
uAB,,Audito tikslas"

NrEpRIKLAffsoMo AUDIToRIAUS rSva.na,

K,redito unijos ,,Vievio taupa" nariams

Nluomron€

Mes atlikome Kredito unijos ,,Vievio taupa" (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2018 m. gruodZio3l d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
aiSkinaLmasis raStas, iskaitant reiksmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

MrJsq nuomons, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateihia unijos
2018 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrimdas nuromonei pareik5ti

A'udit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mlsq atsakomybe p:rgal Siuos
standattus iSsamiai apibudinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe fi finansiniq ataskaitq
arLrdit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leistq Buhaltr;riq profesionalq etikos kodeks4 (oliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublilcoje. Mes
taip paLt laikornes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsu surinkti audito irodvmai vra pakankami ir
tinkami mDsq nuomonei pagristi.

Vadovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga tZ.Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
at.skaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuolnone, yra
b[tina finansinLems ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finirnsines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei bfltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i5skyruLs tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti UnrjE ar nutraukti veikl4 arba neturi l.itq realiq
al.ternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ vallym4 atsakingi asmenys privalo priZi[reti Unijos finansinirl ataskaitq rengimo proces4,
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Auditoriaus atsakomyb€ uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mlsq tfikslas !fta gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
rerikSmingai iSl:raipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama musq
nuomone. Paklnkamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4
i5kraip'ym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatytl, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiu*, ,pr.ndimams, priirnamiems
rermianlis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesi.nio skeprticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome hnansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arlba klaidq
rrzikE, suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 i toki4 izik1 ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq mDsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo Aet apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali b[ti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti kontrlrediomis
aplinkybernis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomong apie Unijos
viclaus konLtroles veiksmingum4.

. {vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq verliLnimq bei
su.jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
renniantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reilk5mingas
neapibreZtrumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veil<I4. Jeigu
pa<larome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, je.igu tokiq
atsldeidimrq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MDsq iSvados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. fve,ftinome,bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukttir4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar f,tnansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir fvykiai taip, kad atitiktqr teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5nningus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus, jr;igu juos
nustateme audito metu.
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Kredito unija "Vievio taupa"
(imones pavadinimas)

710065773 Draugystes 19-44 Elektrenq m. Elektrenq sav
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 m gruodZio m0n.3l d. BALANSAS

2019-02-22 Nr.1
(atskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo Zyma)

2018 ntetq tuKst. tur
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskartos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS Pasta

bos

Nr,

Finansiniai
metai

Praejg
finansin ia i

metai
A. IURTAS 4359 4408

l. Pinigai ir pinigq ekvivalentar 8 629 208

II Investi,ciios i vertybinius popierius I 62C 7'70

III Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
t0 745 1 t75

IV
Kredito unijos nariarns suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
SUInOS

11 2254 2111

Kitas finansinis turtas t2 27

V1 Atsargos, uZ skolas perimtas il kitas tuftas IJ 8 IJ

VI Ilgal ail,li s materialusi s turtas 14 103 r04

VIII. Nematr:rialusis tuftas

TURTO IS VISO: 4359 440f

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Pasta

bos

Finansiniai
metai

Praijg
finansiniai

B. MOKIITINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 4075 4092

I Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms 15 60 4E

II
Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos
nanams

16 401 0 4027

n Kitos n.roketinos sumos ir isipareigojimai l'1 t7

IV Atidejiniai

Subord inuoti jsipareigoj imai

c. NUOSAVAS KAPITALAS 280 316

I Pajinis kapitalas l8 305 315

II Privalomiei i rezery ai ir kaoital as l8 0

III Perkainojimo rezervas

IV Nepask irstytasis pelnas (nuostoliai) 25 -25

IV.2 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 25 1< 98

IVI Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) 25 1 -97

NUOSAVO KAPTTALO rR [SrpARErcOJrMU rS VrSO: 4359 4408

Admin istraciios vadove

(imones vadovo pareigq pavadin imas)

Vyr buhaltere

(4rriausiojo buhalterio (buhalterio) arba ga

/ Jolita V

(vardas ir pavarde)

Birute Rankauskiene

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq

(paraSas

(vardas ir pavarde)



Kredito uniia "Vievio lauoa"
(!mones pavadinimas)

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

t10065773 l9-44 Elekt m. Ele

2018 rn. gruodZio mdn.3l d. PELNO (NUOSTOLIU ATASKAITA

2019-02-22 Nr.1
(ataskaitos sudarymo data)

2018 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirlinimo Zyrna)

IUKSt. tsUT

Admi

( j mones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr,buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkltj apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Jolita VirganaviCiene

(vardas ir pavarde)

Birute Rankauskiene

(vardas ir pavarde)

Eit.

Nr,
Straipsn iai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg finansiniai

metai

I PalDkanq pajamos I 154 53

II Pal0kanq s4naudos I t7 26

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 1,4 l5

IV Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 4 5

Finansinio tufio veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -36 r09

VI Specialiqj q atidej iniq s4naudos 3 l5 .o/

v2 Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 1l A1

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) A A -6

VI Bendrosiosi ir administraines sanaudos 5 135 137

VIII. Kitos veiklos pajamos 6 2 2

Kitos veiklos sanaudos

{I PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA -2( 105

XII Pelno mokr:stis '7

KIlII GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -26 9t

./-

(paraSas)



Krpdito unija,,Vievio taupa6'

.q.ISKINA,MASIS n ASrA.s
2013 M. GRUODZTO 31 D.

2019-02-22Nr.l

(visos sumos palteiktos ttikst. eury, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija,,Vievio taupa" buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 1995 m. lapkridio 27 d.
Lietuvos bankas 1995 m. rygsejo 18 d. i5dave licencijq vykdyti licencines finansines

operacijas.
Kredito unija,,Vievio taupa", trai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir socialinius

poreikius ir turi licencij4 verstis, ir vendiasi indeliq ir kitq grpintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliq
rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq
finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 bei
atsakomybg.

Kredito unijos, kaip juridinio 4smens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vDdovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymul Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendrovirl (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZiuros
institucijos priimtais teises aktais ir saVo istatais.

Unija yra Lietuvos centrines kfedito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
Kredito unija yra isikiirusi adrgsu Draugystes 19-44 Elektrenq m. Elektrenq sav.
2015 m. unija isigijo patalpas Fdresu Vilniaus g. 47 Vievio m. Elektrenrl sav., kuriose isteige

nutolusi4 kas4.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo - 6 darbuotojai (2017 m. pabaigoje 4
darbuotojai). Vidutinis darbuotojo mQnesinis darbo uZmokestis buvo 2018 metais - 760 Ettr, 2017
metais - 760 Eur.

nformac kredito nanus r asoclluotus flanus:
2l 18-12-31 2017-12-31

Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
Fiziniai asmenvs l 198 I 185

Juridiniai asrnenvs 25 21

II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiauyra iSdestyti pagrindirliai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parupstos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos
politik4.



Unijos apskaitos politika patvirtinta 1996 metars ir pakeista, gavus Lietuvos banko leidim4
20t7 It 20 d.

Kredito unijos firransiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukstaniiiais eurq
(tDkst. Eur.).

Pagrindiniai principai

AtsarguLmas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos
turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bttq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq
verte neb[tq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne forrnos pirmenybe. Ukines operacijos ir Dkiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje
ira5omi pagaljq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
informrrcij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitlq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks irtgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reikSmingai apribotos.

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

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

isipareigojimu:; mokdti arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems

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

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

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir
joje nerra reik5mingq klaidq, I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansine blkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, sie.iamos su
s4naudomis, peLtirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq :ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripa:Zistami ir
verlinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Finansinis turtas

Investiciniq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvc,s banko,
Lietuvos respulblikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius
bei Lietuvos Clentrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir .uertinami

pagal 18 -ojo l,erslo apskaitos standarto ,,finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.



Kredito unija turi:
- pardavimui laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi tikr4ja.,rerte.

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

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumrl straipsnyje parodomos
kredito unijos trariams surteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 1S-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finrmsinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
P as ko ll4 v ert € s s umai€j imas

Paskolos yra verlinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko b[kles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq verlinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i l/ertinimo
rezultal.us, pashola pri skiriama atitinkamai paskolq riziko s grupei.

Paskolc,s, ivertinus rrzik4, grupuojamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos grupg,
unijos valdybos patvirtinti ir hnansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos atrrskaitineskredito

vertds drles dalies sumaZeiimo dvdZiai nateikti lent te

Pask.olq rizikos grupe Apskaitin€s vertds sumaZdiimo dvdis nro,c.
2018 m. 2017 m.

stanilartine (t rizikos srupe) 0 0
galimos rizil,:os (II rizikos srupe) 5 5

padi<lintos rizikos (III rizikos qrupe) 25 25

abeicrtina (IY riz kos grupe) 50 50
nuostolinga (V r zikos grupe) 100 100

Paskolu vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines verles dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4,6 proc. diskonto norma
paskoloms (2017 metais taikyta 6,5 proc. diskonto norrna paskoloms).

Paskolu veftes sumaZejimas20IT ir 2018 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos pertvirtintas
taisykli:s, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38
ptrtvirtintas kredito unrjLl abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq)
abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materiaLlqii ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neltarody.tas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZi:;tamas ir
vertinamas pag;al 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir frnansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kritus turto
straipsnius neitraukto turto verle. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu

lies suLmaZei



ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertina.mas pag;al 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaik,io mat,orialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
,,ll gal ai.ki s mat erialusi s turtas" nuo statas, verte.

Nematerialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nemalerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
tuftas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 145 Eur , parodomas
isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma.
Nusidevejimas (amortiz,aclja) apskaidiuojamas naudojant tiesini bld4, proporcingai nuraSant
kiekvieno atskiro turto viieneto isigijimo verlg per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonl.o ir prieZiuros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriannos. Ilgalaikio materialiojo turlo rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq sr-rteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir r,rZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansiinis turlias ir fi nansiniai isipareigoj imai" nuostatas,

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje prarodoma
visa kredito unijos lsipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijosr nariams
suma. Moketirros sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turlas ir finansiniai isiparei.gojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir fsipareigojimq 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 stanclarto,,Pelno mokestis",31-ojo verslo apskaitos standarto,,Atlygis darbuotojui" ir
atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verle, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o taLrp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaLZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojan.dias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Ilealaikio turto grup€ Nusid€vdiimo (amortizaciios) laikotarpiri, metais
Prograrnine iranga 5

Pastatai 40
Lengvi ei i automobiliai Ne senesni kaip 5 metu -6. kiti -1Cl

Baldai 20
Kompiuterine iranga 5

Kita irarnga ,,|T



Finansinis tuftas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galin'ry1be uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba rcahzucrti turt4 ir
isiparei goj imus; vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
verte. z\mortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pahkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaid,iuotq pirl[kanq rnetod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tikdtina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bUti patikimai ivertinama.

Palukarrq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams iLr kitiems
klientarns prislkaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikr4ja verte"

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodlomos uZ
tarpinirrkavimq uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodornos kitos
pagrindLines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo nnokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Baudos, delspinigiai uZ paveluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis, kai
pinigai yra gauri arba kai atsiranda irodymq, kad jie bus gauti, o tikimybe, kad jq nebus gauta, yra
maZa.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertds
sr,rmaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito frnansinio turto vertes sumaZejimo ir nuostoliq
del vertes sumaLZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu
pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos formuoja
atsiZvellgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento
finansitrg ir ekonoming bDklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4,
i turimas uZtik:rinimo priemones Sioms prievoldms ivykdi.ti ir kitas aplinkybes, turindias itakos
la'edito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito hnansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemonirl pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatar.

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sr4naudos,
susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

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

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno rnokesdio
ir atiddtojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2018 metq
aprnokestinamttjam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2017 mee - 5 proc.

Atidetasis pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikl'ti atidetojo pelno mokesdio turto
realizairimo ar atidetqj q mokesdiq i siparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.
Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atidetojo pelno rnokesdio
paskaidiavimui.



Kai apskaidiuojamas bendras Atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese
ataskaitose tik ta dalimi, kurio rcalizayimas, vadovybds nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautQs iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZinto s sqnaudomis, balanse parodomo s kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standartq. KU nustat5rtas esmiqes klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yra
0,3 oA visos turto balansines vertes, bet ne daugiau kaip 43400 Eur.

ilI. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

PASTAtsA PALUKANU PAJ OS IR SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

UZ paskolas t45 145

UZ leSas LCKU ) 0

UZ vertybinius popierius 4 8

I5 viso pajamq 154 153

UZ indelius t7 26

I5 viso s4naudg L7 26

Grynosios paltrkanq pajamos 137 127

2 PASTABA KOMISINIU IR KLXENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS
IR AUDOS

2018 m. 2017 m.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo p4jamos

t. sk. delspinigiq paj amos

I4

7

15

7

Komisiniq ir klientq aptarnavimo sqnaudos

t.sk. kredito istaigq ir korteliq aptarfiavimo

4

J

5

J

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
paiamos

7 8



3 PAS:|ABA IIINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTAT/,S

Straipsnis 2018 m. 2017 m.
Specialiqjq atid€jiniq s4naudos : 15 -67

Spec. atidej irnai paskoloms t5 -67

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezulltatas

-21 42

I-CKU pajq nuvertejimas t2 -24

Nura5vtos oeLskolos aa
-JJ 66

Rezurltatas 36 109

D,el balanso straipsnio ,,Investicijos i centrines kredito unijos kapital4",
\/adovaudamiesi dabartiniu LCKU veiklos rezultatu bei numatomu veiklos rezultatu,

nurodyfu \TJli patvirlintame strateginiame veiklos plane (2017-2019 m.), buvo pasifly.ta
investioijoms iLCKU pajus taikyti 10 proc. vertes sumaZejim4.

2t118 m. gruodZio 31 d. Kredito unija,,Vievio taupa" buvo suformavusi i LCIKU pajus
10 procr. vefies sumaZejim4 sumoje 12 670 EUR.

4 PASIIABA IilTAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
uosiTol,llt

Straipsnis 2018 m. 201'7 m.

Reali.zuotas pelnas iS VP pardavimo 0 0

Nerealizuotas pelnas iS VVP operacijq 0 2

I5 viso pajamq 0 )

Nerealizuotas nuostolis i5 VVP operacijq + 8

[5 viso s4narLrdq 4 8

Rezultatas -4 -6

5 PASIIABA IIENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDO

(N

A S

Straipsnis 2018 2017 m.
Darbo jegos i5laidos 72 64
Nepa.naudotrl atostogu kaupiniu pasikeitimas -6 I
Reklramos ir marketinso i5laidos a

J 2

FA audito iSllaidos 4 4
Komandiruotes ir transnorto iSlaidos 2 2
Tantiemu iSlaidos 0 2
Nuornos ir ni5iu iSlaidos 6 6

Patalpu iSlail<ymo i5lai dos 6 5

NusiCeveiimo iSlaidos 5 5

Ofiso reikmenq iSlaidos 2 I
Indeliu drauclimo imoku iSlaidos 6 9
Atskaitymu i stabilizaciios fonda iSlaidos 10 lo



I-CKU nefi nansinir] paslaugu iSlaidos t7 I4
ISlaidos kredito unijq asociaciiai 1 2
Kitos iSlaidos 7 6
I5 viso 135 137

Alvl R SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Patalpu nuorna 2 2
[5 viso pajamq .,

2
Grynosios k.itos veiklos paiamos ) .,

6 PASTABA IflTOS VEIKLOS PAJAMOS

7 PAS:|ABA I'ELNO MOKESEIO S NAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Einanqjq metq pelno mokesdio s4naudos 0 0
Atidritojo pelno mokesdio sqnaudos 0 7
I5 viso pelno mokesiio sanaudu 0 7

Atiddtojo pelno mokesiio isipareigojimo likutis metq
pradZioie

) I

Atiddtojo pelno mokesdio isipareigojimo pokytis i5 viso: 0 -1

Del l/VP perkqinavimo rezultato 0 -1
Atiddtojo pelno mokesiio isipareigojimo likutis metq
pabarigoie 0

0

AtidOtojo pelno mokesiio turto likutis metq pradZioje ) 9

Atidrtojo pellno mokesdio isipareigojimo pokytis i5 viso: 0 7

Nepamaudotry atostogt4 0 0
Mokesliniu n'uostoliu 0 7
Atid6tojo pelno mokesiio turto likutis metq pabaigoje ) )

8 PASIIABA I'INIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose.

Pinigq r:kvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konverltrojamos i
Zinomq pinigq sum4, Tokios le5os yra be nustatl'to termino, o vertes pokydirl rizikayralabai nedidele.
Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31
1,6 41

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose atsiskaitomosiose
s4skeritose

62 40

Le5os LCKLI turimose atsiskaitomosiose s4skaitose 551 127

IS viso 629 208



9 PASTABA TNVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Ankstesniais metais Kredito unija laisvas le5as investavo i Lietuvos Respublikos Vyriausybes
vertybinius popierius bei i LCKU kapital4. Unija 2018 m. gruodZio 31 d. vertybinig popieriq nebuvo
ikeitusi. Vertybiniai popieriai yra galimo pardavimo. Investicijos i vertybinius popierius rodomos
kartu sr-r sukaulttomis pallkanomis. Vidutine palDkaml norma 0,60 yo.

lnvestir;iju pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktlra buvo tokiI0l rat tlln lr VO IE

Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-31
Investicijos i vertybinius popierius. skirtus pz rdavimui

Ilgalaikes in'vesticijos i Lietuvos VVP 503 503

Trunipalaikes investici,jos i Lietuvos VVP 0 I2I
Inver;ticijq vrertds skirtrumas del perskaidiavimo i rinkos kain4 a

J 8

15 viso investicijq iverfybinius popierius, skirtq pardavimui 506 o)z

Investicijos i LCKU kapital4 121 162

Inves;ticijos i LCKU kapital4 pajq nuverlejimas 13 -24

15 viso 620 770

Irrformacija del LCKU nuvertejimrl sumq pateikta prie Sio ai5kinamojo raSto 3 pastabos.
Investuodama Unija privalo atsiZvelgti i apribojimus, kurie yra nustatyti Lietuvos banko

nutarime ir pag;al galiojandi4 redakcij4 yra tokie:
A.pribojimas pagal balansinio turto dali: vertybiniq popieriq dalis Unijos balansiniame

tufte ntto 2018 m. geguZes 1 d negali virsyti 30 %obalansinio Unijos turto. VVP 2018 m. gruodZio
31 d. srrdaro 1 1,6 % (2017 m, gruodLio 31 d. sudare 14,0 Yo).

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SIUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodomi kartu su sukauptomis pal[kanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes
surnaZejim4 del galimq nuostoliq.

Apskaiiiiuotosios pallkanq normos uZ terminuotus indelius 2018 m. svyravo nuo 0,1 5 % lki
| ,2 oA (2017 m. nuo 0,15 Yo iki | ,7 oh).

Straipsnis 2018-12-3r 20t7-12-31
Terminuoti indeliai LCKU

Trumpala kirri (iki I metu) 201, 433
Ilgalirikia (vir5 1 metq) 504 70r
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 40 4l
I5 viso 745 lt75

Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra suclaromas LCKU istatymo nustatl.tu budu. Sis rezervas skirtas kredito unljrl, LCI(U nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant sukauptas
le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. UZ likvidumo palaikymo rezervo
leSas kledito unijoms nebemokamos metines pallkanos. Sudary'tos Sios terminuoto indelio sutaftys:



Nr,TEFi201707-000109 2}I7m.liepos 26d. iki 2019-07-26 d.met.pal[k.norma - 0,5'7 proc.;
Nr.TEFi.201707-000110 2017m.liepos 26d. rki2019-0726 d.met.paluk.norma - 0,5i'proc.;
Nr.TEFi.201710-0001622077mspalio 12d. iki2020-11-12 d.met.pallk.norma-0,7?-proc
NT.TEF!2O1710-000164 2017m.spalio 13d. iki 2020-11-13 d.met.palDk.norma- 0,72 proc;
NT.TEF!201711-A00225 20ITm.lapkridio 21d. iki 2021-f2-2l met.pahk.norma- 0,71 proc.;

11 PAIiTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SIUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis ir ivertinus vertes sumai;ejim4 del
galirnq nuostoliq.

Paskoh4 portfelio strukttra ir pokydiai, t[kst. eurq:
Eit.
Nr.

Rizikos grupO 2018-12-37 2017-12-3r
Apsl<ai-
tind vertd

Spec.
atidtjiniai

UZtikrin imo
pricmoniq
d is ko ntu oti
pr nlgq
sra utai

Apskai-
ti ne vertd

Spcc.
atid€j iniai

UZtikrinimo
priemoniq
disl,iontuoti
pin igq
srarrtai

I Standartine 1255 0 t462 1131 0 t427
2 Galimos rizikos 425 5 470 387 6 355
3 Padidintos rizikos r43 6 196 25 a

J 45
4 Abeiotina 0 0 0 38 2 129
5 Nuostolinga 591 t49 493 675 134 /)9
6 I5 viso 2414 160 2621 2256 145 27t5
7 Specialiqjq

atidejiniq santykis su kredito
unijos nariams suteiktq paskolq
suma. pr:oc.

6,63 6,43

Visq didZiausiq paskolq vertes, ivertinus kredito rizika, maLinan(ias priemones, ir kredito
ulrijos perskaii;iuoto kapitalo santykis 2018-12-31 dienos bDklei yra 138,16 proc., o 20Il-12-31
didZiausios paskolos ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis buvo 3 72,22 proc.

12 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parody'tos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqji turt4, biudZeto skolos unijai ir kitas hnansinis turlas, neparodl.tas kituose balanso

13 PAISTABA. ATSARGOS, UZ STOTAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri
artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

AIOSIUUUSg

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31
Pask,clos perduotos UAB LKU Turlo valdymas 0 27
15 viso: 0 'r1

10



Straipsnis 2018 m. 2017 m.
A. AL, skolas perimtas nefinansinis turtas

1. Ui; skolas ;perimto nefinansinio turto vert6 laikotarpio
pradZioje

l0 0

2. Ui skolas perimtas nefinansinis turtas 0 l2

3. Panduota uil skolas perimto nefinansinio tufto 0 0

4. Uii skolas perimto nefinansinio turto nuvertinimo suma f, )
5. UZ skolas ;rerimto nefinansinio turto vertd laikotarpio
pabaigoje

10

B. Kito turto vertd laikotarpio pabaigoje

BDsimo laikotarpio i5laidos ir kiti aktyvai '|
I

t.sk. imoka stabilizacijos fondui 0 0

Atid()tojo pelno mokesdio tuftas 2 2

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto vert6 laikotarpio
pabarigoje, iil viso:

8 13

14 PAS;TABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turta naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ilkeistas ar
kitaip zLpribotos teises i ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto strukt[r4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas
[5 viso

Likuiiai 2017 m. sausio I d.

fsigijimo verte r14 25 139
Sukauptas nusidevej imas t6 15 a1

JI
LikutinO vertd 98 10 108

Apyvarta per 12017 metus

Nusidevejimas a
J 2 5

fsigijimai I I
Likuiiai 2011 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 1r4 26 r40
Sukauptas nusidevej imas r9 17 36

Likutind vert€ 95 9 104

Apyv:rrta per lZ0l8 metus

fsigijimai 0 4 4
Nusidevejimas a

J 2 5

1.1.



Likutiiai 2018 m. gruodZio 3l d.

[sigijimo verte 114 30 144
Sukauptas nusidevej imas 22 19 41

Likutin€ vertd 92 11 103

Veikloje naudojamas nudCvetas
turtas (isisiiimo savikaina) 0 f,

t5 PIISTAB,A. MOKETINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMA KREDITO ISTAIGOMS
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31

Paskolos iS LCKU 60 48

Siame straipsnyje parodytos verslo paskolq, suteiktq kredito unijos nariams su UAB
,,lnvesticijq ir verslo garantijos" garantija, likudiai. Sioms paskoloms suteikti iS LCKU buvo gauta
tiksline kredito linija - 90 % praSomos paskolos sumos su 0,2 % pal[kanq norrna iki 2033 11 05 d.
l0 % - kredito unijos le5omis.

16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KR]ODITO
UNIJOS NARJAMS

Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-31
Iki pareikalavimo:- hziniams nariams 803 8s4
- krerJito unijq asocijuotq nariq 88 69
- kitoms organizacijoms 0 J

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 891 926
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 3090 3072
- krerJito unijq asocijuotq nariq 29 29

Viso terminuotq inddliq: 3119 3101

I5 vir;o 4010 4027

PahlkarLq norrnos uZ terminuotuosius indelius fiziniams ir juridiniams nariams svyruoja 2018
m. nuo 0,2o il<r 1,2% (2017 m. nuo 0,2yo iki 1,5 Yo),uL. indelius iki pareikalavimo -0%.

17 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018-12-31 201'7-12-31

Sukauptos audito iSlaidos 2 2

Nepanaudo r4 atostogrl isiparei goj imas darbuoto.j ams
a
J 9

Mokritinos Slaidos uZ ivairias paslaugas 2 4

Kiti isipare g;ojimai (kiti pasayvai) 2 2

I5 visio 9 l7

18 PASiTABA NUOSAVAS KAPITALAS

.Pajinis kctpitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro 305 tlkst. Eurq (2017 m.315 tlkst. Eur.). Jis sudaryras iS
pagrindiniq ir papildomrl pajq.Nominali vieno pajaus verte nuo 2018 m. yra 30 Eurq. Vistrs Unijos
paj inis kapitalas apmoketas.

12



Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindinipajq, turi vien4 bals4, nepriklausonrai nuo jo
apmoketo papildomo pajaus dydZio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedama jam
priklausanti pef ini inaSq uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijur;ias su jo
dalyva'vimu krr:dito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos hnansing buklg
nustato, kad atsiskaityrnas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.
Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma grqLinant iSpirktq privalomo ir papildomq
pajq imokas.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr,1 ,,Nuosavo kapitalo
pokydiili".

19 PAIJTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq strukt[ra pagal terminus:
2018-ItZ-3r

Iki 3 mdn. Nuo 3 men.
iki 1 metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS
VISO

Turlas 736 431 t720 t472 43s9
f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezerYal

l5r4 r641 820 384 4359

Likvidus s tuftas I 186
Iiinamiej lslparergol lrnal ) /./.J

2017 -I"L-31

Iki 3 mdn. Nuo 3 m0n.
iki 1 metq

Nuo 1

iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VISO

TurlzLs 611 419 1 908 t4t0 4408
lsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

1594 r696 709 409 4408

L kviidusis trLrtas r324
B narnrel l lslparelgollmal 3270

20 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirlintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus,
laikomus kredito unii oms.

Informaciia a iios rodiklitr ull US US

Rodiklis 2018-12-31 2017-12-3r LB nustatvtas dvdis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 13,49 )o 45 >t0,5yo

Likvidumo rodiiklis, proc. 3 6.83 40,50 >3j%o

Padengimo likvidZiu turtu rodikli s 2937,99 3354,01 >100% taikomas rLuo 2013-
01-01

Atviros vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis 0 0 VR<l5 proc.
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
nonnatyvas, proc, nuo perskaidiuoto kredito
uniios kaoitalo

18,39 22,88
<25Yo
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Viduline ne nuosaqrbds vertybiniq popieriq
portfr:lio moditlikuota finansine trukme

150 197 < 3,5 metai

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybds
vertybinius popierius procentas nuo kredito unijos
balansinio turto

1,1,6 14,28 Nuo 201 8-05-01 '<30 proc.

Skolinimo krerdito unijos vadovams ir su juo
susijuLsiq asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito uniios l<apitalo

4,07 6,25 Negali virSyti 10 procentq

2T PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai".

22 PAIjTABA SUSIJUSIOS S,q.LYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su krediito unijos
vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms
i5d

23 PASiTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, lilkvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui, padengimo likvidZiu turtu, bendros skolinimo
sumos vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimais rySiais susijusiems asmenims normatyvus.
2018 n:1. gruod:Zio 3 1 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

Sali

2018 m. 2017 m.
Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq
socizrlinio draudimo imoku suma

t7 .AJ+

Priskaidiuotas atostogq rezervas ir jam tenkandios
Socialinio draudimo imokos

1 5

Kitos i5mokos (tantiemos.) 0 2
I5 viso prisltaiiiuota: 22 41
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo imokos t7 .AJ+
ISmoketos kitos i5mokos (tantiemos) 2 0
I5 viso i5mo.k6ta: 19 34
fsipareigojirmai vadolybei, neiskaitant priimtq
indeliq, likuiiai laikotarpio pabaieoie

1 7

lms uot olu rr priimtu indeliu likudiai:
2018-12-31 2017-12-3r

I5duotr; paskolq likudiai 22 22
Priinitu inde liu likudiai 99 158

t4



24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unijaper20l8m.nuraSe2paskolassumoje33,2tukst.Eur..SusigryLino4l8 EuruZankSdiau
nuraSytas paskolas.

Nuo 2016 m. rugpj[dio 1 d. kredito unija iSnuomojapatalpas, esandias Vilniaus g.47,Vievio
m, pagal negyvenamqjq patalpq nuomos sutarti. Kredito unija naudodama savo veikloje I automobili
sudare neterminuot4 automobilio panaudos sutarti .

Nuo 2019 01-10 d. i5nuomotos patalpos38,72 kv.m, esandios adresu: Vilniaus g.47 .,paga.,
negyvenamq patalpq nuomos sutarti.

Kiti nebalansiniai isipareigoj imai :

- Nera

Nuomc,s ir panaudos bldu gautas ir naudojamas turtas.:

Nuomos ar panaudos btidu valdomas turtas Nuomos trukmO

1 lengvasis automobilis neterminuota

25 PASTABA PELNO (NUOSTOLID PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unijaper 2018 metus patyre 26 tiikst. Eur.nuostolio.

26 PASTABA" POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio aiSkinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykir+, turejusiq ar galejusiq
tureti itakos 2018 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Adminiistracij os vadove

Vyriausioj i buhaltere (buhalteris)

Jolita Virganavidiene

Birute Rankauskiene
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AiSkinamoio raSto priedas Nr.l

z, ., ,, , ,,(lmones pavadtnimas)

I I 0065773 l9-44 Elektrenu m. Elektrenu sav.
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2018 metq tukst. Eur

Jolita Virganavidienr)Administracijos vadove

( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr buhaltere

(vardas ir pavarde)

Birute Rankauskiend
(ryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Paj in is

kapitalas
Rezervai ir kapitalai Ne pas ki rstytas is

pelnas

(n uostoliai)

15 viso

privalomasis atsargos kiti

Likutis uiprardjusiq fi nansiniq metq
paba igoj e

29t 92 0 t9( 201

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

PerskaiiiuotaLs likutis uZpraejusiq
fi nansiniq me,tq pabaigoje

299 92 0 0 l9c 201

)elno (nuostoliq) ataskaitoje
repripaZintas pelnas (nuostoliai)

A,taskaitinio laikotarpio grynasis pelrras

nuostoliai)
98 98

Pelno dalis, sl:iriama apyvartai
proporcingoms iSmokonrs ir (ar)
dividendams rnoketi

Kitos iSmokos I

SudaMi rezeryai
c

Panaudoti rezdrvai -92 92 C

Paj ini o kapital.o pokytis I6 o

Likutis praijusiq finansiniq metq
pa baigoj e

315 0 0 0 l 316

Pelno (nuostol iq) ataskaitoj e

nepripaZintas pel nas (nuostol iai )

Ataskaitinio IaLikotarpio l3rynasis pelnas
(nuostoliai)

-26

Pelno dalis, skiriama apl,vartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)
dividendarns n.roketi

Kitos i5mokos
U

Sudaryti rezervai 0
Panaudoti rez<:rvai

Pajinio kapitalo pokytis
10

Likutis ataskaitiniq fi nansiniq metq
pa baigoie

305 0 0 tt 28(

(vardas ir pavarde)



AiSkinamojo ra5to priedas 1rlr.2

Kredito unija "Vievio taupa"
(fmones pavadinimas)

11006s773 m. Elektrenu sav.

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTV POKYEIAI

2018 metq t0kst. Eur

Eit.
Nr.

Straipsn iai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€j9

finansiniai metai

I. Pagrindin€s veiklos pinigq srautai
I1r rautos Dalukanos 186 153

t.l.2. ;umoketos pal[kanos 22 JI
II1.l Rezultatas 164 t22
t21 3auti komisiniai 7

r.2.2 ;umoketi komisiniai 4
12.2 Rezultatas 3 3

IJ I ;usigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq 381 39C

LJZ iuteiktos paskolos kredito unijos nariams 564 608

1.3 Rezultatas -r 83 )t)

t41 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iplaukos 4312 s004

t42 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos 4325 5198

1.4 Rezultatas -13 - t94
I5l kredito istaigoms suteilctrl paskolq ir specialios

paskirties leSq plaukos
624 I 40C

t.5.2 kedito istaigoms suteiktq paskolq ir specialios
paskirties le5q iSmokos

t99 1549

1.5 Rezultatas 425 - 149

I6.l plaukos irS kredito istaigq(gautos paskolos) 25 48
t62 i5mokos liredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) ta

IJ J

1.6 Rezultatas 12 45

Il1 kitos uZ paslaugas gautos sumos 9 8

t7 2 kitos pagrindines veiklos pinisu iplaukos
ttJ kitos pagrindines veiklos pinigq iSmokos 13E 123
r1A sumoketas pelno mokestis

1.7 Rezultatas -129 u5
Grynieii )1e -500

II lnvesticines veiklos pinigu srautai
Il. I .1 iplaukos perleidZiant vefibinius popierius 16C 104
il.|.2 iSmokos jsigyiant veffybinius popierius 4 5

u.1 Rezultatas t56 99

il.2.1 [plaukos perleidZiant ilgalaiki materialqj i,
:nemateriaLlqji turt4

1t.2.2 iSmokos isigyj ant ilgalaiki materialqjf ,

:nematerialuii turta
4

II 1 Rezultatas I
I1.3. I kitos investicines veiklos pinigq fplaukos
tr.3.2 tkitos investicines veiklos pinigu i5mokos 0

U,3 Rezultatqs 0 0

Grvnieii investicin0s veiklos oinisu srautai t52 98



PINIGU SRAUTU POKYCIAI

Arlministracijos vadove

(jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr.buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio (paraSas)

tvark;rti apskait4 kito asmens pareigq pavadinim

vlclene

(vardas ir pavarde)

Birute Rankauskiene

(vardas ir pavarde)

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Finansiniai

metai

TII. FinansinOs veiklos pinigu srautai
III I rajq lmotrros 62 6t
III t2 i5stoj usi e ms nariams gr alinti pagrindiniai ir

papildomi pajai
12 52

IIl.1.3 relno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

ilI I Rezultatas -t0 t6
III.2.I ragal subordinuotuos ius jsipareigoj imus gautos

;u1]0s

III,2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus
sumoketos sumos

III.2. Rezultatas 0 0
III.3. I kitos finansines veiklos pinigq iplaukos
III.3.2 kitos finansines veiklos pinigq iSmokos

III.3, Rezultatas 0 0

lGrYnieii -10 16

IV. Grynasis pinigq srautq padid6jimas
(sumaZdiimas)

421 -386

V. Pinigai laikotarpio pradZioje 208 594

VI Pinigai laikotarpio pabaigoj e 629 208
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