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Revizoriaus iSvada
Klausuciq kredito uniios nariams
Klausudiq kredito unijos revizore patikrino Kredito unijos 201-7 metq metinq finansinq
lSvada del
atskaitomybq ir tuo remdamasi pateik6 revizoriaus i5vadq del finansines atskaitomyb6s.

pagal Lietuvos
metines finansines atskaitomybds pateikiama tais paiiais klausimais, kokiais
Respublikos kredito unijq istatymq privalo bOti pateikiama auditoriaus iSvada.
Vadovybes atsakomybe ui finansines ataskaitas

pateikimq, pagal Lietuvos
Vadovyb6 yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq parengimq ir teisingq
ir finansinq
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojantius buhalterinq apskaitq
vadovybes nuomone'
atskaitomybq, ir verslo apskaitos standartus, ir tokiq vidaus kontrolq, kokia'
apgaules ar klaidos'
yra bltina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq iskraipymq d6l
Revi zori
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Patikrinimas atliktas
Remiantis atliktu patikrinimu pareiksti nuomonq apie finansines ataskaitas.
finansinrlse ataskaitose
pagal verslo standartus, laikantis etikos reikalavimq, siekiant isitikinti, kad
principq tinkamumq,
nera reiksmingq netikslumq. Patikrinimo metu lvertinti taikytq apskaitos
ataskaitq pateikimq'
vadovybes atliktq apskaitiniq lvertinimq pagrlstumq bei bendrq finansiniq
Patikrinimas atliktas vertinant atrankos b0du parinkus duomenis.
Nuomond

i

teisingai pateikia
Revizoriaus nuomone, finansines ataskaitos visais reikSmingais ativilgiais
dienq pasibaigusiq metLl
Klausudiq kredito unijos 2oI7 m. gruodzio 3l- d. finansinq b[klq ir tq
Respublikoje galiojandiais
finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos
sudarymq, ir verslo
teises aktais, reglamentuojandiais buhalterinq apskaitq ir finansiniq ataskaitq
reikalavimus'
apskaitos standartais, i5skyrus atostogL{ rezervo sudarymo ir susijusiq asmenil

livoda det kittl teisiniq ir prieZiAros reikalavimq

str'
Kiti patvirtinimai pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatymo 53
n u rodyta patikrinimo ataskaitoje.
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APSKAITOS PRINCIPAI
lemiau yra i5destl.ti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2017

mdn4

finansiniq ataskaittl

parengimui.

Pagrindas parengimui
Finansinds ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos
politik4. Sudarydama finansines ataskaitas unija talke 43-qi verslo apskaitos standart4 ,,Kredito
unijq apskaita ir finansinds ataskaitos".
Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-30, pakeista 2012-03-21, pakeista 2013-03-20
ir pakeista 2015-01-21
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien4
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansindse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tflkst. Eurq'

Pagrindiniai PrinciPai
Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus. kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tq iverlinti apdairiai, t. y'
kad jq vertd nebltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.
Turinio, o nd formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos
pagal jq juridinq form4'
apskaitoje
ira5omi pagal jq turini ir ekonominq prasmQ, o ne tik
vis4 pakankamai reikSming4
pateikia
Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija
informacij4. Infoimacija reiksminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tEs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reik5mingai apribotos.
Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.
-Kaupimas.
Veiklos operacijo3 pripaZistamos tada, kai jos lvyko (ne pinigq gavimo arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansinds ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi b[ti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4'
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
ateities

fvykius,

veiksmingum4.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami rr
joje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansinds ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansine bUkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bUkles pasikeitimai.
palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, 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 eurais laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZisiamiir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicUos i Lietuvos banko,
Lietuvos nespuUtikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZlstami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto
Kredito unija investicijr+ i VVP neturi'
,,Finansinis tufias i. firursiniai lsipireigojimai" nuostatas.
ir
Kredito lstaigoms suteiktq-paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumll straipsnyje parodomos Salies
ir
gautinos
sumos
pat
kitos
uZsienio kredito lstalgoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip
pagal
vertinamos
avansai. paskolos ir is anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripazlstamos ir
Siame
lg-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" nuostatas'
pallkanos'
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqiq indeliq sukauptos
' freaito unrjos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumq straipsnyje parodomos
pal[kanomis'
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis
l8-ojo verslo apskaitos
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripazistamos ir vertinamos pagal
savikaina' kuri
(amortizuota
standarto ,,Finansinis irrtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas
gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4)'
P

askoltl v e r t e s s umaiQi i mas
paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko
kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansinds

valdybos nutarimais,
skolininko bUkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais'
paskolos vertinamos ne rediau kaip kar14 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
verlinimo
nustato, ar nebuvo nuostolio lvykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.
pasicolos, ivertinus rizlk4, grupuojamos ! penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
paskolos
grupg, kredito unijos valdybos pitvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini
Ipstaitines vertds dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:
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paskolq veftds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupq (tiketin4
priemones pinigq
atgauti paskolos apskaitines vertes dal!) ir uztikrinimo priemong (uZtikrinimo
norma'
srlut4). Apskaidiuojant uztikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 2,25 proc. diskonto

Paskolq vertes sumaZejimas 2Ol7 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas
paskolq vertinimo ir specialiqjq atidejiniq taisykles, parengtas vadovaujantis Lietuvos banko
valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38.
Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqj! turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
ir
kituose balanso straipsriiuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas
vertinamas pagal ts-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas
atsargq,
Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq
turto
kitus
ir
parduoti,
ketinama
I
uZ skolas pelimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu
metu
kuri artimiausiu
straipsnius neftraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas,
veliau kaip ir atsargos
o
islaidas,
pardavimo
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ia verte atemus
vertinamai pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas'
naudojamo
Ilgafaikio maierialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje
apskaitos standarto
verslo
pagal
l2-ojo
ilgalaikio materialiojo turto, uprtuitll" uZregistruoto
statas, verte'
,,Il galaikis materialusis turtas" nuo
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
13-ojo verslo apskaitos
nematerialiop trr.to, pripaZinto^ir apskaitoje uZregistruoto pagal
standafto

,,Nematerialusis turtas" nuostatas, verte'
144.81 Eur', (2017
Ilgalaikis turtas patvirtinta minimali ilgalaikio turto lsigijimo savikaina
(amortizacijos) ir
m. 144,81 Eur.) parcdomas isigijimo verte, iumaZinta sukaupto nusidevejimo
naudojant tiesini b[d4'
turto nuvertejimo suma. Nrtiaerelimas (amortrzac\ia) apskaidiuojamas
per numatom4 jo naudojimo
proporcingai nuraSant kiekvieno atikiro turto vieneto fsigijimo vertE
laikotarpi.
iurto naudojimo laikotarpiai pateikti Lemrau:

Itgalaikio turtqllgp
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laikotarPiu, kai jos
Remonto ir prieZiuros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu
registravimas aPskaitoje
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq
priklauso nuo ttl darbq suteikiamo rezultato'

Finansiniai isiPareigoj imai
visa kredito uniios
Moketinq sumrl ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma
sumos ir
Mokdtinos
bei kiioms kredito lstaigoms sumaisipareigojimq Salies ii uZsienio bankams
vertinami pagal lS-ojo verslo apskaitos standarto
iripu..iEojimai kredito lstaigoms pripaZfstami ir
.,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
parodoma
Moketinq sumll ir isipaieigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje
nariams
unijos
kredito
ir
visa kredito unijos isipareigoii-q tii.niu*s, kurie nera kredito fstaigos,
4

pripaZistami ir
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams
vertinami pagal 1g-ojo verslo apskaitoi standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

ir

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos
sumq ir lsipareigojimq straipsniuose' Siame
isipareigojimai, neparodyti'kituoie rnoletinq
pripaZistami ir vertinami pagal 24'ojo
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", i t -ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis

darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus'
unijos i5leisti ilgalaikiai
Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito
kurios turi visus pasitiketines
skolos vertybiniai fopieriai (obligacijos)' arba gautos paskolos,
(subordinuotosios) paskolos poZymius'
sudaro grynoji gautq lesq suma,
Skolintos leios i5 p.uizlq pripaZistamos tikr4ja verre, kuri4
skolintos lesos apskaitomos amortizuota
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. vehau
vertes susidargs skirtumas pripaZfstamas
savikaina, o tarp gautq grynqjq lplaukq ir padengimo
per vis4 skolos padengimo laikotarpi
pajamomis arba s4nauio.-, pelno (nuostoliq) ata-skaitoje
atsiskaitymo momentu'
iuitunt galiojandias pallkanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos
balanse kai yra teisine
parodoma
suma
Finansinis ttilas ir isipareigojimai sudengiami ir neto
neto suma atba realtzuoti turt4 ir
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas i. y.u keiinimas atsiskaityti
isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq PriPaZinimas
uzdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
Palfikanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos,
finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ia
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ii kito
pal[kanq pajamos apskaidiuojamos taikant
verte. Amo rtizuota svikaina iverlinto finansinio turto
pripaZfstamos kiupimo principu' jei tiketina' kad
apskaidiuotq pal[kanq metod4. PalUkan[ fajamos
patikimai ivertinama'
i'us gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali btti
ir kitiems
kredito
pu.odoiro,
pallkanq s4naudq straipsnyje
istaigoms, kredito unijos nariams
gautas puikolu' ir kitus isipareigojimus' kurie
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius,
nevertinami tikr4ia verte.
: -,-:--^^^ -^*^r^-^.
,parodomos uZ
ir
s4naudq straipsniuose
veiklos
qajuryY
aptarnavimo
klientq
ir
Komisiniq
straipsnyje taip pat parodomos kitos
tarpininkavi*q ,rZdir[i"r pu:ut "s ir patirtos s4naudos. Siu*"
ir s4naudos. Visi papildomai gauti puikolq administravimo mokesdiai
pagrindines veiklos pajamos
"puiu-o-i,
pripaZinami i5karto juos gavus' Komisiniq s4naudos yra
yra nereikSmingi i,
operacrjq yra pripazistamos' kai atliekama
pripaZistamos, kai patiriamos. romisiniq pajamos i5
susijusi operacija.
.
tL^... ^.-^:^^*,,1^
^o.,.rln-,. lrre^:
straipsnyje parodomas.kredito
Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq
del vertds
nuriurn, suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio
istaigoms ir kredito unijos
taip pat parodomas vertybiniq popieriq
sumaZejimo panaikinimo rezultutur. Si*e'siraipsnyje
turto vertds sumazejimo ir
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq'popierirl ir'Lito finansinio
prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas,
parodomi specialiqiq atidejiniq' kuriuos
finansiniu turtu pelnas arba .ruostotiai. Siame straipsnyje
finansiniq pasraugq teikimo rizikingum4. i
formuoja atsiZvelgdama I kiekvieno savo sandorio dei
pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
kliento finansing ir ekonomine bukli i prievoliq
prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes' turindias
vykdym4, ! turimas uztiklinimo pri.-or", Sioms
vertei, s4naudas'
itakos kredito unijos turto
- r:--\ ^+-^r^^-.,i^ ^o.^.r^-i
parodomi operacull
^ner2.
Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje
rezultatai'
ir pardavimo operacijq
uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo
pu.odo,,,ot ataskaitinio laikotarpio
straipsnyje
Bendrqjq ir administraciniq s4naudq
veikla'
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos
5

ir

kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.
Kitos veiklos pajamtl

pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdicr
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2016 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis l3 proc. pelno mokesdio tarifas, 2017 mett4 - l3
pioc. mokesdiotarifas taikomas apmokestinamajam pelnui: vienetq (iSskyrus pelno nesiekiandiq),
kuriuose vidutinis s4ra5uose esandiq darbuotojq skaidius nevirSija 10 Zmoniq ir mokestinio
Iaikotarpio pajamos nevir5ija 289620 tlks. eurq.
itiaitur pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taik)'ti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq lvykdymo laikotarpiu. Atideto pelno mokesdio
skaidiavimas, kol kredito unijos aktyvai nepasieke 2896200 tlks. eurq, yra netaikomas'
pagrindiniai laikinieji skiriumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
atideto pelno
perkelimol Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami
mokesdio paskaidiavimui.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqiq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas
yra tiketinas'
finansinese ataskaitose iik tu duli-i, kurio realizavimas, vadovybes nuomone,
per ataskaitin! laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, bafanle
iSmokos, ataskaitiniu
parodomos kaip isipareigojimai, o p"i ataskaitini laikotarpi ivykdytos
iaikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas'
PalYginamiej i skaiiiai
taisymas atvaizduotos pagal
Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq
Sias finansines ataskaitas
7 VAS standart4. KU nustatytas esminer kluidor dydis taikytas sudarant
yra nuo O,l o iki 0,3% visos turto balansinds vertds'

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS
PASTARA PALUKANU PAJAMOS IR SANAq DOS
2017m.
Straipsnis

Pokytis,
ttrkst. Eur.

2016m.

71

90

-19

UZGsat b"rk"ote

0

0

U

-

0

0

0

0

0

7l

90

-*--- -lt

15

20

-f,

UZ paskolas

UZ leS^

LCKU

UZ vertybinius PoPierius

I5 viso pajamq
UZ indelius
UZ LCKU paskolas

2

UZ tiksliniq programLl Paskolas

0

-- "---

0

-----0

-:-:-_-

b

I5 viso s4naudq

l7

20

-3

Grynosios paltikanq pajamos

54

70

-16

Paskolq pallkanq normos kito nuo 1,8 yo iki 12 %.
Indeliq pal[kanq normos kito nuo 0,9 yo lki 3,3Yo.
2 PASTABA

KOMISINIU IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR

SANAUDOS
Straipsnis

2017 m.

Pokytis,

2016 m.

tiikst. Eur.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos

23

2l

2

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos

6

7

-l

l7

l4

3

Grynosios komisiniq
veiklos paiamos

ir klientq aptarnavimo

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO

REZULTATAS

Specialiqjq atidejiniq s4naudos:
Specialiei i atidei iniaipaskoloms
Snec.atideiiniai kitam finansiniam turlui
Kitas finansinio turto vertOs pasikeitimo
pardavimo rezultatas
Nura5ytos paskolos
Kito finansinio turto veftds
sumaZei imas(di skontavimas)
SusigraZinta nura5ytq paskolq
Finansinio turto vertOs pasikeitimo
rezultatas
4 PASTABA BENDROSIOS

Straipsnis

ir

ir pardavimo

Pokytis,
ttrkst. Eur.

2016 m.

2017 m.

Straipsnis

-67

-61

-6

50

-61

l1

t7

0

-17

0

0

61

5

-56

0

0

0

t3

5

8

-48

0

-48

----b

ES S.{NA
SANAUDOS
ES IR OPEI{ACINBIS
ADMINISTRACINES
Pokytis,
2016 m.
2017 m.
tiikst. Eur.
83

93

-10

0

0

0

Nusideveiimo iSlaidos
Patalpq nuomos, remonto, ry5io paslaugq ir kitos
patalpq i5laikymo iSlaidos

6

5

I

0

0

0

Komandiruotes. kuro iSlaidos

0

0

0

Reklamos ir marketingo i5laidos
Kitos iSlaidos
I5 viso

0

0

0

37

39

_')

126

137

-11

Darbo iesos iSlaidos
Nepanaudotq atostogq kaupimai

7

5 PASTABA

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR

S

AU DOS
Pokytis,
trlkst. Eur.

2016 m.

2017 m.

Straipsnis
Stoiamoio mokesd,io pajamos
Delspinigiq pajamos

0

0

0

7

0

7

ULpaZymas
Kitos veiklos pajamos
I5 viso paiamq
Indeliu draudimo imokos
Atskaitymu i stabilizaciios fond4
Kitos veiklos s4naudos
I5 viso s4naudq

2

0

1

Grynosios kitos veiklos Pajamos
6 PASTABA

PELNO MOKESdIO

S

-28
-19

2

30

11

30

4

6

a

7

7

0

0

l3

-13

1l

26

-15

23

4

--_---rt

NAUDOS

no mokesdio sanaudos
lno mokesdio s4naudos
I5 viso pelno mokesiio s4n

Atidetoio pelno mokesiio turto udeiimas
Likutis met
tr.tuT u.uu iripu..rg"Jl*"i rk;idiuojasi atsiradus finansines ir
ffieio
neskaidiuojamos
mokestines apskaitos laikiniesiems skirtumams. Atideto pelno mokesdio s4naudos
nepasiekia
vadovaujanti; VAS 43 standartu, kuriame nurodyta, kad kol kredito unijos turto suma
unija
kredito
dydzio,
nustatyto
Lietuvos Respublikos kredito unijq
lstatymo32 straipsnio 1 dalyje
-mokesdio
turto ir isipareigojimq pagal 24-qi verslo apskaitos gali neskaidiuoti atidetojo pelno
3

standart4,,Pelno mokestis".

7 PASTABA

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigt1 ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai nacionaline valiuta kasoje ai tait<omi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
istaigose.

pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos. Tokios le5os yra

nustatyto termino. Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir Pokydiai:
2017 m.
Straipsnis

Grvnieii ninisai
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

GSor LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose
I5 viso

2016 m.

be

Pokytis,

tiikst. Eur.

68

34

34

t7

2t

-4

463
548

443
498

20

--l_0_

rASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKToS PASKOI,OS IR KITOS tS rq
GAUTINOS SUMOS

8

*rrn*

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU

I5 viso

It6

Ito

Pokytis,
ttrkst. Eur.

2016 m.

2017 m.

Straipsnis

I

118

lu

t-z
l_)

Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU visuttinio nariq susirinkimo nustatytu bldu. Sis rezervas skirtas kredito
paskolas
,nU.l, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo
padidinimui'
jos
likvidumo
arba ismokant sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim4
turi laikyti LCKU
s4skaitoje
atidarytoje
LCKU
tikslui
Kredito unijos LCKU ,rur", ,p".ialiai tam
indeliq kredito
neterminuotq
ir
visuotinio nariq susirinkimo putrrirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq
dydZio metines
unijoje . UZ likvidumo palaikymo rezervo leSas kredito unijoms mokamos 0,200
pallkanos (2016 metais 0,20oh).
9 PASTABA

KREDIT. UNIJ.S NARIAMS SUTEIKT.S PASK,L,S IR KIT'S

I5 TU

GAUTINOS SUMOS
nariams suteiktos paskolos
Sia*e straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems
del galirnq
sumaZejim4
gautinos ,un-1o, kartu su sukauptomis palukanomis ir lvertinus vertds
nuostoliq.
Paskolq portfelio struktfira ir pokydiai:
Pokytis
2016-12-3t
2017-12-31
Eit. Rizikos
Spec.
Skolos
Spec.
Skolos
Spec.
Skolos
Nr. grupd
atideiiniai
atideiiniai suma
suma
atid6iiniai
suma
0
463
0
1323
0
r170
Standartine
I
-6
180
8
398
2
2t3
Galimos
2
rizikos
-10
-74
10
a
1i6
0
42
Padidintos
J

ir iS jq

4
5

6
7

rizikos
Abeiotina
Nuostolinga
I5 viso
Specialir[q
atideiiniq

25

1

20

47
50

1470

34,01oh

t49
t21

27

2108

6l

16

-t23
'ta

-/.b

x

-ll

28,94',h

santykis su

kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,
proc.

DEL INVESTICIJU I CKU KAPITALA
Suformuoti atidejiniai 17 ttrkst. Eur. pajq sumazejimo rizikai.
10. PASTABA

11

PASTABA KU KITAS TURTAS

Avansine imoka 1 tfikst'
Siame straipsnyje parodytas i kitus straipsnius neitrauktas turtas.
straipsnyje ,, Kiti aktyvai
Eur. uZ 2015-2}ll metus i LCKU Stabilizacijos fond4 balanse atvaizduota

(turtas)". Si lmoka atlikta vadovaujantis LCKU visuotinio nariq susirinkimo 2014 m. gruodZio 18 d.
sprendimu ir kredito unijos Valdybos posedZio sprendimu. Numatyta, kad uZ 5i4 avansinq imok4
bus mokama 6,3 proc. metiniq pallkanq.
Pokytis per metus,
2016-12-3r
2017-t2-31
Straipsnis

tflkst. Eur.

1. Finansinis
turtas ( investicijos
i LCKU kapital4)
2. Avansind imoka !

99

116

-17

0

1

-1

99

t17

-18

LCKU Stabilizacijos
fonda uZ 2015-2017

Kito turto vert6
laikotarpio
nabaisoie i5 viso:

I5 viso

Likuliai 2016 m. sausio I d'
!sigijimo vene
Sukauptas nusidevdj imas

Likutine verte
Apyvarta per 2016 metus
Likutind verte
lsigrjimai
Nusidevejimas

Likuliai

2016 m. gruodZio 31 d.

lsigijimo verte
Sukauptas nusidevdj imas

Apyvarta per 2017 metus
Likutin€ vefte
lsigijimai
Nusidevejimas

Likutin6 vert6

Likuiiai

2011 m. gruodZio

3l

d.

10

MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS
13. PASTABA

Iki pareikalavimo :- fi ziniams nalams
kred to uniirl asocijuotq nariq
kred to unijq asociacijq
- kitoms organizacijoms
Viso iki pareikalavimo:
Terminuoti indeliai: - fiziniams narimas
kred to un q asocrjuolQnqgq
kred to un q asociacijq
- kitoms organizacijoms
Viso terminuotq:
I5 viso

Pokytis,
ttrkst. Eur.

2016 m.

2017 m.

Straipsnis

511

699

-188

4

20

16

0

0

0

0

0

0

s15

7t9

-21J4

t441

1056

38s

0

0

0

0

0

0

t2

t2

{)

1453
1968

1068
1787

3U5

rdr

pallkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2016 m' -n-uo 0,5
0h 1ki 2.5 % (2015 m'
% iki o,g o (2015 m. nuo 0,5 0/o iki 1,9 %), juridiniams nariams - nuo 0,5
0/o), uLindelius iki pareikalavimo - 0,00 % (2015 m' nuo 0 %) '
nuo 0,5 0z iki 1,9
14.

PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
2016 m.
2017 m.
Straipsnis

Pokytis,
ttrkst. Eur.

LeSos skirtos ilgalaikems programoms

0

0

0

Moketinos indeliq draudimo imokos
Sukauptos audito i5laidos
Surinkti moketini mokesdiai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

Atostogq rezervas

J

0

J

Moketinos i5laidos uZ ivairias paslaugas
Kt. isipareigojimai
Nei5moketi atlYginimat
I5 viso

0

0

0

1

2

0

5

I

15. PASTABA NUOSAVAS

Pajinis

a

-

-"- -i

--

--0

-*-4

KAPITALAS

kapitalas

:y

Jis sudarltas i3
unijos pajin! kapital4 sudaro 493 ttkst. eurq (2016 m.378 tflkst. Eur')
eurq' Visas Unijos pajinis
pagrindiniq ir papildomq pajq Nominali vieno puju.,t vertd yra 28,96

kapitalas apmoketas.
nepriklausomai nuo
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4tals4,
narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
jo
apmoketo papildomt pu;u"r dydZio. easiUaigus pajininko
"gr4irnantiSpiikq
privalomo ir papildomq paji+ imokas'

Privalomasis rezervas

1.1

Unijos privalom4ji rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ii
rezevq pervedamas nepaskirstytas pelnas.20l7 metams rezervo sudaryti nepavyks, nes 2017 m.
veiklos rezultate gautas 85,68 tlkst. eurq nuostolis bus perkialiamas perkelta i2017 m. nuostoli.
16. PASTABA

TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq struktlrapagal terminus
2017-r2-31
Iki 3 men. Nuo 3 mdn.
iki I metq

Nuo

1

iki

5

Ilgiau

IS

kaip

VISO

5

metai

metu
356

770
297

2276
2276

336

473

0

Turtas

63t

183

692

{sipareigojimai, kapitalas ir

755

868

-124

-685

rezewai

Skirtumas tarp turto ir
isiparei goi imq, kapitalq, rezervq

574

76

Likvidus s turtas
Einamie lslparelgollmal

1677

2016-12-31

Iki

Nuo 3 men.
iki 1 metq

3 mdn.

Nuo

I Ilgiau

iki

5

f

sipareigojimai, l6pitalas ir

kaip

5

VIso

metai

metu
Turtas

IS

2t75

161

668
384

60s

284

0

539
930

202
700

766

-391

-498

2175

rezervai

Skirtumas tarp turto lr
isipareigoi imu, kapitalq, rezervq

498

-391

L kvidusis turtas
E namiei i isipareigoi imai

t677

17. PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI
Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizlkq ribojandius normatyvus'
taikomus kredito unijoms.
Informacija apie unijos rodiklius:
1

2017-12-31

Rodiklis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc.
Likvidumo rodiklis, proc.
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo Unijos kapitalo

18. PASTABA SUSIJUSIOS SA.TYS

1.2

2016-12-31

24,02

27,42

35,67

32,66
24,82

24,1.2

I,B
nustatytas
dydis
> 13 proc.

>30
< 25 proc.
taikomas

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
revizorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais
asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai
(lvaikiai), tevai (lteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuot4
istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.
2016 m.

2017 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq
ir ioms tenkandiq socialinio draudimo imokq suma
K os i5mokos (tantiemos, pallkanos, ir kt.)

fsipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq
ind0liu, likuiiai laikotarpio pabaigoje

14

J

0

0

0

0

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos sqlygomis.
paskoltl lr prllmtq
lal:
lnclell likudiai
iimtu indeliu
iSduotu
tSduotq paskol
Sali
ioms Saltms
Susiiusroms
2016-12-31
2017-12-31
1
t9
ISduotq paskolq likuiiai

l4

Priimtq indeliq likuiiai

t2

ISTATYMIJ ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

19. PASTABA

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2017 m. gruodZio 3l d. KU pilnai atitiko visus privalomus reikalavimus.
20. PASTABA NEB;.LANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
Unija per 2017 m. paskolq nuraSe 61 tUkst. Eur., ir susigr4Zino -13 tukst. Eur. (2016 m.
paskolq nura5d 5 ttkst.Eur., o susigr4Zino 5 tlkst. Eur. )
21. PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS
Suma
Nr. Pavadinimas
1.

Einamqjq metq nuostolis perkeliamas i
nepaskirstyta praeitq metq nuostoli.

-85664,61

Administraci.i os vadove

Jolanta ierniauskiene

Vyriausia buhaltere

l)aivute Gvildiene

13

