Sileikiene, kredito unijos revizord, remdamasi kredito unijos [statais bei
revizoriaus darbo reglamentu, 2017-03-27 patikrinau 2016 metq kredito unijos veiklos
dokumentus. Patikrinimui pateikti apskaitos bei veiklos dokumentai, kompiuteriniai irasai.

1. 2016-12-31 atliktas kredito unijos kasos patikrinimas dalyvaujant vyr.
kasininkei Vilmai LiZaitienei bei stebetojq tarybos pirmininkui Vytautui Dargiui. Kasos ..rtui,
likutis sudaro 12529,54 eurus, pagal apskaitos dokumentus kasos eurais liku8ius yra12529,54
eurai. Kasos JAV doleriais likutis sudaro 7730,00 JAV doleriai, pagal apskaitos dokumentus
kasos likutis JAV doleriais 7730,00 JAV doleriai. Kasos likudiai atitinka apskaitq apskaitos
politikos ir kitus kredito unijos reglamentus. Pinigq likutis kasoje ytu updtuustas draudimo
bendroveje. Grynqjq pinigq inkasavimui ir atveZimui sudaryta sutartis rr, ruugo, bendrove.

2. Patikrinti paskolq suteikimo dokumentai. Visos paskolos i5duotos, prisilaikant
paskolq suteikimo ir administravimo tvarkq. Paskolq vir5ijandiq 10 procentq nuo priimtrl
indeliq bei gautq paskolq, nesuteikta, vadovams paskolq, vir5ijandiq 10 proc. perskaidiuoto
unijos kapitalo, nesuteikta, ISduodamq paskolq palukanos nustatytos pagal patvirtintas normas
bei kredito unijos valdybos sprendimus. Paskolq gr4Zinimas uZtikrinamas - nekilnojamojo ir
kilnojamojo tutlo hipoteka ir ikeitimas, UAB "Investicijq ir verslo garantijos" rut.ikiu-u
garantrja, laidavimais, netesybomis, terminuotq indeliq ikeitimu. Tai atitinka unijos istatus.
Paskolq iSdavimas aptariamas paskolq komiteto ir valdybos posedZiuose. PosedZirtrproiokolai
raSomi tvarkingai, juose aptartos visos kredito unijoje suteiktos paskolos. 2016-12-31 dienai
buvo 130 veikiandiq paskolq sutardiq, kuriq sumos likutis sudare I 383 260,43 eurq.
Atkreiptinas demesys, kad 2016 12 3l unija nevykde Didziausios paskolos rodiklio. po
Lietuvos banko inicijuoto unijq turlo kokybes vertinimo audito papildomai buvo priskaidiuota
136235,97 eurq specialiqjq atidejiniq, ko pasekoje vienos purkoior likudio ir perskaidiuoto
unrjos kapitalo santykis sudare 25,47 proc. Unijos valdyba pateike plan4 kaip ruoSiasi iki 2017
03 31 pa5alinti 5i tr[kumq.

3. Patikrintos kredito unijos indeliq sutartys. Finansinirl metq paskutini4j4 dien4
kredito unijoje buvo aktyvios 419 indeliq sutardiq 1986623,50 eurq sumai, 479 i"aetq --
1935478,58 eurq sumai, 14 indeliq - 53461,79 USD sumai. Visi dokumentai ir sutartys
uZpildl'tos tvarkingai ir laiku pratqsiamos ar atnaujinamos. Terminuotq indeliq palukanls
nustatytos, prisilaikant valdybos priimtq normq. Tikslinio taupymo, taupymo, vailq taupymo
sutartys uZpildytos tvarkingai.

4. Patikrinti valdymo organq veiklos dokumentai. Stebetojq tarybos protokolai
suraS1'ti. Valdybos posedZirl protokolai yra, sura5yti tvarkingai, prisilaikant nustatytos tvarkos,
protokoluose aptarti paskolq iSdavimo klausimai bei kredito unijos veiklos klausimai. Visi
svarstyti klausimai priklauso valdybos kompetencijai pagal lstatus ir [statymus. paskolq
komiteto protokolai tvarkingi, sura5yti prisilaikant kredito-rni;o, [statq ii istatymq. Unijos
veikloj e reikalingi re glamentai, tvarko s, taisykles patvirlintos.

5. Atkreiptinas demesys i balanso straipsni ,,Investicijos i centrines kredito unijos
kapitalq"' Pagal Lietuvos banko pateikt4 pirminq kiedito unijis turto kokybes vertinimo
ataskait4, Lietuvos bankas siulo fiksuoti nuostoli del pajq vertes sumaZejimo, t.y. proporcingai
LCKU sukauptq nuostoliq suma sumaZinti Kredito unijos turimq pajq vert[, t udarrgi fC{U



turi tam tikr4 sukauptq nuostoliq sume. Pagal LCKU parengt4 argumentuot4 atsakym4 del
LCKU pajq vertinimo, nurodoma kad, Kredito unija, iSreiSkusi ketinim4 toliau buti LCKU
nare, galetq iSstoti iS LCKU anksdiausiai uL. 3 metq ir del to, jos turimi LCKU pajai
anksdiausiai bDtq iSperkami pagal LCKU 2019 m. gruodZio 31 d. finansinius duominis,
Kredito unija turetq vertinti turimus LCKU Pajus atsiZvelgiant i LCKU veiklos plane pateikt4
finansiniq rezultattlplanq2}lg m. gruodZio 31 d. nebetureti sukaupus nuostolio. etltint<amal,
Kredito unijos turimq LCKU pajq verte neturetq bDti laikoma maZesne nei jq iSpirkimo verte.
Siuo atveju, pastebetina, kad kitais metais veftinant unijos finansinius rezultatus 1r LCKU pajq
veftQ, butina atkreipti demes[, ar faktiniai LCKU veiklos rczultatai atitinka LCKU veiklos plane
pateiktus prognozuotus duomenis, esant neatitikimams, bUtina atitinkamai ivertinti LCKU pajrt
vertp.

6. Patikrinti kredito unijos buhalteriniai dokumentai. Visos pajamos ir iSlaidos
pagr[stos dokumentais bei reikalingais ira5ais. Visos kredito unijos i5laidos atitinka leidZiamas
[statais ir [statymais ir yra reikalingos kredito unijos veiklai. Visi dokumentai su reikalaujamais
para5ais. Palyginus pateiktus dokumentus su ira5ais kompiuteryje, nukrypimq nerasta.
Sudarytos finansines ataskaitos atitinka reali4 padet[, yra tvarkingos. Lietuvos bankui
pateikiamos ataskaitos sudarytos teisingai ir atspindi reali4 padet[. Lietuvos banko nustatyti
kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai visus finansinius metus atitinka Lietuvos banko
nustatytus reikalavimus. Kredito unijos 2016m. veiklos nuostolis sudaro 150661,61 eurq,

ISvada: Pagal kredito unijos revizoriaus darbo reglament4 2016 m. kovo 27 d.
patikrinau kredito unijos ,,Giminele" 2016 m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq rinkin[.

Po patikrinimo konstatuotina, kad 2016 m. finansines ataskaitos visais reik5mingais
atZvilgiais pateikia tikrq ir teising4 Kredito unijos ,,Giminele" 2016 m. gruodZio 31 d.
finansinp bfklp ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius rezultatus bei pinigq srautus.
Finansines atskaitos sudarytos, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais,
reglamentuojandiais buhalterinE apskaitq ir finansiniq ataskaitq sudarym4 bei verslo apskaitos
standartais.

Revizij os aktas sura5ytas dviem egzemplioriais.

Kredito unijos "Gimin6l6" revizore Liliana Sileikiene



Kredito uniia "GlMlNELE"
([mones pavadinimas)

lm, k, 112040167, M,K,eiurlionio 29, Kaunas

([mones kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m gruodZio mdn.31 d, BALANSAS

201612 3l Nr, l6112l31-002
(atskai tos sudarymo data)

(Tviftinimo Zyma)

2016 metai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiura)

{. TURTAS 2579,21 2636,92

I, Pinigai ir pinigq ekvivalentai 460,37 126,32

I, Investicijos i vertybinius popierius L97,77 199,03

II I(redito [staigoms suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos sumos
175,50 625,82

IV,
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos
sumos 1253,93 1229,47

Kitas finansinis turtas 103.97 103,97

VI Atsargos, uZ skolas perirntas ir kitas turtas

VII I lgalaikis materialusis turtas 380,40 3 I 8,5t
VIII Nematerialusis turtas 0,30 0,39

TUR.TO IS VISO; ,2579,2L 2636,92

Pastnb
os Nr.

, FraOjg

finansiniai
mpfoi

B. MqKETINOS SUMOS IR JSIPAREIGOJIMAI 2290,9: 2307.3(
I Moketinos sumos ir isipareigojimai kLedito [staigoms 241,0( zto,tz

II Moketinos sumos ir isipareigojimaj klientams ir kredito uniios
nanams

t992,02 I 954,3(

III Kitos moketinos sumos ir [sipareigojimai )1\ 21,12

Atidejiniai 0,00 0,00

Subordinuoti [siparei goj imai 55 lR

C. NUOSAVAS KAPITALAS 288,26 329,6i
Pajinis kapitalas 53 4.60 b51(

II Privalorniej i rezery ai ir. kapitalas 0,0( 0,0

III Perkainojimo rezefvas 0,00 0,0(

]V Nepaskirstytasis pel nas (nuostoliai) -246,34 -95,6t

IV.I Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) -95,68 -98,0(

IV.2 Ataskaitiniq nretq pclnas (nuostoliai) - r 50,66 2,38
NVgsAvo KAPTTALO r R l-sr@ 2!'72,,?!



Kredito uniia "Giminele"
(imones pavadinimas)

lm,k, 112040167, M,K.Ciurlionio 29. Kaunas
([mones kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodiio m0n.31 d, PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

(Tvirtinimo Zyma)

tukst, Eur

2016m gruodZio 31 d. Nr, 16/1213l-001
(ataskaitos sudatyrno data)

2016
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

PalDkanq pajamos I 0l,86

Paliikanq s4naudos 38,02 45,1 5

tII Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 3,32 4,23

IV Komisiniq ir ktientq aptarnavimo veiklos sqnaudos 1,29 0,7

Finansinio turto ver-tes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

VI Speci aliqj q atidej iniq sqnaudos r33,24 0,1(

v,2,
Kitas finansinio turto vefies pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0,73 0,4(

VII Pelnas (nuostoliai) iS finansiniq operacijq

vu, Bendrosios administracines s4naudos 69,75 55,1 I

x Kitds veiklos pajamos 4,00 lt,49

X Kitds veiklos sanaudos 15,51 14,45

XI Pelno mokestis 0,0c 0,00



KREDITO UNIJA,,GIMINELE"

arSxrnaMAsrs naSras
2016 M. cnuonZro 31 D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unijos kodas: 112040167
Adresas M. K, Ciurlionio g.zg,Kaunas
Kredito unijai ,,Giminele" veiklos licencija suteikta lggT-06-26.
2016-12-31 kredito unijos nariais buvo 835 tikrqjq nariq ( fiziniq asmenq) ir 59 asocijuoti nariai
( juridiniai asmenys).

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemtauyra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 metq finansiniq ataskaitu
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais krr dito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos
politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2013 03 21 ir pakeista 2015 11 09.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

ir baigiasi gruodZio 31 dienE.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. eurq (t[kst.

Eur).

al oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo
ias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta

s vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
perkainoj ami metq pabaigoj e galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

asirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
s ir s4naudos butq ivertinti apdairiai,t. y,
ai sumaZinta.

eracijos ir [kiniai ivykiai kredito uniios

informacij 4. Informacij a reikSming a tada, kai j 4 p
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekono

as. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prieiaida, kad kredito unija
as pakankamaillgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys.r.br6



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

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

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi btiti suprantamos vartotojams, turintiems

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

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

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikimatada, kai ji yra tiksli, i5sami ir
joje nera reikSmingr4 klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi b[ti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bDkles pasikeitimai.

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

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isiparei goj imai" nuo statas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZfstami ir vertinami pagal1S-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

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

amortizuota savikaina, kuri gaun ama taikant apskaidiuotq paltkanq metod4.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pahkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pahlkanomis.
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 paltkanq metodf .

P askolu vertds sumaiei imas



Paskolos yra veftinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko blkles 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 ivertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik1, grupuojamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos
grupQ, kredito unijos valdybos patvirtinti ir frnansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
ap skaitine s verte s dalie s sumaZej im o dy diiai pateikti lentelej e :

Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertds sumaZdiimo dydis proc.
2016 m. 2015 m.

standartine (t rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos srupe) 5 5
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos srupe) 100 100

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant ipaskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4).

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos atliktas, bet
neapmoketas paslaugas, biudZeto skolos kredito umjai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose
balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tufias pripaZistamas ir vertinamas
pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turlo, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto ver1e. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-oj o verslo apskaitos standarto,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripaLinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos

standarto

,,Nematerialusis tuftas" nuostatas. verte.
Ilgalaikis turtas parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo

(amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant
tiesini bud4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo
naudojimo laikotarpi.

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:



Ilsalaikio turto srun6 Nusid6v6iimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Programine iranga a

J

Pastatai r00
Lengviei i automobiliai 10
Baldai 6
Kompiuterine iranga 4
Kita iranga J

Remonto ir prieZilros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumrl 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 vertinamipagal lS-ojo verslo
ap skaito s standaft o,,Finansinis turtas ir finansiniai i sip arei goj imai" nuo statas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir verlinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos i5 pradLi4pripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq lesq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias paliikanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yraketinimas atsiskaityti neto suma arbarealizuoti turt4 ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pal[kanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turlo pahkanq pajamos apskaidiuojamos taikant



apskaidiuotq pallkanq metod4. Paltkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

PalDkanq s4naudrl straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus

f sipareigoj imus, kurie nevertinami tikr4i a verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip patparodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yrapripalistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
fstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip patparodomas vertybiniq popierir4
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezttltatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZvelgdama ikiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento f,rnansing ir ekonoming bflklg, iprievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, iturimas 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 ir administraciniq s4naudq straipsnf e parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kit6s veiklos pajamq ir kit6s 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 atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,

2016 metq apmokestinamajun pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 2015
metq - 15 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigoj 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 rcalizavimas, vadovybes nuomone,yratiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpf ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip tuftas.

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal7 VAS standartq. KU nustaty'tas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
ataskaitas yra 0,1 proc. turto balansines verlds.



F'INANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALU

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAYIMO
REZULTATAS

PAS'I'AItA PALUKANU PAJAMOS IR SANAU DOS
Straipsnis 2016m. 2015m. Pokytis,

ttrkst. Eur
UZ paskolas 92,r8 94,12 -1,94

UZ le5as bankuose 0,00 0,16 0,16

UZ le5as LCKU 2,97 5,09 -2,72

UZ vertybinius popierrus 3,96 2,49 1,47

I5 viso palflkanq pajamq 99,Lr 101,96 '2r75

UZ indelius ?5 ?5 42,26 -7,07

UZ LCKU paskolas )17 2,89 -0,r2

I5 viso palfikanq s4naudq 38,02 45,15 -7,13

Grynosios paltrkanq paj amos 61,09 56,7r 4,39

AUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Pervedimq, administravimo paj amos 4,23 -0,91

Pervedimq, administravimo sqnaudos L,29 0,73 0,56

Grynosios komisinig ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos

4,6L 4196 -0,35

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

Specialigjq atiddjiniq s4naudos ir paskolq
vertds sumaZdiimas:
Paskoloms ir kitam turtui 133.24 s5.19 78,05

I5 viso sanaudu 133.24 s5.19 78,05



4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S AUDOS

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS RS AUDOS
Straipsnis 2016m. 2015 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Stojamasis mokestis 0,62 0,67 -0,05
Delspinigiai 2.84 2,96 -0,12
Kitos pajamos 0,54 r1,49 -10,95

I5 viso paiamu 4,00 15.12 -rl.t2
Kitos veiklos i5laidos 15,51 11.53 ?qR

I5 viso sanaudu 15.51 11.53 3,98
Grynosios kitos veiklos Faiamos -11.51 3,59 -7,92

6 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 elwivalental parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko saskaitose ir titose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
zmom4 pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatlto termino, o vertds pokydiq rizikayralabainedidele.
Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktDra ir pokydiai:

Straipsnis 20I6m. 2015 m. Pokytis,
ttrkst. Eur

19,93 36,66 -76,73

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosio se saskaitose

?5 5? 89,66 -64,13

Le5os LCKU turimose atsiskaitomosiose
s4skaitose

395,39 414,05 -18,67

I5 viso 440,94 540.37 -99.s3

Pokytis,
ttrkst. Eur

Bendro sios ir administracines



7 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas leSas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq
Europos ekonominds erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis pal[kanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.

Umja 2016 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos
yra isigytos laikyti jas iki i5pirkimo datos. Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktura
buvo tokie:

8 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS T5 .IT7

GAUTINOS SUMOS
Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskoios,

tenninuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis palukanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes sumaZejimq
del galimq nuostoliq.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,
ttrkst. Bur

Terminuoti indeliai LCKU
Terminuoti inde aI 175.50 192,92 -r1.42
LeSos laikomos kvidumo rezervo fonde LCKU 19,53 18,25 0,69
15 viso 195.03 211.17 -16.74

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bUdu. Sis rezervas skirtas kredito unljq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito umjoje eurais ir
uZsienio valiuta le5q.

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

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki iSpirkimo
1. Trumpalaikes investicijos i LR VVP 0 0 0

2.llgalaikes investicijos i LR VVP 197,77 799,03 -7,26

3. Ilgalaikes investicijos iES WP

[5 viso investicijq i vertybinius popierius,
laikomu iki i5pirkimo

197,77 199,03 '1,26

Investicijos i vertybinius popier us, skirtus parcLavimui
Investicijos i LR VVP, ivertinti tikraia verte
I5 viso investicijq i vertybinius popierius, skirtq
pardavimui
I5 viso investiciiu i vertvbiniu popieriu



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

Siame straipsnyje parodomos kedito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir iS
jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis, kitas turtas, ivertinus vertes sumaZejim4 del
galimq nuostoliq.
Paskolq portfelio struktDra ir pokydiai:

10 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

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

Eil.
Nr.

Rizikos
grup€

2016-12-3r 2015-12-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskaitind
vert6

Spec.
atid6iiniai

Apskaitin0
vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitin€
vertd

Spec.
atiddiiniai

I Standartine 699,72 0 r076,27 -376,55 0
2 Galimos

rizikos
62,06 0,20 122,55 1,85 -60,49 -7,65

a
J Padidintos

rizikos
114,76 0,04 5,99 0,30 708,71 -0,26

4 Abeiotina 0,35 0,16 0.35 0.16
5 Nuostolinsa 5I3,28 135.84 26,87 0 486.47 135.84
6 I5 viso 1390.17 L36,24 L231.62 2.15 1s8.55 134.09
7 Specialiqjq

atidejiniq
santykis su
kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,
proc.

2016-r2-31
9,80

2075-12-31
0rl7

Straipsnis 2016-12-31 20ts-12-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskaitine
vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitind
verte

Spec.
atid6iiniai

Spec.
atid6iiniai

Apskaitin6
vertd

1, Investicijos

i LCKU
kapitala

r03,97 103,97 0

2. Gautinos
SUInOS

2.1. Gautinos
sumos uZ
kredito unijos
perleist4
materialqjiir
nematerialqji
turta



2.2Gautinos
sumos uZ
perleist4
finansini turta

0 0 0 0 U 0

2.3. BiudZeto
skolos kredito
uniiai
2.4. Kitos
gautinos
SUInOS

6,97 JJ,JJ -26,36

2.5. Kitos
sukauptos

Daiamos
I5 viso: 110,94 137,33 0 0 -26,39

11 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSN IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turta naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises iji.

12 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

13 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2016-r2-31 2015-12-3r Pokytis,
ttikst. Eur

Paskolos i5 LCKU 24r.00 276.72 -?5't)

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

Iki pareikalavimo : - fiziniams nariams r04.71 1 33.1 8 -28.47
- kredito unilq asociiuotq narirl 10,81 20.78 -9.97
- kredito uniiu asociaciiu
- kitoms organizaciioms 0,02 0
Viso isipareieoiimu iki nareikalavimo: 115.54 153.96 -38.42
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 1717.09 1601,55 II5,54
- kredito unijg asociiuotu nariu 100.33 I02,30 -r,97
- kredito uniiu asociaciiu
- kitoms organizacijoms

Viso terminuotu inddliu: 1817.42 1703.8s 113,57
Taupomieii indeliai:-fiziniams asmenims 59.06 110.27 -51,21
-kredito uniiu asociiuotu asmenu 0 0 0
Viso taupomuiu inddliu: s9.06 t10,27 -51.21
I5 viso 1992.02 1968.08 23.94

14 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2016-t2-31 20t5-12-31 Pokytis,

tfikst. Eur
L0



Kitos moketinos sumos I 5 -4
Moketini mokesdiai ir skirstvtinos lesos 2,75 19,17 -L6,,42

15 viso 2r75 19,17 -16,42

15 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

f sipareigojimo apra5ymas
(paskolos davejas, pirmine surna, valiuta, patlkanq

norma, terminas)

Likutis
2016-12-3r

Likutis
20t5-12-31

Per 2016 metus, ttrkst.
Eur

Gr4Linta
suma

Priskaiiiuota
paltrkang

LCKU suteikta subordinuota
paskola, iki 2018 m 12 men.. 5
proc.paltkanq

55,03 55,03 0 )'7\

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

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas

. Unijos pajini kapital4 sudaro 534,60 t[kst. eurq. Jis sudarytas iS pagrindiniq ir papildomr4
pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 Eur. Visas Unijos pajinis t apitatar apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindinipajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuojo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje'su juo atsiskaitoma
pagar KU istatymq, grqLinantiSpirktq privalomo ir papildomq paiq imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalomqjirezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomEji

rczervq pervestas visas arba te maLiaukaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno .

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unij os turto ir isipareigoj imq struktur a pagal terminus :

20r6-12-31

rki
pareikalavimo
ir iki 3 mdn.

Nuo 3

men. iki I
metu

Nuo
iki
metu

1 Ilgiau kaip
5 metai ir
neapibrdZti

IS
VISO

Turtas 531.s 1 245,44 786.04 1016,22 2579.21

fsipareigojimai 881,38 981.58 401,96 3I4,29 2579.21

1,1



18 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI
Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikqribojandius normatyvus,

taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinilaikotarpi normatyvai buvo vykdomi.
Informaciia apie uniios rodikli

19 PASTABA SUSIJUSIOS SAT,YS
Unijos vadovais yra laikomi Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq

komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadow
artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo

20 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutrl pozicijos normatyvus.
2016 m. gruodZio 31 d. KU atitiko kapitalo pakankamumo, likvidumo bei atviros uZsienio valiutq
pozicijos normatyvq privalomus reikalavimus. Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas vir5ytas, kuris siekia 25,47 proc.

21 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
Unija per 2016 m. paskolq nenuraSe. Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 0,14 t[kst.

Eur patvirtintos, bet nei5moketos paskolos unijos nariams.

22 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKTRSTYMO PROJEKTAS
Visuotiniam kredito unijos nariq susirinkimui pritarus, 2016 m kredito unijos veiklos

nuostolis 150,66 tlkst. Eur perkeliamas ivis4 praejusiq metq nepaskirstl't4 peln4 (nuostolf) -
(9 5 67 5,7 5) tflkst. Eur. 201 6 m nepaskirstytas nuostoli s - 246337,3 6 tukst. Eur

Administracijos vadovas
Vyriausiasis buhaltere

Rimantas Dapkus
Violeta Tautkuviene

ull_t US US

Rodiklis 2016-12-31 2015-12-31 LB
nustatytas
dydis
2016 m

Kapitalo pakankamumo rodiklis. Droc. 18,87 22.r5 13

Likvidumo rodiklis, proc. 41,86 50,00 30
Atviros vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis 6.23 4,70 <25
Bendrosios atviros uZsienio valiutos poziciios rodiklis 6.23 4,70 <25

vas valdo 19 kvalitikuota istatinio kapitalo ir (arba balsavimo teisiu dal
2016 m. 2015 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq
ir joms tenkandiq socialinio draudimo imoku suma

51,19 43,18

Kitos i5mokos (tantjemos, paltkanos, ir kt.)

fsipareigojimq vadolybei, neiskaitant priimtq
inddliq, likuiiai laikotarpio pabaieoie

0 0

t2


