
Grinkiikio kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2019 M. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos t[kst. eurq,jei nenurod].ta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Lietuvos bankas 2002 m. liepos 4 d. isdavd licencijq Grinkilkio kedito unijai teikti
licencines finansines paslaugas nustatfas Lietuvos respublikos kedito unijos istaryme.

GrinkiSkio krcdito unij4 tai krcdito istaiga, kud tenkina savo nariq iikinius ir socialinius
poreikius ir tud licencijq verstis ,ir verdiasi indeliq ir kitq gr4zintinq lesq priemimu ii
neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu ,taip pat turi teis? verstis kiq LR irediq unijq
istatyme nristatytt+ finansiniq paslaugq teikimu istat),me nustaq4iems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi4 rizik4 bei atsakomybi.
Kredito unijos, kaipjuridinio asmens, teisind forma yra kooperatine bendrove.
Ifuedito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos kedito unijq lstatymu , Lietuvos Respublikos finansq lstaigq istatymu , Lietuvos
institucijos priimtais teisds aktais ir savo lstatais .

Kredito unija yra isikursi adresu Tilto g.43, Grinkiskis ,RadviliSkio r. sav.
Kredito unija 2019 m. gruod2io 31d. tuejo Sias nutolusias kasas:

l. Pociiineliq kasa Dornuros g.7 Pociuneliq msl.l. Radviliskio r.
2. Siaulenq kasa B.Buraeo g.2 SiaulenLlmsrl. RadviliSkio r.

. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 6 darbuotojai (2018 m. pabaigoje -i
darbuotoj ai)

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2019 metq finansinitl ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengilnui

Finansines ataskaitos yra paruoStos vadovaujantis LR KJedito unijq istat),mu ir LR
Buhalterin€s apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Lietuvos banko
valdybos teises aktais, apibreZiandiais finansines apskaitos tvarkymq ft finansinir.l ataskaitq
su&rymq. bei verslo apskairos standanais.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2002-08-07 ir pakeista 2019-03-27



APSKAITOS VEDIMO IR FINANSINIU ATASKAITV SUDARYMO PRINCIPAI

Tvarkant Kredito unijos apskait4 ir sudarant finansines atskaitas vadovaujamasi 3iais apskaitos
pruclpars:

Inones prircipas reiski4 kad sudarant finansines atskaitas tud b[ti itraukiamas tik K]edito unijos
turtas, nuosavas kapitalas, [sipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.

Veiklos tgstinumas - finansines ataskaitos yra rengiamos remiantis prielaid4 kad Kredito unija
veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji rcsiruosia likviduotis irjos veikros sritys nebus
reikSmingai apribotos.

Periodiikumo principas reiskia, kad finansinds ataskaitos turi b[ti sudaroma pagal paskutines
finansiniq meq dienos duomenis. Vetau ilTkusios iikinds operacijos ir [kiniai lrytcl-al ltraukiami 1apskait4 ir parodomi kito ataskaitinio laikotarpio finansindse atskaitose. Todei Kredito unijoi
savininkq sprendimai del pelno paskirstymo ir kitrl klausimq, priimtq tvirtinant praejusiq finansines
metq atskaitas, priskiriami to ataskaitinio laikorarpio, kurio mitu buvo priimti sprendimai, iikinems
gperacrjoms -ir 

pateikiami to laikotarpio ataskaitose . pelno paskirstymas pripaZistamas ir,ykusiaIkine operacija tik tada, kai pelno paskirstyma istatymq numitya tvarka patvirtina ke<lito uniios
nanal.

Pastovumo prircipas reiSkia, kad IGedito utijos pasirinkt4 apskaitos metod4 turi taiklti nuolat
arba pakankamai ilg4 laik% nebent reikSmingi ir.ykiai ar aplinkybes nulemtq biirinyb; pakeisti
ae:.kiilo: pollrlik4 Finansiniq atskaitq straipsniq klasifikavimas ar informacijos pateikim; btdas
gali btti k€idiamas tik tada, kai paaiskeja. kad taikomi apskairos metodai neleidZia teisingai
parodyti Kredito unijos veiklos rezultatq ir finansiles biiklds, ar naujasis metodas leiiq
teisineiadnaudingiau parodyti Kredito unijos veiklos rezultatus ir finansing bitklg finansiniq
ataskaitq naudotojams.

kapitalas ir

Kaupimo principas reiSkia, kad [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie
alsiranda, ir lateikiami tq laikotarpiq finansinese atskaitose, neatsiZvelgiint i pinigq gavim4"ar
ismokejimq. Pagal kaupimo princip4 pajamos registruojamos tada, kai jos izdirbamos.

. ?alyginimo principas reiskia, jog finaosines ahskaitos rengiamos taip, kad finansines
informacijos vartotojai gal6q palyginti jas su kiq ataskaitiniq laikotarpiq ir kihlimoniq pateikiama
informacija bei teisingai ivertinti Kredito unijos finansinds bukles pokyaius. Finansin6se ataskaitose
pateikiama ataskaitiniq ir pra€jusiq finansiniq metq (ar kito atiiinkamo ataskaitinio laikotalpio)
informacij a.

A1:urrylq principas - tam tikq priimtq sprendimq ar iikiniq operacijq, del kuriq rezultatil
negalima biiti pakankamai tikriems, apdairus ivedinimas, siekiant,-kad pajarnos arba turLs nebotq

lepagristai padidinti, o s4naudos arba isipareigojimai - sumaZinti. Ii-redito unijos parengtos
finansines ataskaitos patikimos ir neutalios, t. y. tudas ir pajamos parcd,,tos ne dideMe (mazesine),
o isipareigojimai ir s4naudos - ne mazesne (didesne) verte.

Neutralumo principas reiskia, kad finansinese atskaitose pateikta informacija turi biiti objekt)rr'i ir
neSaliika.

Turinio svarbos sandoriai ar [kines operacijos turi b[ti itraukiamos i apskait4, atsizvelgiant ijrl
esmg ir ekonominQ lealybg, o nc tik i formali4j4 pusg.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais prasideda sausio 1 dien4 ir
baigiasi gruodzio 3l dien4.



Kredito unijos finansines ataskaita sudaro: balansas, peho (nuostolio) ataskait4 aiskinamasis
rastas. Kredito unijos aiskinamajame raste papildomai atskleidziarna informacija apie pinigq
srautus, jei jos finansines ataskaitos yra audituojamos.

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

Pinigai ir pinigg ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalenq straipsnyje parodomi kedito unijos kasoje, bankuose ir kitose
krcdito istaigose lvairia valiuta laikomi kediro unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripazistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standano ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas.

Finatrsitris turtas

Investicijtl i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos lLietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybirt rryriausybiq verrybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripazistami ir vertinami pagal 18-ojoverslo apskaitos standarto
,,Finansinis tufias ir fi nansiniai isipareigojimai.. nuostatas.

Icodito unija tu :

iki iBpi*imo termino laikomus LR Vyriausyb6s vertybiniai popierius, kurie apskaitomi
amortizuota savikain4 kuri gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4.

Krcdito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq isjq 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 standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai 

, nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqiq indelirl sukauptos palukanos.

- .. Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kiq iS jq gautinq surnq straipsnyje parodomos
kedito unijos nariams suteiktos paskolos ir iSjq gautinos swnos karnr su sukauptomis paiukanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos fu vertinamos pagal lg-ojo verilo apskaitos
stardarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai.. nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikanl apskaiaiuotq paliikanq merodq).
P as ko lq vefi es s nma,ej imas

Paskolos yra vertirumos arnortizuota savikaina. Visos paskolos ir avansai yra pdpazistarni, kai
pinigai yra pervedami skolininkams. Pirmq kart4 pripazistant paskolq, ji yra ivertinama sumoketo
atlygio tik4ia verte (sandorio savikaina). Kredito unijos paskolos vertinamos, grupuojamos,
paskolq vefies sumaz€jimas apskaidiuojamas ir specialieji atidejimai paskolq nuvertejimui sudaromi
vadovaujantis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos rutarimo Nr. 38 ,,Kredito unijq
midmal[s paskolq vertinimo reikalavimai" iljo pakeitimais, Kredito unijoje patvirtintomis paskolq
ve(inimo taisyklemis ir Icedito unijai taikomais apskaitos standartais.

Paskolos y,ra vertinamos arnortizuota savikaina, naudojant apskaidiuottl paliikanq metod4 bei
atemus vertes sumaz€jimo nuostolius galimq ne trumpalaikirl vertes surnazejimr.+ rizikai lvertinti.
Visos paskolos ir avansai )Ta pripaZistami, kai pinigai yra pervedami skolininkams.

Paskolos veltinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. IGedito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio irrykiq ir a paskolos vefte nesumaZdjo. Atsirvelgus i veninimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.



Paskolos, ivertinus rizik4, gmpuojamos i penkias gmpes. Atsizvelgus
grupg, kedito unijos valdybos patvirti[ti ir finansindse ataskaitose taik]ti
apskaitines vertds dalies sumaZ€jimo dydZiai pateikti lenteldje:

j paskolos rizikos
tiketini paskolos

Paskolq rizikos grup6 Apskaitinos vertes sumaz6iimo dydis Droc.
2019 m. 2018 m.

standartine (l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (lll rizikos erupe) 25 25
ab€iotina (IV rizikos pruDe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupi) 100 r00

Krcdito wijos paskohl, gautinq sumq ir kito finansinio turto vertes srunardjimas ivertinamas bei
apskaidiuojamas, remianlis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr. 38,,Kredito
unijq minimalus paskolq vetinimo reikalavimai", Kredito unijoje pawirtintq paskoh.l vertinimo ir
specialiqjq atiddjiniq sudarymo taisykliq nuostatomis. Kiekvieno mdnesio pabaigoje, vadovaujantis
aukSdiau nuod),tq taisykliq nuostatomis, Ikedito unija ivertina, ar Dera objekt,viq ircdymq, kad
paskolq ir kito firansinio tuto ar kitq finansinio tuto gupiq verte )aa sumar.jusi. paskolq

vertinimo metq pagal metodus, apralytus auksdiau nurod,,tose taisyklese, nustatoma, ar paskolai
yra fiksuojamas (-i) nuostolio irykiai, kokiai paskolq rizikos grupei ddl uifiksuoto (q) nuostolio
irykiq pdskiriama paskola, jvertinamas diskontuotas uZtikinimo priemones srautas ir
apskaidiuojamas paskolos verles sumazajimas.

. Paskolq vertCs sumaZejimas apskaidiuojarnas individualiai kiekvienai paskolai ir kaip viena suma
itaukiamas ispecialiqiq atidejimq paskoloms sqskaitq sudarant tarpines ir metinis finansines
ataskaitas, traktuojamas kaip paskolq apskaitines veftes dalis, o pelno (nuostolio) ataskaitoje vertes
sumaZejimo suma priparistama specialiqiq atidejiniq sqskaitoje. Sukauptos paskolq paltikanq
pajamos klasifikuojamos kaip paskolos apskaitines vertds dalis ir itraukiamos skaidiuojant paskolos
vertes sumazejim+ Jeigu velesniais laikotarpiais paskolos vertes sumaiejimo nuostolis (sudaryti
specialieji atid€jimai) sumazeja, anksdiau pripaZinti vertes sumaZejimo nuostoliai yra atstatomi
koreguojant iSlaidas vertes sumazejimui. Apskaidiuojant uZtikinimo priemones pinigq sraut4
taikoma 7 proc. diskonto norma (2018 metais taikyta 8 proc. diskonto norma),

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqii hrn+ biudzeto skolos kedito unijai ir kitas finansinis turtas,

neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansids turtas pripazistamas ir

vertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsifareigojimai,.
nuostatas.

NelinansiDis turt&s

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto stmipsnyje parodoma kedito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kurl artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitmukto tufto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis nrrtas, kuli artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripazistamas tik4ia vene atemus pardavimo islaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standa(o ,,Atsargos,, nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo hrto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo



ilgalaikio matedaliojo turto, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standaxto
,,Ilgalaikis materialusis tMas" nuostatas, vefte.

Nematerialiojo tuio straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripazinto ir apskaitde uiregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos

standarto,,Nematerialusis tudas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis tutas (paMninia minimali ilgataikio tuto isigijimo savikaina 435,00 Eur., (2018 m. -
435,00 Eu.) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusiddvejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusiddvdjimo s4naudos pripazistamos naudojant tiesini metod4 lygiomis
dalimis kas m€nesi, isskgus m€nesi, kuri turtas pradedamas naudoti, atsirvelgiant i nauding4 turto
tamavimo laik4. Praddjus naudoti ilgalaiki nfiE, nusidevejimas pndedarras skaidiuoti sekanti
mdnesi, kai turtas ivestas i eksploatacija. Ilgalaikio mate aliojo ir nematerialiojo turto
nusidevdjimas nebeskaidiuojamas nuo to menesio, kuri turtas buvo nuras),tas, perleistas, ar kitaip
perduotas, kai tuftas nustoja buti naudojamas arba kai visa naudojamo ilgalaikio turto verte (atemus
likvidacing vertg) perkeliama i prekiq produkcijos, paslaugq savikain4. Nenaudojamo ilgalaikio
turto nusidevejimas neskaidiuojamas.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Ilg{laikio turto gruDa Nusidaveiimo (amortizaciios) laikotarDis. metais
frogramine iranga
Pastatai 25

J-engvieji automobiliai 6
Baldri 6
Kompiuterine iranga
Kita iranga .1

. . Remonlo ir prieziituos iStaidos priparistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. llgalaikio materialiojo turto rckonstravimo i remonto darbq rcgistravimas apskaitoje
priklauso nuo q darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Mokdtinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa krcdito
unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito lstaigoms suma.

Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal lg-ojo verslo
apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir firEnsiniai isipareigojimai,, nuostatas.

. Moketinq sumq ir lsipareigojimtl klientams ir kedito unijos nariams straipsnyje parcdoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kediio unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isiparcigojimai kli€ntams ir kedito unijos nariams priiaZistami ir
vertinami pagal l8-ojo ve6lo apskaitos standarto ,,Finansinis tutas ii finansiniai i;ipareigojimal,
nuostalas.

Kitq mokdtinq sumrl ir isipareigojimq staipsnyje parodomos kitos mokdtinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir lsipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai priparista;i ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis,,, 3l-ojo ve6lo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkarnus kitus ve$lo apskaitos standaftus.



Subordinuotuosius krcdito unijos lsipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai
skolos venybiniai popieriai (obtigacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos lesos i5 pradiiq pripaiistamos tik4ja verte, kuriq sudaro grynoji gautg lesq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patinas sqnaudas. veliau skolintos ldsos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidarEs skirtumas pdpazistanas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias paliikanq normas, Skolintos lesos pripazistamos atsiskaiq.rno momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisind
galimybe uZskait),ti pripari[tas sumas ir ],ra ketinimas atsiskait]ti neto suma arba realizuoti turtq ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s{traudq pripalinimas

Pajamomis laikomas tik Kredito unijos ekonomines naudos padidejimas. pajamomis
nepripazistamos tredidq asmenq vardu surinktos sumos, taip pat pVM, kadangi tai nera Kredito
unijos gaunama ekonomine [auda ir Sios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq i5leidimo laik4. S4naudomis
pripaZistama tik ta ankstesnirdq ir ataskaitinio laikotarpiq iilaidq dalis, kuri teDka per ataskaitini
laikotarpi uzdi$toms pajamoms. Islaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamq
u2dirbimu, bet skirtos pajamoms uZdirbti blsimaisiais laikotaryiais, apskaitoje registluojamos ir
pateikiamos finansinese ataskaitose kaip turtas. Turto dalis, skirta pajamoms uzdirbti b[simaisiais
laikotarpiais, turi bEti priskirta s4naudoms nurodltaisiais laikotarpiais. Tais atvejais, kai per
ataskaitini laikotarpi padarytq iitaidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkediq pajamq uZdirbimu
irjos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamq, Sios islaidos pripaiistamos s4naudomis
tq pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

. 
Paliikanr.l pajamos ir s4naudos pelno (nuostolirl) ataskaitoje yra pripazistarnos paliikanq

pajamomis ir palikanq iSlaidomis, naudojant apskaidiuoq paltikanq normos metod4 - tai dnansinio
turto ar lsipareigojimq amortizuotos savikainos skaidiavimo ir paltikanq pajamq bei pal[kanq
s4naudq paskirstyrno per atitinkamq laikotarpi metodas.

. Komisiniq sqnaudos yra pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yra
pripazistamos, kai atliekama susijusi opemcija, iiskyrus komisinius, kuii yra efektyvios palulanq
normos sudedamoji dalis.

Delspinigiq pajamos ir sqnaudos pripa4stamos, kai gaunamos ax patiriamos.

Pajamos ir s4naudos iS opemcijq su vertybiniais popieriais pripaZistamos, kai atliekama susijusi
operacija.

Bendrosios ir administracines s4naudos - ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudq dalis,
susijusi su Krcdito unijos tipine veikl4 sudarandia s4lygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms
uZdirbti. Bendrosios ir administracinds sqnaudos pripalistamos, registruojamos apskaitoje ir
pateikiamos finansinese atskaitose t4 pati ataskaitini laikotarpi, kai jos buvo patirtos.
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Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotaryio pajamomis, balanso
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykd,,tos ismokos, ataskaitiniu
laikotaryiu nepripazintos s4naudomis, p€lno (nuostoliq) ataskaitoje parodomos kaip turtas.

Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu Kredito unijai 2019 m. taikomas 5olo pelno
mokesdio tadfas. Mokestiniai nuostoliai gali buti perkeliami i ateinandius laikotaxpius neribot;, jei
imorGs veikla, del kurios Sie nuostoliai atsirado, ndra keidiama, iiskyrus tuos;uostolius, kurie
atsirado del vertybiniq popieriq,/ar isvestinirl frnansiniq priemoniq perleidimo. Ddl vetybiniq
popieriq,rar isvestiniq finansiniq priemoniq perleidimo atsiradQ mokestiniai nuostoliai gali bnti
perkeliami i ateinandius 5 metus ir naudojami tik apmokestinamosioms pajamoms, uZdirbtoms is
pamsaus pobiidzio sandoriq, sumazinti.

Pajamos ar s4naudos, atsinndandios del turto ir lsipareigojimq uzsienio valiuta perkainavimo,
pdpazistamos nerealizuotu pelnu ar nuostoliu.

FTNANSINTU ATASKATTV PASTABOS

I PASTABA PALOXANV PAJAMOS IR S,{NAI]DOS

Straipsnis 2019 m 2018nr. Pok-'-,tis,
tiikst. Eur

U2 paskolas 132 123

UZ lesas bankuose 0 0 0

UZ lesas l.CKu .+ 2

UZ verrybinius popierius 0 0 0

Ii viso pajamt; r36 t25 ll
UZ indelius 5 6 l

UZ LCKU paskolas 0 0 0

UZ tiksliniq programq paskolas 0 0 0

15 viso sqnaudq 5 6 -l
(;rynosios paliikanq pajamos r3l I l9 12

2 PASTABA KoMISINIV IR KIIINTV APTARNAVIMo VEIKLos PAJAMoS IR SANAUDoS

Straipsnis 2019 m- 2018 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Komisiniq ir klienlq aptarnavimo veiklos pajamos 32 32 0

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos s4naudos 6 l5 -9

Crynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos

26 t7 9

1



3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTIS PASIKEITIMO IR PARDAVIMO RfZULTATAS

{ PASTABA BENDROSIOS ADMINISTR,{CINf,S 54NAUDOS

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

6 PASTABA PELNO MOKESdIO SANAUDOS

Straipsnis 2019 m. 2018 m. Pokytis, tlkst,
Eur

Spccialiqjq atidCjiniq s4naudos: 5 t2 -1
Paskolq specialiqjq atidejinirl s4naudos 5 -4 9
Kito tuto specialiuiu atideiiniu sanaudos 0 10 -10
NuraSltq paskolq grqiinimas 0 6 -6
Kitas finansinio turto vertos pasikeitimo ir
Iardavimo rezultatas

0 0 0

I5 viso pajamq 0 0 0
l5 viso s4naudq f t2 -1
Rezultata\ 5 t2 -1

Straipsnis 2019 m. 2018 m. Pokytis,
ttrkst, Eur.

Bendrosios ir administracines sanaudos 1'/ 35 t2
Personalo iSlaikymo iSlaidos 9l 90 1

Amortizacija ir nusid€v€iimas I I 0
l5 viso r39 126 l-3

Straipsnis 2019 m. 2018 m- Pokytis,
tiikst. Eur.

Kitos veiklos pajamos 0 0 0
I5 viso pajamq 0 0 0
Kitos veiklos s4naudos 0 0 0
I3 viso sAnaudq t) 0 0
(;rynosios kitos v€iklos Daiamos 0 0 0

Slraipsnis 2019 m. 2018 m. Pokytis,
tiiksl. Enr.

iinamqjq metq pelno mokesdio s4naudos I I 0
Atiddtojo pelno mokesdio s4naudos 0 0 0
I5 viso pelno mokesiio sanaudq l I 0
Alidotojo pclno mokcsiio turto iudaiimfls 0 0 0
Likltis metq pradzioje 0 0 i)
Turto pok),tis del sukauptq kaupimtl atostogoms 0 0 0
Turto pokl,tis del mokestiniq nuostolitl 0 0 0
Likutis mctq frabaigoie I I 0
l.sk, del sukauph.! ksupimq atostogous 0 0 0
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7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Krcdito unijos balanso straipsnyje : Pinigai irjq ekvivalentai priskiriama:

sumos, kurios yra labai likvidZios, kuriq vertes pokydiq rizika fa visai nereik5minga ir kuriq
galiojimo trukmd yra trumpesne nei 3 menesiai nuojq isigijimo dienos;

grynieji pinigai bei banko sqskaitos Lietuvos centrineje kedito unijoje (toliau - LCKU),
bankuose, vienos nakties ind€liai;

LCKU, bankq ar kitll institucijq rezenuotos, deponuotos, ikeistos ir kitos pinigines lesos,

kurios priklauso Kredito unijai, tadiau Kredito utijos teises ! jas laikinai apribotos, apskaitomos
pinigq ir pinigq ekvivalentq stBipsnyje. teminuoti indeliai LCKU, bankuod ir kitose institucijose
priskiriami kredito unijos finansiniam turnri ir tutu bei isipareigojimq ataskaitoje skirstoml pagaljq
grqzinimo terminus.

Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktua ir pokyaiai:

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

Europos ekonomin6s erdves valstybiq vertybinius popierius.

Straipsnis 2019 m- 2018 m. Pokytis,
ttikst. Eur.

Grynieji pinigai 37 2.0 17
Ldsos LR komerciniuose bankuose tudmose
atsiskaitomosiose saskaitose

t7 26 -9

Lesos LCKU tudmose atsiskaitomosiose saskaitose 651 906 -253
I3 viso 107 -2,t5

Straipsnis 2019 m. 2()l ll m. PoL:ytis,
tiikst. eur.

Investiclos i vertybinius popierius, laikomus iki Spirkimo
0 0 0

2. Ilgalaikds investicijos i LR VVP 0 0 0

3. Ilgalaikes investicijos i ES VVP 0 0 0

I3 viso investicijq i vertybinius popierius,
laikomq iki ispirkimo

0 0 0

Investicijos i LR WP, ivertinri rikrqia verre 0 0 0

IS viso investicijq i vertybinius popierius, skirtq
pardavimui

0 0 0

li \iso in\csti(ijq ivcrqbiniq popieriq {) 0 0
lnvesticijos i LCKU pajus 106 106 0

Spec. atidejiniai LCKU pajams 10 10 0

Viso: investicijos i LCKU paius 96 96 0
I5 viso :investicijos ivertybioius popierius ir
pajus

96 96 0

Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktlra buvo tokie:lr

l. Trumpalaikes investicijos i LR VVP

9



18-ame Verslo apskaitos standarte "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai nurodlta ,kad
Unija sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti ,ar finansinio turto verte nera usr.

Unijos valdyba balanso darai atliko invesricijq i Lietuvos centrines kredito unlos kapital4
vetds nustatym4 vertindama Siuos galimus nuveiejimo poZymius :1)Lietuvos nes kredito

laikotarpiu. Siq poZyniq vertinimo rezultatai parode, kad tiketina atgauti uZ inve ijas i Lietuvos
kredito unijos kapital4 verte yra sumazejusi palyginus su iiq investicijq verte ,todel

unijos veiklos tQstinumo prielaidos vertinim4 ,2) unijos narystes Lietuvos centrinej
pa&ininime 3)Lietuvos centrines kr€dito unijos finansinds bukles vertinim4

rcmiantis priimtu valdybos sprendimu suformuoti spec. atidejiniai kitam finansini
Eur.

9 PASTABA KREDITO ISTAICOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parod),tos lalies imonems suteiktos paskol
indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. paskolos ir terminuotieji ideliai
sukauptomis paliikanomis paskutinE ataskaitinio laikota4,io dienq ivertinus vertes
galimq nuostoliq.

Apskaiiiuotosios palfkanq normos uZ terminuotus inddlius 2019 m.
1,10 % (2018 m. nuo 0,29 % ikr 0,8'1 %\

Kredito unija laiko specialiosios paskirties I€Sas LCKU, likvidumo

IO PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR
GAUTINOS SUMOS

kredito unijoje
2017-2020 m.

tu(ui- I 0 tiikst.

.ru

yra_ sudaromas LCKU istatymo nustatltu biidu. Sis rezervas skirtas kedito unij
veillos likvidumui uLtikinti, suteikiant kedito unijoms likvidumo paskolas
sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui.
LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU
susirinkimo patviltint4 dali lesq nuo visq terminuotq ir reterminuotr.l indeliq kedito
uZsienio valiuta le3g. UZ likvidumo palaikymo rezervo leias kredito unijoms
dydZio metines paliikanos (2018 metais 0,00 %).

, terminuotieji
i kartu su

iimq del

nuo 0,43 % iki

rezerve, kuris
LCKU nariLl

arba ismokant
Kredito unijos
isuotinio nariq

s 0,00 %

SISJU

Siame staipsnyje parodomos krcdito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams iktos paskolos
ir iSjq gautinos sumos kartu su sukauptomis paliikanomis ir lvertinus vertes sumazej nuostoliq.
Paskoh.l portfelio struktiira ir pokydiai:

2019-12-31 2018-12-31

Terminuoti indeliai LCKU

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU

2019-12-31 20r8-12-31

Straipsnis Pokytis,
tnkst- F.ur-

Trumpalaikiai 982 651 l3l
29 105 -76

Ii viso l0l I 756

EiI.
Nr.

llirikos
grup6

Pokytis
tiikst. E

er metus,
r,

Apskaitin€
vert6

Spec.
atidniini,i

Apskaitind
vcrt6

Spoc.
atiditiini,i

Apskairi
Yertt

Spec.
etideiini,i

Standartine 1587 15',7 5 0 2 0
2 Galimos 50 I 255 -205 -l
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rizikos
3 Padidintos

rizikos
142 1i ') 129 I

l Abeiotina 1,1 I 0 0 l4 l
) Nuostolinga 8 l 23 7 -15 -6
6 Ii r iso l82l 6 1866 t1 -{5 -5
7 Specialiqiq

atidejiniq
santykis su
kedito unijos
nariams
suteiktrt
paskolq
suma, proc.

0,33 0,59

I I PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Straipsnis 2019-12-31 2018-12-l I Pokytis per metus, tlkst.
Eur,

Apskaitin€
verta

Spec.
alidniiniai

Apskaitin6
vertd

Apskaitina Spec,
alidaiiniai

ApskaitinA
vert6

L Finansinis
turtas

0 0 0 0 0 0

2.4. Kitos
gautinos
sumos

0 0 0 0 0 0

2.5. Kitos
sukauptos
pajamos

0 0 0 0 0 0

li viso: 0 0 0 0 0 0

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Siame straipsnyje parodytos tudmos atsargos, uZ skolas peiimtas rEfinansinis firrtas,

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

Straipsnis 2019 m. 2018 rn. Pokytis,
tilkst. Eur.

A. Ui skolas perimtas nefinansinis tuftas
l. UZ skolas perimto nefinansioio tudo verte
laikotarpio pradZioje

0 0 0

3 . Parduota uZ skolas perimto nefinansinio turto 0 0 0

D. Kito turto vert6 laikotarpio pabaigoje
Kiti aktylai I I 0
Atsargq, ui skolas perimto ir kito turto vert6
laikotarpio pabaigoje, i3 viso:

I I 0

11



13 PASTABA ILCALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

.. Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nara niekam ikeistas ar kitaip
alribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio Iaikotarpio dienq kedito unijos turimo
ilgalaikio materialiojo turto struktiir4 ir pokydius pateikiarna lenteleje.

Zemd
Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nemateri
alusis
turtas 13 viso

l,ikutiai 2018 m. snusio I d.
Isieiiimo verte t3 l3

Sukauptas nusideve j imas I] t)
Likutina \.erti l I

Apyvarta pcr 2018 metus
Likutine verte I I

Isisiiimai I I
Nusidev€iimas I l

NuraSymai 0 0
I-ikutin0 r'crla I I

Likutiai 2018 m, gruodiio 31 d.
lsieiiimo vene t,t 14

Sukauptas nusideveiimas tl r3
Likutin€ \'ertc I I

Ap\r'arta pcr 2(ll9 mctus
Likutine verte l I

lsigijimai I l

Nusidevejimas 0 0

Nurasymai 0 0

Likutina r?rti 2 l
Likuiiai 2019 m. gruodiio 31 d. 2 2

Isigijimo verte l5 l5

Sukauptas nusiddvejimas 13 13

LikutinC lcrto 2 2
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11 PASTAI]A MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGO.IIMAI KRI'DITO ISTAIGOMS

T5 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2019-12--i l 2rl)l8-12--l I Pokytis,
tilkst. Eur

Paskolos iS LCKU 10 t5 -t

Straipsnis 2019-12-3r :t018-r 2-31 Pokytis,
tiikst. Eur.

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 2?t3 2t92 ll
- kedito unijq asocijuotq nariq t1 llt -7
- kredito unijq asociacijq 0 0 0
- kitoms organizaciloms 36 46 -10
\ i\o ;\ipareig"iimq iki nareikul.rr imo: 2260 2256 {
Teminuoti indeliai: - fiziniams nariams 938 988 -50
- kedito unijq asocijuotq narig 0 0 0
- kedito unijq asociacijq 0 0 0
- kitoms organizacijoms 0 0 0
Virio terminuotq indcliu: 938 988 -50
I5 viso

-11 98 7211 -16

Paliikanq nomos uZ terminuotuosius inddlius fiziniams naxiams svlruoja 2019 m. nuo
0,10%iki0,35o/o (2018 m. nuo 0,10 % iki 0.60 %). juridiniams nariams - nuo O,O % iki 0,00 %
(2018 m. nuo 0,0 % iki 0,00 %), uZ ind6lius iki pareikalavimo -0,00 % iki 0,26 yo (2018 m.O,O\yo
iki 0,26 o/o).

16 PASTABA KITOS MOKDTINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

Straipsnis 2019- t 2--1il 20tti-12--3r Pok] tis.
ttikst. Ilur.

LdSos skirtos ilgalaikems programoms 0 0 0
Moketinos indeliq draudimo lmokos 0 0 0
Sukauptos audito islaidos 0 l
Surinkti moketini mokesdiai 0 0 0
Kaupimai atostogoms 6 7 -1

Mokdtinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas 2 I

Kili isipareigoiimai 0 0 0
Moketinas VSDFV mokestis 0
Moketinas pelno mokestis I l 0
15 viso l3 t2 I
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17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajink kapitqlas

- IGedito unijos pajini kapitalq sudaro visq unijos nariq pajiniq inalq, gautq uZ
pagrindinius, papildomus pajus, verte. pajiniai 

inasai gali b[ti tik pinigin;J imokos. Kredito unijos
pajai yra apskaitomi nominalia verte. Nominali vieno pajaus vefie 2019 m. yra 30,00 Eur.
Pajinio inaio dalis, kuri nera gr4zinama isstojusiam nariui nukreipiama i Kredito unijos atsargos
kapital4.

_Unijos 
pajini kapital4 sudaro 157 tikst. eunl (2018 m. -159 tiikst. Eur.). Jis sudar],tas iS

pagrindiniq ir papildomq pajq. Visas Unijos pajinis kapitalas apmokatas.

Paiinis kapitalas
Pagrindinis

Paius Papildomi paiai Viso
Likutis 2019-01-01 46 113 159
Nauii paiai 26 l9
ISmoketa nariams I 27 ll

Likutis 2019-12-31 ;15 1\2 t57

Lietuvos banko sprendimu 2019-04-15 Nr.24l -81 leista unijai sumarirti pajini kapital4 1,39
tiikst. eurq. 2019 m valdybos nutarimais nariams buvo gr4Zinta 6 t[kst. ""- papilao-q paiq .liigytu
tvarir.l papildomq pajq 26 t[kst. eunL 2l tiikst. eun] tvariq papildomq paj,t peileista kitiema ;ari;s.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 balsfr nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje sujuo atsiskaitoma
gr4Zinant iSpirkttl privalomo ir papildomq pajq lmokas.
Priyalomasis rezentas
Kiti rezervai sudaromi istat,,rrq ir Kredito unijos istatq nustat],ta tvarka. Rezervai didinami ir

mazinami Kredito unijos istatq nustag,ta tvarka. pajininkams pdamus sprendime sudar),ti ar
panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidejimas (sumarejimas), ta padia surna
mazinant (didinano nepaskirstyqji pelnq. Unijos privalom4ji rczew4 20t9 m. sudaro 226 tiikst.
Eur. (2018 m. - 204 trkst. Eur.).

Nuosavo kapitalo pokyaiai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai"

I8 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA
Unijos turto fu isipareigojimq struktua pagalterminus:
2018- t 2-31

Iki3 nrar.
iki 1 metu

Nuo I iki
5 metq

llgiau krip
5 netai

ts Vtso
'l urtas 1367 925 1102 26'l 3661

[sipareigojimai, kapitalas ir
rczewai

24t3 613 209 396 3661

Likvidusis tunas 1539
Einamieii isipareisoiimai _r000
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2019-12-31

Iki 3 man. Nuo 3 mdn.
iki I metq

Nuo I
iki !
metq

Ilgiau
kaip 5

metai

I s
vtso

Turtas t246 I ri8 1022 226 3632
lsipareigojimai, kapitalas ii
rczewal

2159 490 682 I 3632

Likvidusis runas 690
Eiramie j i isipareigo jimai

0

19 PASTABA VE,IKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojandius
normaqnus, taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

lnformacija apie unijos rodiklius:

Rodiklis 2019.12-31 2018-12-31 LB
trustatytas
dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis. proc: 25,39 23,16 10.5
Likvidumo rodiklis, proc. 1484.84 51.28 r00
Palengimo likr idTiu runu rodiklis. proc. 200.11
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc., nuo Uniios kapitalo

14,98 15.70 25

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGINIUS SRAUTUS

Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,, pinigq srauttl pokydiai'.

2T PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

. Urijos susijusiais asmenirnis )ra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolq komiteto
pirmininkas ir administracijos vadovas bei su kedito unijos vadoru artimaisiais ryiiais susijusiais
asmedmis Siarrle straipsnyje laikomi kedito unijos vadovo sutuoktinis (sug,.ventinis), vaik;i
ovaikiai), tevai (iteviai) irjuridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvatifikuot4
istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo reisiq dali.

2019 m. 2018 m.
Priskaidiuota su darbo u2mokesdiu suilusiq iSmokq
irjoms tenkandiq socialinio draudimo imoku suma

24 22

Kitos ismokos (tantjemos, pallkanos, ir kt) 0 0
lsipareigojimq vadovl bei. neisLaitanr piiinrrq
indelit], likudiai laikotarpio pabaigole

Susii
Unijos susijusioms Salims isduoda paskolas bei p ima indelius rinkos s4lygomis.
ioms Salims iSduotu Daskolu ir nriimtrr indelirr likrriieiusrlusron'ts )askohl ir priimtg indeliq likudiai:

2019-t 2-31 2018-12-31
lsduotrt paskolq Iikudiai 20 11.62
Priimtq indeliq likudiai 20 0
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22 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo rykdyi kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uzsienio vaiiuq pozicijos normatyws.
2019 m. gruodZio 3l d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
Unija per 2019 m. nurale paskolq uZ 10,3 tiiksr. Eur. (2018 m. -0,3 hrkst. Eur.), o susigrqiino

9,8 nrkst. Eur. (2018 m. - 7,00 tiikst. Eur.).2019 m. pabaigoje nuasytq ir nesusigrazintt paskolq
likutis buvo 28,2 tiikst. Eur (2018 m. -27,70 tiikst. Eur )

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU) PASKIRSTYMO PROJEKTAS
f il.\r. Rodiklilli Suma (fur)

I Nepaskirso,tas praejusiq metq pelnas (+), nuostolis C)

Apskaiaiuotas pelno(+), nuostolid-) per 20lg m. 22

3. Visas pelnas(+), nuostolis(-) (l+2 eilutes)

3.1 Pelno mokestis 0

3.2. Atskaitymai i rezen ini kapitalq

3.3. Atskaitymai i kitus kredito unijos kapitalus 0

3.4. Kitos iSlaidos, numatltos kredito utlijos istatuose 0

3.5. Metiniai iSmokej imai(tantjemos) (l

l Nepaskirstytas pelnas(+), nuostolis(-) 20i9 m sausio 0l d. t)

25 PASTABA POBALANSINIAI I}'YKIAI

2020 m. pradzioje iwkQs Koronoviruso (COVID-I9) proverzis tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje
tues poveiki tolimesnei verslo veiklai. Sis jrykis nera koreguojanris pobalansinis ivykis, todel ili
nebuvo atsiZvelgta darant apskaitinius ivertinimus ir prielaidas del kedito unijos suieiltq paskolq ar
kito tuto vertes sumazejimo 2019 m. gnrodZio 3l d., tadiau jis gali reikSmingai pa.,,iikti Siuos
ivertinimus kitq meq finansindse ataskaitose. Del situacijos neapibreZtumo, su;iju;io su tolesne
COVID-19 pandemijos situacija ir jos bendra galima neigiama itaka ekonomikai, Siq finansiniq
ataskaitq isleidimo datai dar nebuvo imanoma pagdstai ivertinti galimo Sio irykio poveikio.

Adrninistracijos vadovas

Vyriausiasis buhalteris

Jolanta MiZutavidiend

Grazina PoSkiene



Ailkinamojo msro pdedas Nr.l
(;RI\XISKIO (RIDTTO T \IJA

I10087289 Tilto g.43 Grinkiskis Radvilis\io r., tel.-fa\. 8422-4633l. el.pa$as: srinkiskis@lku.lt
(monas koda, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO XAPITALO POKYEIAI

2019 metai

Adminisl.acijos vadove Jolanta Mizutaviaien6
(va.d6 ir p.vdde)

Crazina PoSkienaVlr. buhaher€

ismokoms k (ar)



Aiikinamojo ralto priedas Nr.2

GrinkiSkio krcdito uni

0mones pavadinimas)

110087289 3 GrinkiSkis RadviliSkio r.. tel.- 8422-46331. el tas:grinki5ki lku.x
0monas kodas, adiesas, kiti duomenys)

PINIGV SRAUTU POKYEIAI

2019 metai tukst. E!r,

Eil.
Nr.

Strajpsni!i
:'{r'

t inansin iai I'ratjii

I Pagrirdints veiklos pinigq sraulri
I.I.I gaulos pahkanos ll5 t25
1.1.2. sumoketos paliikanos .l 9

B1
12.1 gauti komisiniai 28
t_2_2 sumoketi komisiniai 6 5

12. ) 2) 23
L3.l susigrazintos paskolos i5 kred 906 762
t_3 _2 suteiktos Daskolos kredito un 861 10tI
t3 -219
1.1 I ndel U it klientu ir kred o unijos nari't iplaukos t5 10066 9109
t_4 2 ndel U i! klientq ir kred o uniios nariu ismokos t0l l3 9061

r.5.1 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
Dalkinies lesu iDlaulos

t23o 850

i.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties lesu ismokos

977 730

li. I -253 t20
t.6.I iplaukos iS kedito istaigq (gautos paskolos) 0 0
t_6_2 ilmokos kredito istaigoms (grazintos paskolos) 5 5

16. -j j
I.7.1 kitos uZ paslaugas gautos sumos .l

t.'7 _2 kilos pagrindines veiklos pinigLl 0
t_'7 _3 kitos pagrindinas veiklos pinisq smokos 138 ti8
t_'7 _4 sumoketas pelno mokestis I I

-!35 -t35
Crrnieii pasrirdincs vejklos pinisu srautai ftl ,u2

Inveslicines yeiklos Dinisu srauidi
11.l. l iplaukos perleidZiant vertybinius popierius 0 ll0
It.r.2 ilmokos isigyjant vertybinius popierius 0 0

a 1t0
II,2,I iplaukos perleidriant ilgalaiki materialqii,

nematerialqji turte
0 0

|_2.2 ismokos isiryjant ilgalaiki materialqi!,
nematerialqji oxq

I I

13

lt.3. r k os investicinas veiklos pinigq jplaukos 0 32
11.3.2 k tos inveslicinas veiklos pinigq ilmokos 0

32
Crtnieii inresticinas vciklos Dinisu srautai l.t I



Aiakinamojo raato priedas Nr.2

PINIGV SRAUTU POKYEIAI

I .l.I
I1I,I,2 ilstojusiems nariams grarinti pagrindiniai ir

r.l.l pelno dalies ismokeiimas kedito uniios nariams

I1I,2,I pagal subordinuotuosius isipar€igojimus gautos

It_2_2 pagal subordinuotuosius isipareigoj jmus

l .l I kilos finansines veiklos
kiios finansines veiklos Diniqu iSmokos

Crynasis pinigq sraulq padidajimas

Pinigai laikotarpio pradZioje

Pinigai laikotarpio pabaigoje

Jolanta MiZutaviaiene

buhallera Grazina Poskiene

(vadas ir pavarde)

Pra.jr






