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I\IEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Grinki5kio kredito unijos nariams

Nuomon€

Mes atlikome Grinkiskio kredho unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq. kurias sudaro 2O:8 m.
gruodzio 3l d. balansas. 2018 m. pelno (nuostoliu) araskaita ir aiskinamasis raSras, iskailam reiksmingq
apskaitos metodq sanrauk6 auditq.

Miisq nuomore, pridetos finansines ataskaitos visais reikimingais ativilgiais teisingai pateikia Unijos 2018
m. guodZio 3l d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezlltatus ir pinigq
srautus pagal verslo apskaitos standanus.

Pagrindas nuomonei pareiklti

Auditq adikome pagal tarpraurinius audiro standanus (roliau - TAS). Miisq atsakomybe pagal liuos
$andanus issamiai apib[dinta lios isvados skyriuje .,Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq auditq".
Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarprautiriq buhalteriq etikos $tandarrq valdybos isleisr4
Buhalteriq profesionalq etikos kodekse (roliau - TBESV kodeksar) ir Lietulos Respublikos finansiniq
ataskaitq audito istatymo reikalavimus. susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomCs
kitq etikos reikalavimU, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaiq audito istar],mu ir TBESV
kodeksu. Mes likime. kad m0sq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami miisq nuomonei pagristi

Vadorybas ir u, valdymq atsakitrg{ asmeDtl aJsakomybd uZ filansines ataskaitas
Vadovybd yra atsakinga u2 Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pareikim4 pagal verslo apskairos
standartus ir toki4 vidaus komrolg, kokia, vadovybis nuomone. yra butina finansinems ataskaitoms parengli
be reikSmingtt iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines araskaitas vadovybe privalo ivertinti unijos gebdjime tl'ti veikl{ ir atskleis.i (jei
biitina) dal),kus. susijusius su veiklos rqstinumu ir veiklos rgstinumo apskaitos prircipo iaikymu, iiskl,ius
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduori Uniiq ar nutraukti veikl4 arba neturi kirq iealiq ahematyvq, tik
taip pasielgti.

UZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZidrdri Unijos finansiniq araskaitq rengimo procesq.

Auditorirus atsakomybo uZ linsnsiniq rtaskaitq rudite
Miisq tikslas yra gauti pakankamq uzikrinim4 dal to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nara reiklmingai
i5kraipltos del apgaulds ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i!vad4, kurioje pateikirma m0sq nuomoie_
Pakankamas uzlikinimas - rai aukito lygio uztikrinimas, o ne gaiantija, kad reikimingq iSl..raipymq jeigu jis
yra, visada galima nustar],ti per audit{, kuris atliekamas pagal TAS. Mraipymai, kurie gili atsirasti iel
apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagristai numalri, kad atskirai ar kartu jie gali tureri
didelgs itakos vartotoiq ekonominiamJ sprendimams, priimamiems remiantis finansincmis ataskiitohis.
Atlikdami auditq pagal rAS, viso audito metu pricmeme profesinius sprendimus ir laikemcs prolesinio
skepticizmo pdncipo. Mes taip pati

. Nustateme ir ive.tinome finansiniq araskaitq reiKmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq rizikq.
suplanavome ir atlikome procediras kaip atsakq itokiq rizikq ir surinkome pakankamq tinkamq audito
irod),rnq m[s! nuomonei pagristi. Reiksmingo i3kraipymo del apgaules neaprikimo rizika;,ra didesne
nei reiksmingo iakaipymo del klaidq neaprikimo rizika" nes apgaure gali buri sukdiavimas, Irastojimas.
tyainis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.



. SupEtome su auditu susijusias vidaus kontroles- kad galeume suplanuoti konkrediomis aplinkybdmis
tinkamas audilo proc€diiras. o ne tam. kad galetume pareiksti nuomon9 apie Unijos vidaus kontroles
veiksmingum4.

. lvertinome raikomq apskaitos metodq rinkamumq ir vadovybes atlikq apskaitiniq vertinimq bei su jais
susijusiq arskleidimq pagristumq.

. Padareme iivadq dCl raikono veiklos rqstinumo apskaitos prircipo tinkamumo ir del to, ar, remianris
surinktais irodymais, egzisruoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reikSmingas neapibreaumas. dal kurio
gali kilti reikSmingrl abejonirl del Unijos gebejimo rgsri veik:4. Jeigu padarome iivad4, kad toks
reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja" auditoriaus isvadoje privalome atkreipti demesi isusijusius
atskleidimus finansin€se ataskairose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonq. Miisrl isvados pagristos audito irodymais, ku uos surinkome iki auditoriaus iivados datos.
Tadiau, busimi jvykiai ar sqlygos ga!i lemti. kad Unija negalas toliau tqsti savo veiklos.

. lvertinome bendr4 finansinirl ataskaitq pateikim4, strukirq ir turini, iskairant atskleidimus, ir tai, ar
finansinese ataskaitose pateikti pagrindziartys sandoriai ir ivykiai raip. kad aritikrq teisingo pateikimo
koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti uZ valdyma atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laik4 bei reiKmingus audito pasrebejimus. iskaitant svarbius vidaus konfioles tikumus, 

-kuriuos

nustateme audito meau.
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Grinki!kio kredito unija

AISKINAMASIs RASTAs
2018 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tlkst. eurq,jei nenurod)'ta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Lietuvos bankas 2002 m. liepos 4 d. i5dave licencijq vykdyi indelitl ir kittl leSq priemimo ir
pinigq pervedimo operacijas.

Grinl<iskio kredito unija,tai krcdito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialinius
poreikius ir turi licencijq verstis ,ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq le3q priemimu iS

neprofesionaliq rinkos dalyviq irjq skolinimu,taip pat turi teis9 verstis kitrl LR kreditq unijq
istatyme nustat),tq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustat),tiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusiq rizik4 bei atsakomybg.

Kredito unijos, kaipjuridinio asmens, teisine foma yra kooperatind bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kedito unijq istatlmu , Lietuvos Respublikos finaNq istaigq istatymu , Lietuvos
insrirucijos priimtais reises akuis ir savo jstatais.

Kredito unija yra isikursi adresu Tilto g.43, GrinkiSkis ,RadviliSkio r. sav.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 7 darbuotojai (2017 m. pabaigoje -7

darbuotoj ai)

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra isdast)'ti pagrindiniai apskaitos p ncipai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitrt
parengimui.

Pagrindrs p.rengimui

Finansines ahskaitos yra paruostos vadovaujantis LR Kredito unijr.+ istatymu ir LR
Buhalterinas apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds ir Lietuvos banko
valdybos teises aktais, apibr€Ziandiais finansines apskaitos tvarkym4 ir finansiniq ataskaitq
sudarym4, bei verslo apskaitos standartais.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2002-08-07 ir pakeista 2017-08-02

APSKAITOS VEDIMO IR FINANSINIU ATASKAITU SUDARYMO PRINCIPAI

Tvarkant Kredito unijos apskait4 ir sudarant finansines atskailas vadovaujamasi Siais apskaitos
principais:



lmones principas reiskia, kad sudarant finansines atskaitas tu buti itraukiamas tik Kredito unijos
turtas, nuosavas kapitalas, isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.

Veiklos tgstinumas - finansines ataskaitos yra rengiarnos remiantis prielaida, kad Kredito unija
veiks ir tQs savo operacijas pakankamai ilgai, kadji nesiruoSia likviduotis irjos veiklos sritys nebus
reikSmingai apribotos.

Periodi5kumo principas rei5kia, kad finansin€s ataskaitos turi b[ti sudaroma pagal paskutines
finansiniq metq dienos duomenis. Veliau irykusios [kines operacijos ir [kiniai irrykiai jtraukiami i
apskait4 ir parodomi kito ataskaitinio laikotarpio finansin€se atskaitose. Todel Kredito unijos
savininkq sprendimai del pelno paskirstymo ir kitq klausimq, priimtq tvirtinant praejusiq finansines
metll atskaitas, priskiriami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo priimti sprendimai, [kinems
operacijoms ir pateikiami to laikotarpio ataskaitose . Pelno paskirstymas pripazistamas ivykusia
ukine operacija tik tada, kai pelno paskirstymq istatymq numatlta tvarka patvirtina Kredito unijos
nariai.

Pastowmo principas reiskia, kad Kredito unijos pasirinktq apskaitos metod4 turi taikrti nuolat
arba pakankamai ilg4 laikq nebent reikimingi irykiai ar aplinkybes nulemtq b[tinybg pakeisti
apskaitos politik4. Finansiniq atskaitq straipsniq klasifikavimas ar informacijos pateikimo biidas
gali b[ti keidiamas tik tada, kai paaiSkeja, kad taikomi apskaitos metodai neleidZia teisingai
parod),ti Kredito ulijos veiklos rezultatq ir finansines bnkles, ar naujasis metodas leistr.l

teisingiau/naudingiau parodlti Kredito rurijos veiklos rezultatus ir finansing b[klg tlnansiniq
ataskaitq naudolojams.

Piniginio mato principas reiskia, kad visas Kredito unijos turtas, nuosavas kapitalas ir
isipareigojimai finansinese ataskaitose iSreiSkiami pinigais (nacionaline valiuta).

Kaupimo principas reiskia, kad okin€s operacijos ir jvykiai apskaitoje registruojami tada, kaijie
atsiranda, ir pateikiami tq laikotarpiq finansinese atskaitose, neatsizvelgiant i pinitsq gavimq ar
iSmok€j imq. Pagal kaupimo principq pajamos registruojamos tada, kai jos uZdirbamos.

Palyginimo pdncipas reiSkia, jog finansinds ataskaitos rengiamos taip, kad finansines
informacijos vartotojai galetrl palyginti jas su kitq ataskaitinir.l laikotarpiq ir kitrl imoniq pateikiama
infomacija bei teisingai ivertinti Krcdito unijos finansinds bflklds pokydius. Finansinese ataskaitose
pateikiarna ataskaitiniq ir praejusiq finansiniq metq (ar kito atitinl<amo ataskaitido laikotarpio)
informacij a.

Atsargumo principas - tam tikrq priimtq sprendimq ar [kiniq operacijq, del kuriq rezultatq
negalima blti pakankamai tikiems, apdairus ivertinimas, siekiant, kad pajamos arba tu(as nebilrl
nepagristai padidinti, o sqnaudos arba lsipareigojimai sumaZinti. Kredito unijos parengtos
finansines ataskaitos patikimos ir neutralios, t. y. turtas ir pa.jamos parod,los ne didesne (mazesne).
o jsipareigojimai ir s4naudos ne maZesne (didesne) verte.

Neutralumo p ncipas reiSkia, kad finansindse atskaitose pateikta informacija turi buti objektyvi ir
ne(alitka.

Turinio svarbos - sandoriai ar 0kines operacijos turi btti itaukiamos i apskait4, atsizvelgiant ijq
esmE ir ekonoming realybg, o ne tik i formali4jq pusg.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendo.iniais metais - prasideda sausio I dienq ir
baigiasi gruodzio 31 dienA.

Kredito unijos finansines ataskaita sudaro: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, aiskinamasis
ra5tas. Kredito unijos aiSkinamajame ra5te papildomai atskleidZiama informacija apie pinigq
srautus, jei jos fi nansines ataskaitos yra audituojamos.



Finansine apskaita vedama ir filansines ataskaitos sudaromos ir teikiamos EUR, kuri yra Kredito
unijos funkcine ir pateikimo valiuta.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZlstami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto

,,FinarNinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Kredito unija turi:
iki ispirkimo termino laikomus LR Vyriausybes vertybiniai popierius, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiaiuotq palokantl metodq.
Kredito istaigoms suteikq paskolq ir kitq isjtl gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

uzsienio kedito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos lesos pripazistamos ir vertinamos pagal

l8-ojo verslo apskaitos standato ,,Finansinis tutas ir finarsiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iSjq gautinq sumq straipsny.je parodomos

kedito unijos nariams suteiktos paskolos ir iSjq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis.

Suteiktos paskolos ir gautinos sunos pripazistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amonizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq paliikanq metod4).
P askalq verks suma,ej imas

Paskolos yra vertinamos amofiizuota savikaina. Visos paskolos ir avansai ym pripazlstami. kai

pinigai yra pervedami skolininkams. Pirm4 kan4 p paZistant paskolq, ji yra ivertinama sumoketo

atlygio tikqia verte (sandorio savikaina). Kredito unijos paskolos vertinamos. grupuojamos,

paskolq vertes sumaZejimas apskaidiuojamas ir specialieji atiddjimai paskolq nuvertejimui sudaromi

vadovaujantis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr.38,,Kredito unijq

minimaliis paskolq vertinimo reikalavimai" irjo pakeitimais, Kredito unijoje patvirtinlomis paskolq

vertinimo taisyklemis ir Kredito unijai taikomais apskaitos standartais.

Paskolos yra vertinamos amortizuota savikaina, naudojant apskaiaiuottl pal[kanq metodq bei

atemus verGs sumaZejimo nuostolius galimq ne trumpalaikiq vertes sumaZejimq rizikai ivertinti.
Visos paskolos ir avansai yra p pazistami, kai pinigai yra pervedami skolininkams.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kaflq per menesi. K-redito unija paskolq vertinimo melu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefte nesunazejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priski ama atitinlGnrai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik4 grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupg, kedito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikfi tiketini paskolos

apskaidnes vefles dalies sumaZdjimo dydZiai pateikti lenteleje:



Prskolq rizikos grupo -\DskaitiDas vcrtts sum$;aiimo d\ dis Droc.
201 8 nr 2017 m.

standardne (l rizikos srupe) 0 f)

calimos rizikos fll rizikos srupe) 5 5

Dadidintos rizikos (lll rizikos eruoe) 25 t5
abeiotina (lV rizikos srupe) 50 50

nuostolinsa (V rizikos sruDe) 100 100

Kredito unijos paskolq, gautinq sumq ir kito finansinio hrto vertes sumazejimas ivertinamas bei

apskaiiiuojamas, remiantis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 38 .,Kredito
unijq minimalus paskolq vertinimo reikalavimai", Kredito unijoje patvirtintq paskolq vertinimo i,
specialiqjq atid€jiniq sudarymo taisykliq nuostatomis. Kiekvieno menesio pabaigoje, vadovaujantis

aukidiau nurodyq taisykliq nuostatomis, Kredito unija fvertina, ar nera objektyvirl irodymq, kad

paskolll ir kito finansinio tuto ar kitq flnansinio turto grupiq verte yra sumazejusi. Paskoltl

vertinimo metu, pagal metodus, apralytus auksdiau nurodyose taisyklese, nustatoma, ar paskolai

yra fiksuojamas Ci) nuostolio ivykiai, kokiai paskolq rizikos grupei del uZfiksuoto Cq) nuostolio

ivykiq priskiriama paskola, ivertinamas diskontuotas uztikdnimo p emones srautas ir
apskaidiuojamas paskolos vertes sumazejimas.

Paskoh.l vertes sumaZejimas apskaidiuojamas individualiai kiekvienai paskolai ir kaip viena suma

itBukiamas i specialiqjq atidejimq paskoloms s4skaitq, sudarant tarpines ir metines finansines
ataskaitas, traktuojamas kaip paskolq apskaitines veftes dalis, o pelno (nuostolio) ataskaitoje venes

sumaZejimo suma pripazistarna specialiqjq atidejiniq s4skaitoje. Sukauptos paskolq palukanq
pajamos klasifikuojamos kaip paskolos apskaitines vertes dalis ir itraukiamos skaidiuojant paskolos

vertes sumazejim+ Jeigu velesniais laikotarpiais paskolos ve(es sumazejimo nuostolis (sudaryti

specialieji atidejimai) sumaZdja, anksdiau pripaZinti vertes sumaZdjimo nuostoliai yra atstatomi
koreguojant islaidas vertes sumaZdjimui. Apskaiaiuojant uZtikinimo priemones pinigq sraut4

taikoma 8 proc. diskonto norma (2017 metais taik)'ta 8 proc. diskonto norma).

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kedito unijos perleist4

materialqii ir nematerialqji turtq, biudzeto skolos kedito unijai ir kitas finansinis turtas,
neparodytas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripazistamas ir
ve(inamas pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito ulijos turimq atsargq,

uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neltraukto turto vert6. UZ skolas perimtas nefinansinis tutas, ku4 artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikqja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standano

,,llgalaikis mate alusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo tuno straipsnyje parodoma hedito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripazinto ir apskaitoje uzregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos

standarto,Nematerialusis turtas" nuostatas, verte.



Ilgalaikis tutas (patvifiinta minimali ilgalaikio tuto isigijimo savikaina 435,00 Eur., (2017 m. -

435,00 Eur.) parodomas isigijimo verte, sumazilta sukaupto nusidevijimo (amortizacijos) ir turto

nuvertdjimo suma. Nusidevejimo s4naudos pripaiistamos naudojant tiesini metod4, lygiomis

dalimis kas menesi, iSskyrus menesi, kud turtas pradedamas naudoti, atsiZvelgiant i naudingq turto

tamavimo laikq. Pradejus naudoti ilgalaiki turtq, nusidevejimas pradedamas skaiaiuoti sekanti

menesi, kai turtas ivestas i eksploatacijq. llgalaikio mate aliojo ir nematerialiojo turto

nusiddvdjimas nebeskaidiuojamas nuo to menesio, ku4 turtas buvo nuras)'tas, perleistas, ar kitaip

perduotas, kai turtas nustoja biiti naudojamas arba kai visa naudojamo ilgalaikio turto verte (atemus

likvidacing vertg) perkeliama iprekiq, produkcijos, paslaugq savikain4. Nenaudojamo ilgalaikio

turto nusidevejimas neskaidiuojamas.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir priezi[ros iSlaidos piipaiistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kaijos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo fu rcmonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Firansiniri isipareigojimri

Moketinq sumq ir lsipareigojimq kedito istaigoms straipsnyje parodoma visa kedito
unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma

Mokednos sumos ir isipareigojimai kedito istaigoms pripazistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo

apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir fi nansiniai lsipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir krcdito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kedito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kedilo unijos narjarns

suma. Mok€tinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripazistami ir
vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

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

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 3l-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitir (arnus kitus verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos lesos i5 pradziq pripazistamos tikqia verte, kuri4 sudaro grynoji gautq lesq suma,

atskaidiavus sandoriui sudar,li patirtas s4naudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq jplaukq ir padengimo vertes susidarQs skirtumas pripazistamas

Ilsalaikio turto gruDt Nusid0r 6iimo (amortizaci.ios) liikot:rrpis. mttxi\
Prosramine iranga
Pastatai 25

Lensvieii automobiliai 6

Baldai 6

Komniuterine iranga 3

Kita iranga 4



pajarnomis arba sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi

taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos lesos p pazistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisinc
galimybd uzskaitlti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskait)'ti neto suma aiba realizuoti turt4 ir

isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Pajamomis laikomas tik Kredito unijos ekonomin€s naudos padidejimas. Pajamomis

nep pazistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, taip pat PVM, kadangi tai nera Kredito

unijos gaunama ekonomine nauda ir Sios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo principr.r tuo ataskaitiniu laikotarpiu'

kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo laik4. S4naudomis

pripazistama tik ta ankstesniUir+ ir ataskaitinio laikotarpiq islaidq dalis, kuri tenka per ataskaiti{

laikotarpi uzdirbtoms pajamoms. Islaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamq

uZdirbimu, bet skirtos pajamoms uzdirbti b[simaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir
pateikiamos finansinese ataskaitose kaip twtas. Turto dalis, skirta pajamoms uZdirbti b[simaisiais

laikotarpiais, turi b[ti priskirta s4naudoms nurodytaisiais laikotarpiais. Tais atvejais, kai per

ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamll uZdirbimu

irjos ateinaniiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamq, Sios islaidos pripazistamos s4naudomis

tQ pati laikotaryi, kada buvo patirtos.

Pal[kanq pajarnos ir sqnaudos pelno (nuostoliq) ataskaitoje ]'ra pripazistamos pallkanq
pajamomis ir paltkanq iSlaidomis, naudojant apskaidiuotrl pal[kanq normos metod4 tai finansinio

turto ar isipareigojimq amortizuotos savikainos skailiavimo ir pal[kanq pajamq bei palDkanq

s4naudq paskirctymo per atitinkam4 laikotarpi metodas.

Komisiniq s4naudos yra pripaiistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yra

pripaZistamos, kai atliekama susijusi operacija, iSskyrus komisinius, kurie yra efektyvios palukanq

normos sudedamoj i dalis.

Delspinigiq pajamos ir s4naudos pripaZistamos, kai gaunamos ar patiriamos.

Paiamos ir sqnaudos i3 operacijq su vertybiniais popieriais pripaZistamos, kai atliekama susijusi

operacija.

Bendrosios ir administracines s4naudos - ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudq dalis.

susijusi su Kredito unijos tipine veikla, sudaranaia sqlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms

uzdirbti. Bendrosios ir administracines sqnaudos p pazistamos. registruojamos apskaitoje ir

pateikiamos finansindse atskaitose tq pati ataskaitini laikotarpi, kaijos buvo patinos.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepiipazintos Sio laikotarpio pajamomis, balanso

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpl ivykdyos iSmokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripazintos sqnaudomis, pelno (nuostoliq) ataskaitoje parodomos kaip turtas.

Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu Kiedito unijai 2018 m. taikomas 57o pelno

mokesaio tarifas. Mokestiniai nuostoliai gali bnti perkeliami i ateinaniius laikotarpius neribotai' jei

lmon6s veikla, del kurios 3ie nuostoliai atsirado, nera keidiama, iSskyrus tuos nuostolius' kurie

atsirado del vertybiniq popieridar iivestiniq finansiniq priemoniq perleidimo. Del vertybiniLl



popieriry'ar isvestiniq hnansiniq priemoniq perleidimo atsiradg mokestiniai nuostoliai gali biiti
perkeliami i ateinandius 5 metus ir naudojami tik apmokestinamosioms pajamoms, uZdirbtoms iS

panalaus pob[dzio sando q, sumazinti.

Pajamos ar s4naudos, atsimndandios del turto ir isiparcigojimq uzsienio valiuta perkainavimo,
pripa:istamos nerealizuotu pelnu ar nuostoliu.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduolos pagal 7

VAS standart4. Pradjusio ar ankstesnio laikotarpio neesmines klaidos, pastebetos ataskaitiniu
laikotarpiu, yra itraukiamos i ataskaitinio laikotarpio pajamas arba sqnaudas.

Klaidos, kurios daro didell poveiki praeito ar keleto ankstesniq laikotarpiq finansinems

ataskaitoms, ya laikomos esminemis klaidomis. Taisant esmines klaidas taikomas retrospektyvillis

metodas. Kredito unija nusistadiusi, kad esminds klaidos dydi sudaro 0,1 - 0,3 proc. nuo Kredito

unijos turto vertes, bet ne daugiau kaip 43 400 EUR finansines ataskaitos, taip pat ir lyginamoji

ankstesniqiq laikotarpiq informacija, )'ra pateikiama tokia, kokia b[tq, jeigu esmine klaida butq

atitaisyta tuo laikotarpiu, kada ji buvo padaryta, todel atitaisymo suma, susijusi su kiekvienu

ankstesniuoju laikotarpiu, yra itraukiama i grynqji to laikotarpio pelnq ar nuostoli. Pataisymo suma,

priklausanti ankstesniesiems nei ataskaitiniam ir palyginamajam laikotarPiams, koreguoja

anksaiausio visri pateikq laikotarpiq nepaskirst)'to pelno pradini likutl. Kiekviena kita informacija,

susijusi su ankstesniais laikotarpiais, taip pat turi biiti patais)'ta.

Atsizvelgiant i 43-iojo verslo apskaitos standarto ,,Kredito unijq apskaita ir finansines

ataskaitos" metodines rekomendacijas, ankstesnio laikotarpio (2017 m.) balanso ataskaitoje esanti

informacija keidiama sekandiai:

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

PAJAMOS IR SANAUDOS

7

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

I'riei pakcilim4
2017 m.

Po pakeitimo
2017 m.

II ln\ esticijos i vcrll binius
DoDi,]rius

8 ll0 221

Kitas llnansinis turtas ll tt1 0

1 PAS'I'Tt]A PAI,T]KANU



Straipsnis 2018 m. 2017m. l'okytis,
tiikst. Eur

UZ paskolas 121 l2l :

UZ leSas bankuose 0 0 0

UZ leias LCKU 2 2 0

UZ vertybinius popierius 0 0 0

Ii viso pajamq 125 l2-3 2

t-12 indclius 6 7 -l

UZ LCKU paskolas 0 0 0

Uz tiksliniq programll paskolas 0 0 ()

Ii viso s4naudq 6 1 -l

Cr-r'nosios p{lIkanq pajxmos I l9 I l6 3

2 PASTAIJA KONIISTNIU TR KLIENTU APTARI{AVINIO VEIKLoS PAJA}IOS IR SANAUDOS

.] PASTAT]A FT),IANSINI() TURTO VERTES PASIKEITINIO IR PARDAVI}IO RI.]7,T I,I.A I.'\S

Striipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tiikst. Eur

32 30

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos sqnaudos 15 5 l0

Grl nosios komisiniq ir kli€ntq aptarnavimo
leiklos Daiamos

t1 25 _8

Straipsnis 2018 m. 2017 nr. Pokytis, tnksl,
f,ur

Specialiqjq ttidrijiniq s.lnaudos: t2 {l
Paskolu soecialiuiu atideiiniu sanaudos -4 l8
Kito turto specialiuiu atideiiniu sanaudos 10 2I 1I

Nurai\tu paskolu srazinimas 6 1 l
Kitas finansinio turto \cr(is pasikeitimo lr
pardnl inro rrzultatas

0 0 0

Ii viso Daiamu 0 0 {t

l! r'iso s4naudu t2 {l -2.)

Iiczultrtas t2 {t

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos

8



Strripsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tikst. Eur.

Bendrosios ir adminislracines sanaudos 35 51 ,16

P,:rsonalo iSlaikr mo iSlaidos 90 86 .l

,\:rrortjzaciia ir nusideveiimas l -l
IX viso 126 l -r9 -13

,I PASI',\BA I'ENDROSTOS ADNII\ISTRACINES SdNAI]DOS

5 p^st ABA KI',TOS vfIKLOS P,\J^NtOS IR S4\AUIX)S

6 p,\ST,\BA PELNO \rOKraSrrO 54NAUDOS

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso staipsnyje : Pinigai irjq ekvivalentai priskiriama:

sumos, kurios yra labai likvidzios, kuiq vertes pokydiq rizika yra visai nereiksminga ir kuriq
galiojimo trukme yra trumpesne nei 3 menesiai nuojq isigijimo dienos;

grynieji pinigai bei balto s4skaitos Lietuvos centdneje kredito unijoje (toliau LCKU),
bankuose, vienos nakties indeliai;

LCKU, bankq ar kitq institucijq rezenuotos, deponuotos, lkeistos ir kitos piniginds ldSos.

kurios priklauso Ikedito unijai, tadiau Kredito unijos teises i jas laikinai apribotos,

Straipsnis 2018 nl. 2011 m. l'okytis.
tiikst. l,-ur.

Kitos vciklos paiamos 0 0 0

li viso paiamu 0 0 0

Kitos vciklos sanaudos 0 0 0

I5 viso sanaudu 0 0 0

Cn nosios kitos \'eiklos D{iamos 0 0 0

Strripsnis 20ltt . 2017 m. Pokytis,
tiikst. Eur.

Einamuiu metu Delno mokesdio sanaudos I I 0

Atidetoio oelno mokesdio sanaudos 0 0 0

I5 r'iso rrelno mokesiio srnaudu I I 0

,,\tid6toio Delno mokesaio turto iudtiimas 0 0 0

Likutis metu Dradzioie 0 0 0
'fufto Dokytis del sukauptu kaupimu atostogoms 0 0 0

Turto Dokvtis del mokestiniu nuostoliu 0 0 0

Likutis metu Dxbaisoie I I 0

*k. del sukauptu kaupimu aloslogoms 0 t)



apskaitomos pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje. Apie lesq apribojimq atskleidziama

aiSkinamajame raSte;

terminuoti indeliai LCKU, bankuose ir kitose institucijose priskiriami hedito unijos
finansiniam turtui ir turto bei isipareigojimq ataskaitoje skirstomi pagal jq gr4Zinimo

terminus.

Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukhrra ir pokydiai :

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. lnvesticijos i vertybinius popie us

balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis palukanomis ir ivertinus vertas sumaiejim4 del galimrl
nuostoliq.

Investicijrl pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktora buvo tokie:

l8-ame Verslo apskaitos standarte "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" n'rrod)'ta ,kad

Unija sudarydama finansines ataskaitas tuIi ivertinti ,ar finansinio turto verte nera sumazejusi.

Straipsnis 2018 m. 2017 . Pok!tis,
tiikst. Eur.

Grvnieii oinieai 20 22

Le3os LR komercioiuose bankuose tudmose
atsiskaitomosiose s4skaitose

26 ]l l_i

Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 906 851 -i)

li viso 88J 6lJ

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tiikst. eur.

Investiciios i vertybinius popierius, laikomus iki Spirkimo

L Trumpalaikds investicijos i LR VVP 0 0 0

2. Ilgalaikes investicijos i LR VVP 0 110 -l l0

0 t) 0

I! \iso in\csticiiq ivertl binius popierius,
laikomu iki iiDirkimo

0 I l0 -l l0

0 0 0

I3 viso investicijq i vertybinius popierius, skirhl
Dardavimui

0 0 0

li \ iso in\ esticiiu i vcrt., binirl popieriq 0 ll0 -11{l

lnvesticijos i LCKU pajus 106 138 32

5pec. atidejiniai LCKU pajams 10 2L -77

\:iso: investiciios i LCI(U Daius 96 ttl -21

15 viso rinvesticijos i vertybinius popierius ir
oaius

96 221 -llt

3. Ilgalaikes investicijos iES VVP

Investicijos ! LR VVP, iYertinti tik4ja verte



Unijos valdyba balanso datai atliko investicijtl i Lietuvos centrines kedito unijos kapital4

vertis nustatym4 vertindama Siuos galimus nuvertejimo pozymius :1)Lietuvos centdnes kedito
unijos veiklos tgstinumo prielaidos vertinim4,2) unijos narystes Lietuvos centrineje kredito unijoje

patvirtinimq, 3)Lietuvos cent nes kedito unijos finansin6s bukles vertinim4 2017-2020 m.

laikotarpiu. Siq pozymiq vertinimo rezultatai parode , kad tiketina atgauti uz investicijas i Lietuvos

kedito unijos kapitalq verta yra sumazejusi palyginus su Siq investicijq balansine verte ,todel

remiantis priimtu valdybos sprendimu suformuoti spec. atidejiniai kitam finansiniam tutui-10,00

tukst. Eur..

2018 m uniia perleido kedito unilai ,, Memelio taupomoji kasa" pajq uZ 32,00 tlkst. eurq.

9 PASTABA KREDITO JSTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Siame balanso staipsnyje parodytos Salies imonems suteiktos paskolos, terminuotieji
indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi kartu su

sukauptomis pallkanomis paskutinQ ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vefies sumazejimq del
galimq nuostoliq.

Apskaidiuotosios palukanq normos uZ teminuotus indelius 2018 m. svyravo nuo 0,29 oZ iki
0,87 % (2017 m. nuo 0.06 %iki0,37 %).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, Iikvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustat)'tu budu. Sis rezervas skirtas kedito unijq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uitikinti, suteikiart kedito unijoms likvidumo paskolas arba ismokart
sukauptas l€sas pagal kedito unijos pareikalavimqjos likvidumo padidinimui. Kredito Lrnijos

LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidaD4oje s4skaitoje turi laik)'ti LCKU visuotinio nariq

susirinkimo patvirtint4 dali l65q nuo visq terminuotrl ir neteminuotq ind€liq kredito unijoje eurais ir
uZsienio valiuta la3q. UZ likvidumo palaikymo rezervo leSas kedito unijoms mokamos 0,00 o/o

dydzio metines palokanos (2017 metais 0,00 %).

IO PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS
Siame stmipsnyje parodomos kedito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos

ir isjq gautinos sumos kartu su sukauptomis paliikanomis ir ivertinus vertes sumazejimq del

nuostoliq .

Paskolq po(felio struktura ir pokydiai:

Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-3t Pokytis,
tiikst. Eur.

Tcmrinuoti indeliai LCKU
Trumpalaikiai 651 850 -r99
Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU r05 17 78

Ii viso 756 811 -t2t

Eil.
Nr.

Rizikos
gruD6

2018-12-31 2017-1.2-31 I'ok)tis per metus,
tiikst. Eur.

11



Aprkritina Spec.
atidtiiniai

Apskaitin6
vert6

Spcc.
atideiiniai

Apskaitine Spoc.
.rtidiiiniii

I Standarline 1575 0 t202 0 373 0

2. Galimos
rizikos

255 2 350 -95 -l

Padidintos
rizikos

1l 2 29 -16 -l

Abeiotina 0 0 0 0 0 0

5 Nuostolinga 23 '7 0 -5 1

6 Ii viso 1866 ll 1609 6 s

1 Specialiqjq
atidej inirt
santykis su

kredito unijos
na tuns
suteiktl
paskolq
suma, ploc.

0,59 0,-r7

r1 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Straipsnis 20 r8-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus, tiikst.
Eur.

Apskaitin6
vcrt6

Spec.
,tidtiiniai

Apskaitind
vcrtt

Apskaitin0
rcrta

Spcc.
atiddiiniai

Apskaitin6
verto

l. Finansinis
turtas

0 0 0 0 0 0

2.4. Kitos
gautinos
sumos

0 0 0 0 0 0

2.5. Kitos
sukauptos
Daiamos

0 0 0 0 0 0

li viso: 0 0 0 0 0 0

I2 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje patodltos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turlas,

kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Stmipsnis 2018 m. 2017 m, Pok\ tis,
tikst. Eur.

A. t.i skol.rs perimtas nefinansinis turtas

l. Ui skolas perimto nefinansinio tuto verte 0 0 0

72



laikotamio oradZioie
3. Parduota uZ skolas perimto nefinansinio turto 0 0 0

B. Kito turto vert6 laikotarpio pabaigojc

Kiti akt"wai I I 0

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto vert€

laikotarpio pabaigoje, i5 viso:

I I 0

I3 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija visq ilgalaiki materialqji turtq naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar

kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto stukttuq ir pokydius pateikiama lenteleje.

Zcm0
Prslatai

Kit!s
veikkrje

naudo.iamas
turtts

Nemateri
alusis
turtas

I5 viso

Likniiai 2017 m- sru\io I d.

lsigiiimo verte t4 1,1

Sukauptas nusidevei imas 11 ll
Likutin0lcrta 3

ADlvartr Dcr 2017 metus
l-il(utine \e e

Isieiiimai 0 0

Nusideveiimas I I

NuraSvmai l I

I-ikutina rcrtI I I

Likuiiri 2017 m. sruodZio 3l d,

lsigiiimo verte 1l ti
SukauDtas nusideveiimas 12 l:

l,ikutina vert6 l I

AD\r'n a Dcr 201ll metus
Likutinc verte l I

Isigijimai I I

Nusidevejimas I l

Nurasymai 0 0

I iLulina vcrf6 l I

l.ikutiiti 201{i m. gruodiio 3l d.

Isiilijinro verte 1,1 1.t
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Sukauptas nusidevejimas l3 ll

Likutina lert0 I I

Straipsnis 20r8-12-31 2011-12-31 Pokttis,
tukxt. Eur

Paskolos ii LCKU l5 20 -:t

l{ PASl ABA I\{OKETINOS SUNlOS IR ISIPAREIGO.I INIAt KREDITO ISTAT(;ONIS

I5 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pal[kanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2018 m nuo

0,10 % iki 0,60 % (2017 m. nuo 0,10 % iki 0,60 %), juridiniams nariams - nuo 0,0 oZ iki 0,00 7o

(2017m.nuo0,0%iki0,00%), uZ indelius iki pareikalavimo {,00 % iki 0,26%12017 m.0,00%

ikt 0,26 %\.

I6 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

Straipsnis 2018- l2--31 2017 -12-31 Pokl tis,
tiikst. Eur.

Iki pareikalavimo:- fi ziniams nariams 2192 2084 r 0tt

- kedito uni u asociiuotu nariu 18 25

- kredito uni u asocracllu 0 0 0

- kitoms organizaciioms '16 50 -,1

Viso isioarcigoiimu iki Darcikalavimo: 2256 2159 97

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 988 10.10 -51

kredito uniiu asociiuotu nariu 0 0 0

kredito uliiu asociaciiu 0 0 0

kitorns orsanizaciioms 0 0 r.)

Viso lcrminuotu indaliq: 988 l0-10 -52

I5 viso 32.1J -t 199 .15

StraLipsnis 2018-12-31 20 t 7-12-ll Pokytis,
tiikst. Eur.

Leios skirtos ilgalaikems programoms 0 0 0

Moketinos indeliq draudimo imokos 0 0 0

sukauptos audito islaidos 2 0

Surinkti mokelini mokesiiai 0 0 0

Kaupimai atostogoms 7 1 0

Mokednos islaidos uZ fvairias paslaugas 2 2 0

Kiti isipareigojimai 0 0 0

Moketinas VSDFv mokestis 0
-) -)

14



Moketinf,s nelno mokestis l I 0

li r iso 12 t{

17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pdjinis kapitqlas
Kredito unijos pajinikapitalq sudaro visq urijos nariq pajiniq Ina.Sq, gautq uz

pagrindinius, papildomus pajus, vert€. Pajiniai inasai gali b[ti tik pinigines lmokos. Kredito unijos
pajai yra apskaitomi nominalia verte. Nominali vieno pajaus vertd 2018 m. yra 30,00 Eur.

Pajinio inaio dalis, kuri n€ra gr4Zinama iSstojusiam nariui nukeipiama i Kredito unijos atsargos

kapital4.

Unijos paj ini kapitalq sudaro 159 tikst. eury (201 7 m. 150 tukst. Eur.). Jis sudar,'tas iS

pagrindiniq ir papildomq pajq. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.

Paiinis kapitalas
Pagrindinis
paius Papildomi rraiai Viso

Likutis 2018-01-01 47 103 150

Nauii paiai l 45 ,16

Ismoketa na ams 2 35 17

Likutis 2018-12-31 16 113 159

Lietuvos banko sprendimu 2018-05-07 Nr.241-82 leista unijai sumaZinti pajinikapital4
1,738 tiikst. eury .2018 m valdybos nutarimais nariams buvo gr4linta 26,70 t[kst. Eunl papildomq
pajq.lsig),la tvariq papildomq pajq 45,1 tiikst. eurq,9,00 t[kst. eury tva q papildomq pajrl perleista

kitiems nariams.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo

jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje sujuo atsiskaitoma
grqzinant ispirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.
Privalomasis rezerras
Kiti rezervai sudaromi istatymll ir Kredito unijos istatq nustat)'ta tvarka. Rezervai didinami ir
mazinarni Kredito unijos istatq nustat),ta tvarka. Pajininkams priemus sprendimq sudaryti ar

panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidejimas (sumaZejimas), ta paaia suma

mazinant (didinant) nepaskirst]'tqii pelnq. Unijos privalomqji rezen4 2018 m. sudaro 204 tikst.
Eur. (2017 m. - 162 ttkst. Eur.).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo rasto priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai"

I8 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir lsipareigojimq struktua pagal terminus:

2018-12-31
Iki3 mCn. Nuo 3 meo. Nuo I iki

5 metu
llgiau Liip ts Vtso

Turtas 13 67 915 r 102 267 166l
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lsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

2111 6,11 209 396 3661

Likvidusis turtas t5t9
Einamieii isioareisoiimai 3000

20t7-12-31
lki 3 mon. \uo 3 nrCn.

iki I mctq
Nuo 1

iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

I S

vISO

'furtas 1067 131 I 913 242 3 591

lsipareigojimai, kapitalas ir
rczeN&1

2317 721 189 366 3 591

Likvidusis turtas 1l-+9

Einamieii isioareieoiimai 29,11

19 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvifiintus veiklos rizik4 ribojandius
normatyvus, taikomus kedito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

ln lormacija apie unijos rodiklius:

liodiklis 2018-12-31 2lltl-12-31 LB
nustafytas
dydis

Kaoitalo Dakankamumo rodiklis. Droc. 23,16 2'1.33 5.78

Likvidumo rodiklis, proc. 51.28 15.81 l0
Padensinro lik\ idziu lurtu rodiLlis, proc. 200.17 405,95 100

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
norrnatyvas, proc., nuo Unijos kapitalo

15.70 24-',|6 l5

20 PASTABA INFORMACIJA APIf, PINIGINIUS SRAUTUS

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

2I PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolq komiteto
pirmininkas ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vado\Tr artimaisiais ryiiais susijusiais

asmenimis Siame straipsnyje laikomi kedito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai

(ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kedito unijos vadovas valdo jq kvalifikuot4

istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dall.

2018 m. 2017 nr.

Priskaidiuota su darbo uZmokesaiu susijusitl ismokq
ir ioms tenkandiu socialinio draudimo imokq suma

22 tl

Kitos ismokos (tantiemos, palukanos, ir kt.) 0 0

lsipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq
indeliu. likudiai laikotamio pabaieoie

l

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima inddlius rinkos sqlygomis.

Susijusioms Salims iSduotr.l paskolq ir priimtq indeliq likudiai:
16



20 r8-12-31 20t1-12-31
lsduotu Daskolu likudiai 1.1.62 11-31

Priimtu indeliu likudiai 0.00 1.56

22 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo \,f,kd)'ti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutl+ pozicijos normat)'vus.

2018 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
Unija per 2018 m. nurase paskoltl uZ 0,3 $kst. Eur. (2017 m. -7,90 tnkst. Eur.), o

susigrqZino7,0t[kst.Eui.(2017m.9,90tukst.Eur.).2018m.pabaigojenuas)'tqir
nesusigrazintq paskolq likutis buvo 27,7 tukst. Eur (2017 m. -34,4 tnkst Eur )

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja pervesti 21 tukst. Eur. i privalom4 rezerv4.

25 PASTABA POBALANSINIAT [VYKIAI
Pobalansiniq lvykiq ndra.

Administmcijos vadovas

Vyriausiasis buhalteris

Jolanta Mizutaviaiene

GraZina Poikiend
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AiSkinamojo ralto priedas Nr.2

Grinkiikio krcdito uD i.ia

omones pavadinimas)

t 10087289 Tilto g.43 Grinkiskis Radviliskio r., tel.- 8422-4633l, el.pastas:ginkiskis@lku.lt
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINICV SRAUTV POKYcIAI

2018 metal tukst. Eur.

Eil.
Nr.

Straipsniai
Nr.

Finansiniai I,r.ljr

I Prgrindines !eiklos pinigrt sraulai
It.t gautos palukanos 1t5 Lzl

ttl sumokatos palokanos t

It l konrisnriai t8 25

t_2.2 sumoketikomisiniai
t2 .2J 2()

r.3.1 susigm)intos paskolos iS kredito uniios nariq 163

1.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams t0l l 8:9
tJ_ 219 -66

L4.l ndeliq klientq ir kredito unijos nariq iplaukos 9.1.11

1..1.2 ndCliu klientq ir kredito unijos nariq ilmokos 9109

2lt
r.5 I kredito israigoms suteiktu paskolq ir specialiosios

Daskirties leSu iDlaukos

850 98i

r 5.1 kredito isiaigoms suteikit paskolq ir specialjosios

Daskirtieslasu ismokos

710 r 1i.r

I5 9 1)A 169

1.6.1 plaukos ia kredito jstaisq (sautos paskolos) 0 :l
t 6_2 ilmokos kredito istaigoms (grazintos paskolos) 5

-J )a
LtI kitos uZ Daslaueas sautos sumos .1

t_'7.2 kitos pagrindines veiklos pinigq iplaukos U

t_1_3 kitos pasrindines veiklos pinigLl ismokos ll8 ll
1.1 .4 sumokaias pelno mokestis

/Ji
Gr!nicii pnqrindinas !rillos ninisu srautai .!l I

II Investicinas lriklos DiDicu sr!ulai
11 1.1 jplaukos perleidziant vertybinius popierius It0
11.1.2 iSmokos isis/iant vertybinius popierius 0 l)

110 J'
t1.2 I iplaukos perleidziant ilgalaiki mat€rialqii,

nematerialqjiturtE
0 0

tl ismokos isiryjant ilgalaiki materialqii,
n€mat€rialrrji turt4

l 0

!) t3
.I nes veiklos p nrcLl l2 0

.l l
u) 3 32

a;r\nieii in\csticines \cikto! Dinisu srNulai l.t I -Il



os vadove

PrNtG!l SRAUTU POKYtIAI

AiSkinamolo raito priedas Nr-2

. buhalrcre

Jolanta MiZutaviaiene

-7 t, Crazina PoSkiene

l l.I .18 ll
Ill 1.2 ilstojusiems nariams grdzinti pagrindiniai ir

papildomi pajai

ll:

I II, I,3 pelno dalies ismokijimas kredito unijos nariams

16 9

I]L2.l pagal subordinuotuosius isipareigojimus gutos 0 0

111.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus
sumokatos sumos

0 0

lt: a 0

III.3,I kitos finansinas veiklos pinisq iDlaukos 0

III.].2 kitos finansinas veiklos Dinisu ismokos 0

a a

(;r\nieii finrnsints reiklos pinisu srautNi 9 :0!

Grynasis pinigq sraulq padidajimas
(sumsraiimas)

68 -2

Pinigai laikotarpio pradzioje
,7

8E.l

\I Pinigai laikotarpio pabaigoie 1 95: 881

Eit.
Nr.

Strsipsnini
Nr.

ainanstuiai Pr.eit
finrasinnri nrclai

t. Finrnsinas veiklos Dinisu rrautai

(

r:



Aiskinmojo Etro p eda Nr. I

CRINKISKIO KRI]DI I'O I'NIJ.\
(monas pavadinimas)

I100E7289 Tilto s.43 Grinkilkis Radviliskio r., tel.-fe\. 8422-46331, el.palt6: Ednkiskis@E!.lt
(mones kod6, adrcsd, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2018 metai

Administracijos vadove Jolanta MiZutaviaiene

lvardas n pavadd)

Grazina Poakiene

dalis. skiriama apyvanai


