
Kredito unija "Gcrmanto lobis"

TelSiai
(kredito unijos kodas, adresas,

2019 m. gluodZio ll d. 8,.\LANSAS

2020 rn. kovo I 6 d

(ataskaitos sudaryrro data)

2019 m. tnkst EUR

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TI.]RTAS
Pasta [ros

Nr,
Finansiniai metai

Pratjq finansiniai
ntctai

A. I'tl It'f;\s 27 468 26 600

I, I)inigai ir pinigq ekvivalentai I + JJ 3 335

II. lnvestici jos j vertybinius popieriLrs 2 /1< 435

III. I(rcdrto jstaigorls sLrtciktos pasl<olos ir kitos iS.iq gatttinos srttnos 3 l 628 4 r93

IV l(redito unijos nariants suteiktos paskolos ir kitos i5.jq gatltittos sulnos 4 20 s8c t8 t07

I(itas t-inansinis turtas
-5 8( 88

VI Atsar gtos. uZ skolas perinrtas ir kitas tuftas 6 2

VII, Ilgalaikis rraterialusis turlas 7 401 44C

VIII. Nematcrialusis tLrrtas 1

TURTO IS VISO: 27 46t 26 60t

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
I'asta bos

Nr,
Finansiniai mctai

Pradjg linansiniai
nrctai

B. \IOK II;I'INOS SI IN,IOS IR ISI P,TREIGOJIMAI 25 753 24 954

\4okctrnos sunros il jsipareigo.j inrai krcdito jstaigorns 8 t9, I 196

II Vokctinos sunros ir jsipareigolirrai klientans ir kredito Ltttijos trartams 9 24 419 22 616

III, I(itos nrokctinos sutnos ir jsipareigojintai l0 49 38

IV, Aridc jin iai ll 0

S ubordi nuotrc.j i 1si parci go i i mai 12 I t03 I 104

Nrrosavas hapitalas 1 715 I 616

I'irjinis kapitalas t3 1 191 I 845

l)rivalornrcji rczen,ai ir kapilalas l3 I I

II I'cr kaino jinro iczcrvas

',Jepaskirstytasis pclnas (nLrostoliai) 25 -77 -20c

V, I
\taskaitiniq mctq pclnas (nuosbliai) 75 123 -41

\rrl<stcsniq nrctLl pclnas (ntrostol iai) ?.5 -200 r5{

NtiOSA\/O Kr\l'l'I'ALO I R lSlPr\ltEIGO,I Ii\l(l IS \/lS0: 27 468 26 60(

Aclnr in isl raciiqiyit!ova s e1 Vvtarrtas Bars(ciga

(vardas ir pavarcle)(kredito unlios vadovo (-es) pareigq pavadinimas

Vvriausia buhaltere
(kredito uniios vvriausioio buhalterio (buhalterio) arba ,Ialindio
tvarkyti apskaitQ kito asntens pareigq pavadininras)

(paraias) \--

&*L--?pfis"s)

pavarcle)

ILasa MaloevidicnC
(vardas ir travarcli)



Kredito uni.ja "Germanto lobis"
(kredito unijos pavadinimas)

112041073, Sedos q. 6, TelSiai

unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodiio min.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2020 m. kovo 16 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. tUkst. Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuia)

liil. Nr. Straipsniai
Pasta bos

Nr',
Finrnsiniai metai

I'ratjq finansiniai
metai

I Pahrkanq pa.jauros l4 824 706

II Palukanq sqnaudos l4 a)A 195

III. I(onrisiniq ir klientq aptarnavirno veiklos pa.iarnos l5 173 L54

IV. Konrisiniq ir klientq aptarnavitno veiklos sqnaudos 15 58 48

Finansinio turto vertes pasrkcitinto ir paldavinto rezltltatas t6 -31

v.l Spcr:ialiq jq atidej iniq sqnauclos l6 -)l 37

v.2, Kitas finansinio turto vertcs pasikeitimo ir pardavinto rezttltatas l6

VI l(itas llnansines ir investicines veiklos peltas (nuostoliai)

VII, Sendrosios ir administraoines sipraudos l1 63( 631

VIII, Kitos vciklos pa.janros 18 1 12

(itos veiklos silnaudos l8 2

x. pE LNAS (N L JOSI'O LrA I ) PttEs .\ Pivl OKDSl'IN I N, 4 128 -41

XI. l'clno urokestis t9 5

xil. GITYNASIS I'ELNAS (NI.]OSTOLIAI) L23 -47

Achrrinistraciios vadovas

(kredito rurijos vadovo pareigtl pavadininras)

[r'iarrsia brrhallgg
(vrr iarrsio jo brrlrallcrio (bulraltcrio) arlta galirtditr

tvarl(),ti apsl(ailrl kilo asrretrs parcilttl pavaclittirttas)

@,\
(paraSas) 

--

1,re
(paraSas)

Vytautas Barsteiga
(valdas it pavarde)



Kredito unija "Germanto lobis"
fmones kodas 112041073, Sedos g. 6,LT-87112 Tel5iai

AISKINAMASIS NAST,q.S
2019 M. GRUODZIO 31 D.

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

I. BENDROJI INFORMACIJA

Ifuedito unija "Germanto lobis" buvo uZregistruota LR imoniq reiestre 1991 m.lapkridio 27 d.

Duomenys apie kredito unij4 kaupiami ir saugorni Juridiniq aslnenrl registre.

Lietuvos bar.rkas 1997m. Lapkridio 27 d. ildave licencijq kredito unijai "GeLmauto lobis" teikti

licencines finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito uniitl istatyme.
Kredito unija "Germanto lobis" - tai kredito fstaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialinius

poreikius, turi licencij4 ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliq rinkos

dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijrl istatyme nustatytq finansiniq

paslaugtl teikirnu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su ttto susijusi4 rizikq bei atsakomybg.

Kredito uniios, kaip.juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.

Ifuedito uniia savo veikloie vadovau.iasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietttvos

Respublikos kredito un\iLI lstatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq !statymu bei kitais

f statyrnais, prieZilros institucijos priir-ntais teises aktais ir savo istatais.

Kredito unija yra Lietuvos centrinds kredito uniios (toliau - LCKU) nare.

Uniia yra isikflrusi adresu Sedos g. 6, TelSiai.

Kredito unija 2019 m, gruodLio 31d. turejo Sias nutolusias kasas:

1. Luokes kasa; adresas: I(ur5enq g. 1, Luoke, Tel5iq raj.

2. Try5kiq kasa; adresas: Stoties g. 1, TrySkiai, Tel5iq rai.

3. Vauriq kasa; adt'esas: Vytauto g.2,Yarniai, Tel5it1raj.

4. Rietavo filialas; adresas: Oginskiq g. 10, Rietavas

Per 2019 rn. kredito unija neatidare naujq kasq ir neuZdare veikiandiq.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dtbo 24 darbuotojai (2018 m. pabaigoje - 25

darbuotojai).

Informaciia apie kredito unijos narius ir asocijuotus uarius pateikiama Zemiau:

Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

'121n1A1 aSmenVS 6 958 0 6 958 0

uridiniai asmenys 0 185 0 180

II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zeniat yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principeri, pritaikyti rengiant Kredito uniios 2019

nr. fi nansines ataskzritas.

Pagrindas parengimui

Finansinds ataskaitos yra parengtos pagal 2019 m. gruodZio 31 d. galiojusf Lietuvos

Respublikos buhaltcrines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes

!statym4, galio.jusius Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, kurie apima standartus ir

mctodines rekomendaciias, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo



valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkym4, ir
unijos apskaitos politik4.

Kredito uniios finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 d. ir

baigiasi gruodZio 31 d.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose fir-ransinese ataskaitose yra pateiktos t[kst. eurq, jei nera nurodyta kitaip. Del

sumq apvalinimo iki tukst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereik5mingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta i5reik5to turto ir

isiparei goj imq likudiq.
Pagrindiniai principai

Atsargun-ras (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais ios

turtas, nllosavas kapitalas ir isipaleigojirnai, pajamos ir s4naudos blttl fvertinti apdairiai, t.y. kad jq

verte nebltq nepagrfstai padidinta arbanepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje

f ra5orni pagal.jq turinf ir ekonominE prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

Reik5ntinglrrras. Finansirrese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankama reikSming4

ir-rforn'racii4. lnfonnaciia reik5minga tada, kai jq praleidr"rs arba pateikus neteisingai frnar-rsiniq ataskaittl

vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir ios veiklos sritys nebus

reik5mingai apri botos.

Apskaitos pastovumas. Pagal pastovumo princip4 turi bhti galima palyginti kredito uniios

skirtingq IaikotarpiLy finansirres ataskaitas. Tokio palyginin-ro rcikia, kad b[tt1 Zinomos kredito ur-riios

finansines bIkles, turto, pajarntl, s4naudtl ir pinigtl srautr-1 keitirnosi tendeucijos, todel visais

ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos politikos. Apskaitos politikE galirna keisti tik

tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito unijos finansing b[klg ir veiklos rezultatus. Jei per

ataskaitinj laikotarpi arba jam pasibaigus tam tikrq apskaitos sridirl politika keidiama, ai5kinamajame

raste nurodoma, kokie blttq finansiniai rezultatai, jei blttl taikorna ankstesne apskaitos politika, ir

hokie jie yra clabar.

Kaupin-ras. Veiklos opelacijos pripaZistamos tada, kai jos lvyko (ne pinigq gavimo arba

i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines ataskaitos,

parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotoius ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamlrmas. Finansinds ataskaitos turi blti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankarntl ekonorlikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 infonnacij4.

Svarburnas. Infbrmacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendirnus ir suvokti anksdiau priimttl sprendimrl

veiksmir.rgun-r4.

Patikirr-rurnas, tikrumas ir teisingurras. Inlbnnacija patikima tada, kai ii yra tiksli, iSsami ir
jo.le nera reik5n'ringrl klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bfiti rnatyti tikra ir teisinga

finansind bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pakeitimai.

Palygir-rin'ras. Kredito uni.f os pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpl, sie.f arnos sLl

s4nauclomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad finansinitl

ataskaitq informacilos vartotojai galetq palyginti jose pateiktq infomacijE su kitq ataskaitiniq

laikotarpitl bei kittl kredito unijtl pateikiama inforn-racija ir teisingai ivertinti finansines bfikles, veiklos

rezultatr.l, pinigq srautrl pokydius.
2



Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose

kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie

pripaZfstami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai

!sipareigoi imai" nuostatas.

F-inansinis turtas

Investicijos I vertybinius popierius.

Kredito unija neturi vertybiniq popieriq.

Kredito istaigoms sr"rteiktq paskolq ir kitq i5 jt1 gautinll sumll straipsnyie parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigorns suteiktos paskolos, terminuotieii indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito fstaigorns pervestos leSos pripaZistarnos ir vertinamos pagal 18-

ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsny.ie taip pat parodorlos paskolq ir terminuotqjtl indelirl sukauptos pallkanos.

I(rcdito unijos nariams sr,rteiktq paskolr.l ir kitq i5 jt1 gautinq slrlrlll straipsnyje parodomos

kreclito uniios nariarns suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sunlos skartu su sukauptomis palflkanomis.

Suteiktos paskolos ir gautir-ros sllmos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri

gaunama taikant apskaidiuotqi11 pahkantl metod4).

Suleiktos paskolos ir gar.rtinos sulnos - tai neiSvestinis, aktyvio.ie rinkoje nekotiruoiamas

finansinis turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotornis ar kitaip nustatytomis sumomis. Pinn4 kart4

paskolos pripaZistamos sumoketo atlygio - fsigrjimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas

vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqjq

pal[kar-rq normos metod4. Suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sulllos apskaitomos su pallkanomis

bei ivertinamas paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieii atidejiniai).

Kredito unijos isigytos reikalavimo teisirl sutartys (pirktos paskolos) yra priskiriamos

finansir-riam turtui - paskoloms ir gautinorns surnorns, pirkirno rnetu pripaZistarnos isigijimo savikaina,

t.y. ui.jas sun.roketo atlygio sllma, o veliau vertinamos amortizuota savikaina. Joms taip pat kaip

kitoms kredito uni.ios suteiktorns paskoloms vertinami specialieji atidejiniai, vadovaujantis kredito

uniios paskoltl vct'tinimo taisyklemis.

Paskoltl vertis sun-raZej imas.

Paskolos yra vertinamos vadovar"rjantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unif os paskolq vertinirno taisyklemis, kredito unijos finansinds skolininko

bfikles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinarnos ne rediau kaip kart4 per rnenesi. Kredito uniia paskolq vertinimo metu

rrustato, ar nebuvo nr-rostolio lvykitl ir ar paskolos verte nesumaZe.io. AtsiZvelgus i vertinimo rezultattts,

paskola priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, iveltinus rrzikq, grupuojamos i penkias grlrpes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos

grlrpg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitines

vertes dalies surnaZeiirno dydZiai pateikti lentele.le:



Paskolq rizikos grup6
Apskaitinds vertds sumaZ6jimo dydis proc.

2019 m. 2018 m.

itandartine (l rizikos grupe) 0 0

galimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (lII rizikos grupe) 25 25

rbejotina (IV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertis surraZeiimas skaidiuo.iamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grlrpg (tiketin4

atgauti paskolos apskaitines vertes dall) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 5 proc. (2018 rn. - 5 proc.)

diskonto norma.

Sudarydan'ra specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4) kredito uniia

vadovaujasi Lictuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 "Del kredito unijq rninimaliq

paskoltl vertinirno reikalavirrr-1 patviltinimo" bei jo velesniais pakeitimais.

Kito frnansinio turto straipsnyje parodomos gautinos slunos uZ kredito uniios perleist4

materialqji ir nematerialqjf turtq, biudZeto skolos krcdito unijai ir kitas finansinis turtas, ncparodl,tas

kituose balanso straipsniuose, pripaZistamas ir vertinamas pagal l8-io verslo apskaitos standarto

"Fi nansi nis turtas ir fi nans i niai isipareigoj imai " nuostatas.

Nefinansinis turtas

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

skolas perin-rto nefinansinio turto, kuri artirniausiu metu ketiuama parduoti, ir i kitus turto straipsnius

neitrar.rkto turto verte. UZ skolas perin-rtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti,

pripaZistamas tikrqja verte atdmus pardavimo iSlaidas (o peremirno verte), o veliau kaip ir atsargos

vertinamas pagal 9-o.jo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialioio turto straipsny,je parodoma kredito unijos veiklo.je naudo.iarno

ilgalaikio matcrialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto "llgalaikis

materialr"rsis tlu"tas" t-tuostatas, vertd.

Nen-raterialio.io tr,rrto straipsnyjc parodoma kredito unijos vcikloje naudojauo nematcrialio.io

tr,rrto, pripaZinto ir apskaitoie uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialus

tttrtas" nuostatas, vertd.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500,00 Eur (2018 rr.

435,00 Er.rr), parodon'ras isigijirno verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (an'rortizacijos) ir turto

rruvertejimo sLuna. Nusidevejimas (arnortizaclja) apskaidiuo.f amas nauclo.jant tiesini bud4, proporcingai

nura5ant kiekvicno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Turto naud o.i imo laikotarpi ai pateikiami Zerniau :

Ilgalaikio turto grup€
Nusid6vdj imo (amortizacij os) laikotarpis,

metais

?rogramine iranga 3

Pastatai 30

Lengvie.j i automobiliai 6

Baldai 6

Kornpiuterine iranga J

Kita iranga 4

4



Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriamos. Ilgalaikio materialioio turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo tt1 darbtl suteikiamo rezultato.

Finansiniai isiparcigoj imai

Moketinq sumtl ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimrl Salies ir uZsienio bankams bei kitorns kredito istaigoms slrma. Moketinos sumos ir

isipareigojimai kledito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-oio verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas

Moketinq sumtl ir fsipareigojimtl klientams ir kredito r.urijos nariams straipsnyje parodoma

visa kredito unijos isipareigojirr-rq klientams, kurie nera krcdito !staigos, ir kredito unijos nariarrs

slu.r.Ia. Moketinos sumos ir lsipareigoiirnai klientarns ir kredito uniios nariams pripaZfstami ir vertinami

pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

I(itt1 moketintl sumtl ir isipareigojimq straipsnyie parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai, neparoclyti kituose moketinq sumll ir lsipareigojiniq straipsniuose. Siame straipsnyje

parodomos moketinos sumos ir isipareigo.jimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-oio verslo apskaitos

standarto "Pelno mokestis",31-o.io verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuoto.lui" ir atitinkamr,rs

kitus verslo apskaitos standartus.

Sr.rbordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito r.rnijos iSleisti ilgalaikiai

skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos

(subordinuotosios) paskoios poZyrnius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistarnos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sr"rdaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gauttl grynqjtl iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistan-ras

pajamon-ris arba s4naudorrris pclno (nuostoliLl) ataskaito.ie pcr vis4 skolos padengimo laikotarpi t4kart

galiojandias palfikanq norrras. Skolintos leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis tnrtas ir fsipareigo.iimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai yra

teisir-re galimybe uZskaityti pripaZintas sllmas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti

turt4 ir isipareigojirnus vieuu metu.

Pajamq ir s:lnaudq pripaZinim:rs

Paltikanq pajarnq straipsnyje parodomos pajamos, uZdilbtos i5 kredito istaigose laikomtl

pinigtl, kredito unijos nariams suteiktq paskoltl ir kito finansinio turto, kuris nevertinatnas tikrqia verte.

Amortizuota savikair.ra jvertinto frnansinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuottl palhkanq rnetod4. Palflkanq pajarnos pripaZlstamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali btlti patikiniai fverlinta.
Palukanr-1 s4naudq straipsnyie parodomos kredito istaigorns, uniios nariams ir kitiems

klientaus priskaidiurotos palhkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigoiinius, kurie

nevertinarni tikrqi a rzerte.

Kornisinir4 ir klienttl aptarnavimo veiklos pa.iarntl ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavirn4 uZclirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Sirrose straipsniuose taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos pajarlos ir s4naudos. Visi papildornai gauti paskoltl adrninistravimo mokesdiai yra

nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami i5 karto iuos gavr-rs. Komisiniq s4naudos yrapripaZistamos, hai

patiriarnos. Kor.rrisinitl pajzrn-ros i5 operacijtl yrapripaListamos, kai atliekama susiiusi operaciia.



Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZeiimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyie taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikrosios

vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertds sumaZejimo panaikinimo

rezultatas, prekybos vertybiniais popicriais, kitu finansiniu turtu, pelnas arba nuostoliai. Sianie

straipsnyje parodor"ni specialiqjq atidejiniq, kuriuos kredito unija formuoia atsiZvelgdama i kiekvieno

savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento finansing ir ekonoming bflklg, i
prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugtl teikimo vykdym4, I turimas uZtikrinimo priemones

Siorns prievolerns ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito flnansines ir investicines veiklos pelno (nr,rostoliq) straipsnyje parodomi operacijtl

uZsienio valiuta, kitq linansinir.l prien-roniq pirkimo ir pardavin-ro operaciir"l rczultatai.

Bendrtliq ir administracinitl s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

sr-rsijusios sr"r pagrindine krcdito unijos veikla.

I(itos veiklos pa.iamq ir kitos veiklos s4nauclq straipsnir-rose paroclontos kitr"rosc pclno

(nuostolitl) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje palodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio

ir atideto.io pelno mokesdio sut.na. Vadovauiantis t,ietuvos Respublikos pelno mokesdio istatymu, 2019

mcttl apmokestinartraiar.n pelnui taikomas 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2018 metq - 15 proc.

Atidetas pelno rnokestis yra skaidiuoiarnas naudojant rnokesdio tarifus galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikirnasi taikyti atideto pelno mokesdio turto

realizavimo ar atidettl mokesdiq Isipareigoj imq ivykdyrno laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtun-rai atsiranda del sukauptq s4naudrl ir patirtrl nuostoliq perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas fiuausinese

ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nuomoue, yra tiketir-ras.

Per ataskaitini laikotalpl gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajarnomis, balanse

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi lvykdytos iSrnokos, ataskaitiniu laikotarpir-r

r-repripaZintos s4nar"tdomis, balanse parodomos kaip tttrtas.

Nuosavas kapitalas

Uniios pajini kapital4 sudaro visq uniios pajinitl ina5tl verte. Pajiniai inaSai gali bflti tik
pinigines lrnokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno atskaitymq.

Atskaityn-rai i privalomqji rezervq aTbarezervini kapital4 yra privalorni ir negali bfiti maZesni kaip 90

proc. kredito unijos paskirstytino pelno, iki privalornasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos

kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito unijos nlrosavo kapitalo. Privalomasis rezervas arba

rczervinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkirno sprendimu gali bflti panaudojamas tik

kredito uni.ios veiklos nuostolian.rs padengti. Panaudoius dalj privalomo.io rezervo arba rezervinio

kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veikios nuostoliams padengti, i5 paskirstytino peh"ro

vel atskaitonra j privalon'rzj i rezer'vq arba rezervini kapital4 tiek, kad privalomasis rezervas arba

rczervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatyto dydZio.

Kredito unijos privalomasis rezervas 2019 m. ir 2018 m. gruodZio 31 d. nebuvo pilnai

suformuotas.

I(reclito r-uri.ios atsargos kapitalas sudarornas i5 kredito tutiios nariq papildomtl inaStl ir (ar)

kitq negrqZintinq leSq. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti ltredito unijos finansini

stabilun-r4. Kredito Luriios atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali

bfiti panaudoiamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.



fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant flnansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti

tarn tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, fsipareigoiimq, pajamq bei

s4naudq sumoms bei neapibreZturnq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq reik5mingos sritys, kuriose

naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio bei nefinansinio tLlrto vertcs sumaZejimo

ivertinimus. Blsimi ivykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant iverlinimus. Tokiq ivertinimq
pasikeitin-rt1 rezultatas bus apskaitomas finansindse ataskaitose, kai bus nustatytas.

NeapibreZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistanri finansinese ataskaitose. .Tie yra apra5omi

1'rr-rar-rsinese ataskaitose, iSskyrus atve.jus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys i5tekliai bus

prarasti, yra labai ntaLa.

NeapibreZtas turtas finansindse ataskaitose ndraprtpaizistamas, tadiau jis yra apraSomas finansindse

ataskaitose tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomini nauda.

Poataskaitiniai ivyhiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildornos informacijos apie Bendroves padeti balanso

dien4 (koreguojantys ivykiai), finansindse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai ivykiai, kurie

ndra koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai yra reik5minga.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitirnas ir klaidtl taisymas atvaizduotos pagal

7-qii verslo apskaitos standartq. Kredito unijos nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias

firransines ataskaitas yra0,l-0,3 "h nuo kredito unijos turto vertds, bet ne daugiau kaip 43 400,00 Eur.
'faisant esmines klaidas taikomas retrospektyvir-ris tnetodas. Praeiusio ir ankstesnio laikotarpio

neesminds klaidos, pastebdtos ataskaitiniu laikotarpiu, yra taisomos einamojo laikotarpio finansinese -

ataskaitose.

III. I'INANSINIU ATASKAITU PASTABOS

l. Pastabu. Pinigai ir pinigry ekvivalentoi

Pinigtl il pinigq ekvivalentr4 straipsny.je parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose

kreclito fstaigose fvairia valiuta laikorni kredito uniios pinigai ir indeliai iki parcikalavimo, kurie

pripaZistami ir vertinami pagal 18-oio verslo apsl<aitos standarto,,Irinansinis turtas ir flnar-rsiniai

isipareigo.i imai" uuostatas.

Straipsnis Finansiniai metai Pradj g finansiniai metai

Grvnieii pinisai 109 128

I-eSos LR komerciniuose bankuose
turirrosc atsiskaitornosiose s4skaitose 2 27

LeSos centrineie kredito uniioie 4 224 3 180

Pinieai kelyie
Pinisu ir iu ekvivalentq i5 viso: 4 335 J JJJ



2 Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius

Straipsnis
Finansiniai

metai

Pra0jg
finansiniai

metai

Invest OS LCKU pajus 483 483

Inrrest c OS LCKU kapital4 paiq nuverte.jirnas 48 48

I5 viso 43s 435

I(redito r.rnija, sudarydama flnansines ataskaitas turi fvertinti, ar fiuansinio turto vertd yra

sumaZejusi. .Iei linansinio turto balansine vertd yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uL twtq, tuomet

Sio turto verti yra sun,aZe.jusi. Finansinio turto, kuris tikr4ja verte neregistruo.iamas todel, kad io
tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskutinE kiekvieno ataskaitinio

laikotarpio dien4 turetq blti patikrinama, ar nera jos nuvertejimo poZymiq. Atitinkamai kredito unija

atliko ir:rvesticiitl i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4. AtsiZvelgiant i uniios narystE LCKIJ,

I-CKU turin.rq sukaupt4 r-ruostolf, esamus ir planuojarnus LCKU veiklos rezultatus, investicijai i I-CKtl
pajus 2019 nT. gruodi,io 31d. buvo apskaitytas 10 proc., t.y.48 tlrkst. Eur (2018 m. gruodZio3l d. - 10

proc., 48 trikst. Eur) vertes sumaZeiimas.

LCKU 2019 m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2019 tn. kovo 26 d., buvo nutarta,

kad LCKU nariq pajiniai ina5ai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne tnaLiau kaip 1,9 proc. unijos aktyvtl

(turto).

3 Pustuba. I{redito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos ii jry gautinos sumos

Kredito fstaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinU sulxt1 straipsnyje parodomos Salies ir

uZsienio kreclito istaigorns suteiktos paskolos, terminuotie.ii indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir

avalsai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZlstamos ir vertinamos pagai l8-

ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir flnansiniai isipareigojimai" uuostatas. Siu-"
straipsnyie taip pat parodomos paskoltl ir terminuotqiq indeliq sukauptos pallkanos.

Apshaidiuotosios pal[kantl nonnos uZ terminuotus indelius 2019 m. svyravo nuo 0,00 proc.

iki 0,54 proc, (2018 m. nuo 0,00 proc. iki 0,45 proc.).

Kredito uniia laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidurno palaikymo rezerve. Sis

rezervas skirtas kreclito unlt1, I-CKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms

likvidr-11o pasholas arba iSmokant sukauptas lc5as pagal hrcdito Luri.jos parciltalavirtt4 .los lils'idr-rrlrrr

padidilir-1ui. I(redito ur-rijos LCKU nares specialiai tam tikslLri l,CKLl atidarytoje s4skaito.ie turi laikyti
I-CKU visuotinio rrariq susirinkimo patvirtint4 dall le5q nuo vistl terminuottl ir neterminuotq indelirl

kredito unijoje. UZ likvidumo palaikymo rezervo leSas kredito uniioms palflkanos uera mokamos.

Straipsnis
Finansiniai

metai

Pradjg
finansiniai

metai

l. Terminuoti inddliai LCI{U I 400 3 103

1.1. iki 3 menesir] 1 400 1 001

1.2. nuo 3 menesiq iki 1 metr-1 2 102

1.3 nuo 1 iki 5 mettl
1.4. daueiau kaip 5 mettl
2. Ldios laikomos LCKU likvidumo rezervo fonde (specialiosios
paskirties ldYos)

228 I 090

I5 viso I 628 4 193



4 Pustaba, Kredito urtijos nariams suteiktos paskolos ir kitos ii jtl guutinos suntos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palfikanomis.

Suteiktos pasl<olos ir gautinos snrrros pripaZfstarnos ir vertinarnos pagal 18-oio verslo apskaitos

standarto ,,Finansinis turtas ir ljnar-rsiniai fsipareigoiimai" nltostatas.

Paskolq portf-clio struktfira ir pokydiai, tlkst. eurq:

Sufbrmuotas specialiqiq atidejinitl paskoloms likutis 2019 metrl pradZioje buvo 137 tflkst.
Ilur, per 2019 metus specialieji atidejiniai paskolorns padidinti 5 t[kst. Eur.

5 Pastubu. I{itus./inansinis turtus

Kito f-uransinio turto straipsnyje parodorna gautinos surllos uZ kredito uuijos perleist4

materialqf i ir nematerialqjf turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tttrtas pripaZistamas ir

vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Unija 2013-03-28 pasiraSe Reikalavimo teisiq perleidimo sutarti Nr.14-01 su Pajnrio kredito

trnija. Arrtroji Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.15/1 ll07 pasiraSyta 2015-1 1-30 su Nordea Bank AB.
Krec'lito unijos vadovybe, ivertinusi, kad yru maZa tikimybe atgatfii leSas, laikytas

bankrutavusiame AB bankas SNORAS, .jas nura5e 2019 m. 2019-ll-22 buvo pasira5ytas sttsitarimas

clel sutartics pabaigos su likviduojama UAB ,,Lirosa', pagal kurf nuosavybds teise i reikalavimq perejo

Lrniiai ir buvo nuraiyta.

Rizikos grupe

Finansiniai metai Pradie finansiniai metai
Apskaitine

verte
Spec.

atidejiniai
Apskaitine

verte
Spec.

atideiiniai

Suteiktos paskolos ir kitos
gautinos sumos

Standartirre rr 904 0 8 769 0

Galirnos rizikos 3 400 6 5 372 11

Padidintos rizikos 888 5 I 557 34

Abeiotina 1 060 )
-) t42 2

Nuostolinga 3 410 128 2 405 90

I5 viso 20 722 142 18 245 137

Amortizuota savikaina 20 s80 18 107

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg

finansiniai
metai

Reikaltrvimo teisitl perleiclimo sutartis su Palurio kredito uniia 74 74

Nordea Bank reikalavimo perleidirno sutartis 11 12

Bankrutavusio banko SNORAS leSos 381

Reikalavirru perleidimo sutartis su UAB ,,Lirosa'o 17

Kitas turtas 1 2

Spec. atideiiniai kitarn finansiniam turtui (vertes sumaZejirnas) -398

I(itos sukauptos paiarnos

Kitas finansinis turtas i5 viso 86 88



6 Pastubu, Atsurgos, ui skolas perimtus ir kitas turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsny.je parodoma kredito unijos turimtl

atsargq, uZ skolas perirnto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinarna parduoti, ir i kitus

turto straipsnius neitraukto turto verte, pavyzdliui, atidetojo mokesdio turtas ir pan. UZ skolas

perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqia verte

aternus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos

standarto,,Atsargos" nuostatas.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6j9 finansiniai metai

Kito turto vert6 laikotarpio
pabaisoie
B[simo laikotalpio iSlaidos

a
J 2

Kitas turtas
Atideto pclno mokesdio turtas
I5 viso 3 )

Siame straipsny.je parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri

artimiausiu rnetu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Blsirno laikotarpio i5laidq turt4 sudaro apmoketos iSankstines s4skaitos, kurios i
s4naudas nusira5ys sekandiais metais.

7 Pastuba. Ilgoloikis mtteriolusis turtas

ilgalaikio materialioio turto straipsnyie parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

ilgalaikio rnaterialio.io turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-oio verslo apskaitos standarto

,,1Igalaihis materiah-rsis tllrtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyie parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialioio

turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis

tllrtas" nuostalas, verte.

Inforn-racija apic paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq kredito uuijos turimo ilgalaikio

materialio.io turto struktlr4 ir pokydius pateikiama lenteleje:

10



Ilgalaikis msteriulusis ir nematerialusis turtas

Straipsnis i,emb Pastatai

Kompiu
terind
iranga

Baldai
Kitas

ilgalaikis
turtas

Transp
0rto

priemo
n0s

Nemate

rialusis
turtas

[5 viso

Likuiiai20I8 m. sausio I d.

lsigijimo verte l3 621 69 50 90 94 4 947

Sul<auptas nusideve.j itnas
(amortizacija)

-206 -63 -39 -86 -60 -4 -458

Likutine vertd 13 421 6 t1 4 34 489

Apyvarta per 2018 metus

Isigijirnai J 2 5

Pardavimai

NuraSvrnai

NLrsideve.j imas (amoltizaci j a) -)z -4 -J -10 -54

,ihudiai 20 8 m. gruodZio 31 d.

Isigilimo verte 13 627 69 53 92 94 4 952

Sul<auptas nus idevej imas
(anrortizaciia)

-238
68

-43 -89 -10 -4 -512

Lil<utin6 verte l3 389 I l0 3 24 440

Apyvarta per 2019 metus

lsigijimai 5 I 5 ll

Pardavirrai

Nura5ymai 3t 7 25 27 96

NLrsidevej imas (amortizacij a) -).!. 34 4 IJ l7 46

Likudiai 2019 m. gruodZio 3l d.

fsigijirno verte l3 621 37 47 12 61 4 861

Sukauptas nusiddvej imas
(arnortizac i.ja)

-271 -JJ -39 -66 -53 -4 -466

Lil<utine vert6 l3 356 4 8 6 l4 401

1.1.



8 Pastuba. Mokitinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

Moketinq sumll ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsny.ie parodoma visa kredito unijos

lsipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitorns kredito istaigoms surna. Moketinos sumos ir

isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai" nuostatas.

Kredito linijos paskirtis - kreditams pagal linansing priemong "Verslumo skatinin'ras 2014'
2020, f'rnansuoiarnas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

l'ikslir-res kredito linijos panaudojimo terminas yra iki 2023-10-31. Galutinis tikslines
kredito linijos gr4Zinimo terminas 2033-1 1 -05.

Unijos prievolitl uZtikrinimo priemones: Unija yra padmr.rsi i5 LCKU paskol4 pagal VSF'2

INVEGOS projektui. Siuo projektu skatinami pradedantys verslininkai.

9 Pustaba. Mokitinos sunxos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nuriums

Moketintl sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito uniios nariams straipsnyje parodoma

visa kredito r-uriios isipareigo.jimq klientarns, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams

suma. Moketinos sluros ir isipareigojimai klientan-rs ir kredito unijos nariatns pripaZistami ir
vertinami pagal 18-o.jo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir flnansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Paskolos i5 LCKU 983

Paskolos iS LCKU Invegos projektui 182 213

I5 viso 182 1 196

Straipsnis Finansiniai metai
Pra0jg finansiniai

metai

1. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai fiziniams
asmenims

23 2t9 20 766

1 .1. Tenninuotieii indeliai t4 605 t3 255

1.2. Indeliai iki pareikalavimo I 6t4 7511

2. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai juridiniams
asmenims

1 200 I 850

2. 1 .'ferminuotieii indeliai 556 905

2.2. lndeliai iki parcikalavimo 644 945

I5 viso: 24 419 22 616

2019 m. gruodZio 31 d. palukallLl normos

svyravo nuo 0,15 proc. il<i 2.79 proc. (2018 rn.

asmeninrs - nuo 0,80 proc. iki 4,65 proc. (2018 m.

pareil<alavimo pallkanos mokamos nebuvo.

uZ terminuotuosius indelir"rs fiziniams astneuitls

- nuo 0,05 proc. iki 2,00 proc.), iuridiniams
- nuo 2,00 proc. Iki 4,65 proc.). UZ indelius iki

1.2



l0 Pastabu. Kitos mokitirtos sumos ir isiporeigojimui

Kitq moketinq sumtl ir isipareigojimq straipsnyie parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai, neparodyti kituose moketintl sLrmLI ir isipareigojimq straipsniuose, pavyzdl-iui,

moketini rnokesdiai, su darbo santykiais susijg isipareigojimai, iskaitant atostoginiq kaupinius,

atidetoio rnokesdio isipareigo.iimai, sukauptos s4naudos, bflsimtftl laikotalpiq paiamos, kitos kredito

unijos mokctinos sumos ir !sipaleigojimai. Siame straipsnyie parodomos moketinos sllmos ir

fsipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-o.io verslo apskaitos standarto,,Pelno mokestis",31-
oio verslo apskaitos standarto ,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

I I Pastaba. Atidijinitti

Atide.iiniLl straipsnyje parodomi isipareigo.iimai, kurie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4

yra tikctini arba garantuoti, tadiau it1 galutines sumos arba fvykdymo laiko tiksliai negalima nustatyti.

bet galima patikimai fvertinti. Atidejiniai pripaZlstami ir vertinami pagal 19-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Atideiiniai, neapibreZtieii fsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai ivykiai" nuostatas.

I 2 Pastabu. S ubordinuotie.ji isipareigojimai

Subordinuotnosius kredito unijos fsipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai

skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines

(subordinuotosios) paskolos poZymius. Nuostatq del galimybes subordinuotEjf isipareigojim4
konvertuoti i kitos ruSies isipareigojim? nera.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Sr.rbordinuota paskola i5 LCKU 1 100 1 100

Strkauptos pallkanos u:z gautq paskol4 J 4

I5 viso: I 103 I 104

Siekdama sustiplinti kapitalq, kredito unija 2018 m. geguZes 09 d. iS LCKU gavo

subordinuotq.i4 pasko14. Paskolos sulna - 1100,00 t[kst. Eur, terminas 6 metai, pallkant1 nonl]a

- 5,83oh.2018 m. geguZes 22 d. buvo gautas Lietuvos banko leidirnas iskaityti gautq

subordinuotqj4 paskolq i kredito uniios II lygio kapital4.

2019 m. liepos 31 d. pateiktas pra5ymas I,CKU del paskolos pratgsimo metarns iki
2025 m. ir 2019 m. rugp.ifidio 29 d. buvo pasira5ytas susitarimas del pratesimo, taikant 4,94

proc. metiniq pallkanq norm4. 2019 m. rugsejo 12 d. gautas l,ietuvos banko sprenditnas itraukti

i uni jos II lygio kapital4 pratEsiant termin4 iki 2025 rn. geguZes 9 d.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
Kitos mokdtinos sumos ir isipareieoiimai

Sr"rrinkti moketini mokesdiai I fJ

Atostogu rezervas 18 19

Sukauptos audito iSlaidos 6

Sukauptos rnoketi r-ros sLuros 18 7

Kiti isipareieoiimai t2 J

I5 viso: 49 38
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Straipsnis Finansiniai metai Praejg finansiniai metai

Pajinis kapitalas | 791 I 845

Tvarus pujinis kapitalas : I 574 I 504

Privalomasis paj inis kapitalas 260 258

Tvarus papildomas pajus 1 314 I 246

Netvarus pajinis kapitalas 217 341

Gr4Zintini paiai 2 I

Nesutvarinti papildorni pajai 215 340

13 Pastuba. Nuosavas kapitalas

Kredito unijos pajini kapital4 sudaro visq kedito unfios pajq verte.

Norninali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30,00 eurt1. Tvariq papildomll pajq vieno pajaus

nominali verte 10,00 eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas,

turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo aprnoketo papildomo ar tvaraus pajaus

dydZio.

Kredito unija, grqZindama asmeniuijo pajin! fna54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus (tvarius)

pajus, privalo .jf proporcingai, atsiZvelgdama i tq rnettl, kuriais narystd kledito unijoje pasibaige ar

kr-rriais krcdito uniio.je buvo gautas pra5ymas grqZinti pajinius inaSus uZ papildomus pajus, patvirtintoje

metineje balansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti, Kredito uniia su

savo nariu atsiskaito i5mokedama jam priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir

kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi
kredito r"utiios frr-ransing btlklE nustato, kad atsiskaityrnas nekels gresmes kredito unijos veiklos

stabilumr,ri ir patil<imumr-ri. Visuotiniam nariq susirinkimui patvirtinus metinitl finansiniti atasl<aitq

rinkinf ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie 5i sprendim4 kredito uniia

privalo raStu pranesti prieZilros institucijai ir gauti prieZilros institucijos leidimE maLintr pajini

kapital4. Leidir-nas maZinti pajinl kapital4 iSduodamas, jeigu prieZihros institucija isitikina, kad

sumaZinus kredito r-urijos pa.iini kapital4 jis bus pakankamas uZtikrinti stabili4 ir patikim4 kredito

ur-riios veikl4.
Nesutvarinti papildomi pajai grqZinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu.

N uo,; cnt o kapi tct I o r e ikcr lav im a i

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijr4 istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas

neturetq blti rnaZesnis uZios pajini kapital4

2018 m. gruodZio 31 d. unijos nuosavas kapitalas buvo maZesnis uZ pajinl kapitalq \99

tukst. Eur. Laikantis LR Kredito unijq istatymo nuostattl nariai apie susidariusi4 situacij4 bttvo

ir-rlbn-nuoti visuotiniame naritl susirinkime bei pristatytas priemonir"l plano projektas, del nuosavo

kapitalo didinimo.
2019 nt. gruodZio 31 d. nuosavo ir pajinio kapitalo skirtumas buvo 76 tlkst. EUR, t.y.

nuosavas kapitalas maZesnis nei bendras pajinis kapitalas. 2019m. gruodZio 31 d. truosavas kapitalas

sudare 1 715 thkst. EUR, pajinis kapitalas sudare 1 791 tlkst. EUR. Nuosavo kapitalo trltkumas, T6

tr-rkst. Eur, susidard del pilnai nepadengtq prae.iusiq tnetq nuostolitl. Unija 2019 m. vykde 102 tukst.

Eur suplanuot4 pelningumq, nes veikla 2019 m. buvo pelninga ir pasiekta grynojo pelno suma siekd

123 tfikst. Enr. Ankstesnirl metq nuostolis buvo 200 thkst. I]ur, todel 2019 n'r. pelnu pihiai.iis nebuvo

T4



r"rZdengtas, del ko ir susidare nuosavo kapitalo trlkurnas. Vadovaujantis LR Kredito unijq fstatymo
32 str. 2 d., kredito unijos nariai turi bUti inforrnuojan"ri apie susidariusiE padeti.

Administracijos vadovas, laikydamasis LR Kredito unijq istatymo nuostatq, informavo

Uni jos Valdybq ir pasille priemoniq plano projekt4 del nuosavo kapitalo didinimo.

AtsiZvelgiant i susidariusi4 padeti sifiloma:

1) Vadovauiantis l,R kredito Lrnilq istatymo nuostatomis, fgyvendinant pareigq, numatyt4 I-R

kredito unijq istatymo 32 str. 2 d., kredito unijos nalius apie susidariusi4 padeti, del nuosavo kapitalo

sumaZejimo, lyginar-rt su paiiniu kapitalu, informuoti visuotinio naritl susirinkimo metu, kuris bus

Sar"rkiamas ne veliau kaip per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos.

2) Nuosav4 kapital4 didinti 2020-2022 mettl laikotarpiui prognozuoiamu pelnu. Pagal

planr"rojarr4 veiklos plan4 2020-2022 metams biudZetas sudaromas taip, kad veiklos rezultatas btttl
teigiamas, kas tiesiogiai itakotq ir nuosavo kapitalo atstatym4. Planuo.iama, kad 2020 metus pavyktq

uZbaigti turint 177 tlkst. EIJR pelno ,2021 m. - 227 tfikst. EUR ir 2022 m. - 249 tUkst. EIJR pelno.

fanr, kad veikla bltrl pelninga, planuojamas unijos paskohl portfelio augimas.2020 01 15

valdybos posedl,ie protokolu Nr. V-02 patvirtinta kreditavimo produktq kainodara, pagal KIJ

,,Gerr-nanto lobis" pelningur-no valdymo ir kainodaros nustatymo tvalk4, kur patvirtinta, kad paskolos

savikaina - 3,J5 proc., baz,ine kintama kreditq pal[l<anq norma - 4,58 proc. ir siektina aktyvtl grqLa -

0,6 proc. I(reditavimo produktai r-regali blti parduodami r"rZ maZesnq kain4 nei 3,75 proc,, i5skyrus

i5imtinius atvejus, patvirtintus valdybos, bet visais atvejais uL ne maLiau kaip 2,90 proc. Sekti unijos
pelningun-r4 ir esant poreikiui perZiureti kreditavimo produktq kainodar4.

Nuo 2020 m. sausio 05 d. isigaliojo unijoje teikiarltl paslaugtl fkainiai, kurie patvirtinti 2019 11

06 valdybos posedyje protokolu Nr. V-33. {kainiq nustatymas buvo olientuotas i kredito unijos

teigiamo veiklos rezultato siekirn4 bei atsiZvelgta i pasill4 rinkoje. Nuolat sekti unijos pelningurn4 ir
esant poreikiui, rnetq cigoje, perZiureti ir palyginti rinkoie taikornus s4skaitq administravimo ir
teikiarrq paslaugtl ikainius su uni.io.je taikomais bei pateikti sitilymr,rs dcl galirnybes.iuos keisti.

Valdyba ne veliau kaip per vienq menesl nuo dienos, kuri4 suZinojo apie susidarir.rsi4 padeti, 2020 m.

kovo 12 d. patvit"tir-ro uniios priemonir,l plano pro.jektE del nuosavo kapitalo didinirno, kuris bus

sillon.ras tvirtinti eiliniarne Visuotiniame naritl susirinkitne, ivyksiandiame 2020 rn. balandZio

rnenesf .

Privalomtjq rezervq ir kapitalo dalyje parodorna kredito unijos atsargos kapitalas,

privalomasis rezervas ir kiti rezewai. Kredito uniios kapitalo ir rezervq sudaryrnas ir naudo.jir-r-ras

r.rustatomas kredito uniios istatuose.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
Privalomas rezervas ir atsargos kapitalas 1 1

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami ai5kinarnojo raSto priede Nr. I "Nuosavo kapitalo pokydiai".

l4 Pastaha. Puliikanry pajumos ir scpnaudos

Pal[kanr4 pajamtl straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskoltl ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja verte.

Arnortizuota savikaina jvertinto finansinio turto palfikanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq palhkar-rq metodE. Palirkanrl pajarnos turi bhti pripaZistarnos kaupimo principu, jei

tiketina, kad bus gauta ekonornine nauda ir pajamtl suma gali blti patikiniai ivertinarna.



Palukanq s4naudrl straipsnyje parodomos kredito istaigoms,
klientarr-rs priskaidiuotos palukanos uZ indelius, gautas paskolas

nevertinami tikrqj a rzerte.

kredito unijos nariams ir kitiems

ir kitus isipareigoiimus, kurie

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

UZ paskolas nariams 818 703

UZ vertybinius popierius

UZ leSas LCKU 6
1
J

UZ le5as bankuose ir kitose kredito uniiose
I5 viso paiamu 824 706

UZ indelius 161 135

UZ LCKU paskolas 63 60

UZ tiksliniu prosralnll paskolas

I5 viso sanaudu 224 19s

Grvnosios naliikanu naiamos 600 5ll

15. Pustubu. I{ontisiniry ir klientq upturnavimo veiklos prfiumos ir scpnoudos

I(omisinitl ir klientq aptarnavimo vciklos pajamq ir s4nar,rdq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 r.tZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos, pavyzdLiui, uZ pervedimo, internetines

bankininkystes operacijas, imokq surinkim4 ir administravim4, paskolq iSdavim4, indeliq

administravimel ir pa,l. Siame straipsny.ie taip pat parodomos kitos pagrindines veiklos, pavyzdLiu|

konsultavir-r-ro, ir panaSios pajamos ir s4naudos.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

Paskoltl adm ini stravimo rnokesdiai 59 63

Komisinitl pa.f amos r"rZ pervedimus 56 45

I(orteliq aptarnavimo pa.iamos 9 5

Dclspinigitl paj arnos l7 18

Ko rni s ini ai i 5 korn r"u-ral i niq i rnokq moketoj r1/gavej q 7 6

Kitos pajarnos 25 17

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos i5

viso:

173 154

Korteliq aptarnavimo s4naudos 25 20

I(redito istaigLl paslaugq aprnokejimas 26 20

Irinansr-1 maklerio imones komisir-riai

Paskol r-1 adrninistravimo s4naudos 7 8

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 58 48

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

115 106
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16. Pustabo. Finansinio turto vertds pasikeitinto ir purdavimo rezultilas

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatrl straipsnyje parodomas kredito

istaigon'rs ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZeiimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybinirl popieriq tikrosios
vertes pasikeitinio, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes surnaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZeiimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu pelnas arba

nuostoliai. Kredito unija Siame straipsnyje parodo specialiqiq atidejiniq, kuriuos formuoja

atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugtl teikimo rizikingumq, i kliento

finansinq ir ekor.ror.ning buklE, I prievolitl pagal sandorius del finansinitl paslaugtl teikimo vykdym4, j

turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolerns ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias ltakos kredito

unijos turto vertei, s4naudas.

l7 Pastaba, Bendrosios ir udministrucinds srpnoudos

Bendrq.jrl ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla, pavyzdLiui, administracinitl ir bendro naudoiimo patalpq

iSlaikymo, uZ skolas perirnto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, vertds

pasikeitimo, ilgalaikio materialioio turto nusideveiimo, nematerialiojo turto amortizacijos, kredito

unif os reklamos ir reprezentavimo, darbo uZrnokesdio, socialinio clraudimo ir kitos s4naudos. Siarne

straipsnyie taip pat parodomas ilgalaikio materialiojo turto nuvertdiimas (nuostolis del vertds

surnaZe.iimo) ir nuostolio del vertes sumaZejirno panaikinimo rezultatas. Jei ilgalaikio materialioio
turto apskaitai buvo taikonas perkair-rotos vertes bldas ir jei to turto perkainojimo rezervo (rezultatq)

slrma yra maZesne uZ nuostolio del vertes sumaZejimo suln4, ta dalis, kuri yra didesne uZ perkainojirno

rczervo (rezultatq) sLrmil, pripaZistarna ataskaitinio laikotarpio veiklos s4naudomis ir taip pat

itraukiama i 5i straipsn!. Siame straipsr-ryje taip pat parodomas nematerialiojo turto vertes sumaZeiimo

ir nuostolio del vcrtes sumaZeiimo panaikinimo rezultatas.

Straipsnis
Finansiniai

metai

Pra6jg

finansiniai
metai

Finansinio turto vert0s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 32 -37
Specialiqjg atid6jiniq s4naudos: -32 37

Spec aliqjq atidejiniq sqnaudos paskoloms 5 -13

Specialieji atidej niai LCKU pajams -4

Spec aliejiatidej nla kitam fi nansiniam turlui -18 -5

Nura5ytr"l paskolr"l s4naudos 73 108

SusigrqZintos nuraSytos paskolos -92 -49

Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas
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Straipsnis Finansiniai metai Pra0j g finansiniai metai

Darbo uZrnokesdio iSlaidos 318 35s

Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos 50 53

Reklamos ir marketingo s4naudos l2 13

Atskaitymq I stabilizacijos fondq s4naudos 52 70

Indeliq draudirno s4naudos 2t 19

Audito iSlaidos 4 9

Ofiso reikn,enys 10 7

Teisines iSlaidos 1 I

Draudimo i5laidos 4 2

LCKU nefinans nitl paslaugq iSlaidos 30 29
'l-elefor-ras ir rySio s4naudos t4 17

K tos Slaidos patalpoms 10 9

K tos Slaidos 44 47

I5 viso 630 631

l8 Pastaba. Ifitos veiklos pujamos ir sqnoudos

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(ritrostolitl) ataskaitos straipsniuose neparodytos fprastines veiklos pajamos ir s4naudos, pavyzdZiur,

ilgalaikio tnrto nuomos pajamos ir susijusios s4naudos, tokio turto (i5skyrus finansini turt4) perleidimo

pelnas (nuostoliai), nepagrindines veiklos paslaugtl teikirno pajamos ir tokitl paslaugq savikaina.

19 Pustaba. Pelno mokesiio sgnaudos

Straipsnis Fnansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Patalprl nuor-n os paj an-ros 13 13

Pehras i5 operacijq uZsienio valiuta

15 viso pajamq t3 13

Patalpq nuomos s4naudos 2
1J

Nuostolis i5 operacijq uZsienio valiuta

I5 viso s4naudq 2 3

Straipsnis Fnansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Einamuitt rr-retr.l pelno mokestis 5 0

Praeito laikotarpio pelno mokesdio korekcijos 0 0

Atidetoio pehro mokesdio s4naudos (pajamos) 0 0

15 viso nelno mokesiiu sanaudu 5 0
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20 pastaba. Turto ir isipareigojimry grupavimas pagal ltikq

[prastindmis verslo s4lygomis kredito unija susiduria su galima pinigq srautq suderinamumo

rizika, Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi vykdyti
savo isipareigojirnus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtint4
inlbrmavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolg, finansiniq Saltiniq diversifikavim4, numatomq

f sipareigoj imq planavirn4.

Uniios turto ir isipareisoiimu struktfira pasal terminus 2019-12-31

U strukt[ra oasal terminus 20 1 8-12-31

rlrlo () relg0lIn--I Ltra nu

Iki 3 rnen.

Nuo
3 rnen. iki

I metq

Nuo 1 iki
5 metLl

Ilgiau
kaip 5

metai
I5 viso

Turtas 6541 2144 8517 10266 27468

l, l. :,suteikt o.s 1tcr,skol os 717 214,1 85 17 9202 20s80

t.t.: isievti vertvbiniai popieriai 0 0 0 0 0

fsipareigojimai, kapitalas ir rezervai 11950 8167 4397 2954 27468

t.t.: ind6liai 1 1875 8126 4280 138 244L9

Fiziniq asrrlenrl 1120s 7 571 4280 r38 23t94

I(itq asmenq 610 555 0 0 1225

Shirtumas tarp tLrrto ir jsipareigojimr"1, l<apitalrl,

rezefvrl
-5409 -6023 4120 1312 0

l,il<vidLrsis turtas 4333

Netcnkamas pinigq srautas 3320

Gaunamas pinigq srautas 1515

Crynas netcnl<anras pinigq srautas r 805

[,il<vidLrmo rod il<l is, proc. 240,01

nltos turto lr lsl 1 1m ura rntrs ZU l6- l2-

Iki 3 men.
Nuo

3 rnen. iki
I metr";

NLro I iki
5 metLl

Ilgiau
kaip 5

metai
I5 viso

Turtas 6055 4080 7779 8686 26600

t, l. :,vule i kkts ltcr ;s ko I o,s 625 I 979 7779 / //1 tB t07

t.t.: lsigyti vertybiniai popieriai 0 0 0 0 0

fsipareigojimai, kapitalas ir rezetryai 14011 8582 t2t3 2794 26600

t.t.: inddliai 13807 7698 1067 43 22615

Iriziniq asmenrl tcrmiur,rotie.ji indeliai 2845 6793 t06l 43 10148

.l urid in i q asrren rl ternr inr"rotie.l i indel ia i 0 905 0 0 905

Indeliai iki pareikalavimo 10962 0 0 0 10962

Sl<irturras tarp lurto ir jsipareigo.jirnLl, kapitalLl,
r(] zervLl

-19s6 -4502 6s66 5892 0

LikvidLrsis tr-rrtas 1621

Einamie.y i !si parei go.j imai 20071

Likvidumo rodikl is, proc. 3B

Indeliq sLlrros rnetirtis pokytis, proc. 7,81
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2l Pastaba. Veiklos rizikq ribojantys normutyvcti, isftrtymq fltitikimfls

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamun-ro,

likvidumo, didZiausios paskolos surlros vienam skolininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio
valiuta ir lihvidumo nonnatvvus.

* Iki 2019 m. kovo 31 d. kredito uniioms buvo taikomas likvidumo nonnatyvas ir padengimo

likvidZiuo.iu turtu rodiklis, o nuo 2019 m. balandZio 1 d. taikomas likvidumo rodiklis.
s* Lietr.rvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kredito unijtl veiklos

rizik4 riboiar-rdirl normatyvq patvirtinirno" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo normatyvas

bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jarn pasiekti. Atitinkamai kapitalo

pakankamumo rodiklis nuo 2018 m, sausio 1 d. turi bfiti ne maZcsuis kaip 5,25 proc., nuo 2019 m,

sausio I d. - nc rraZesnis kaip 5,78 proc., nuo 2020 m. sausio 1 d. ne t-naZesnis kaip 6,30 proc.
d<d'd< Kredito uni.jrl, kuritl kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikornas

pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui tki 2027 rn. gruodZio 31 d, neturi vir5yti

maZesnioio i5 Sitl dydZitl 25 proc. kredito unijosperskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

Rodiklis
Finansiniai

metai

Pra6j9
finansiniai

metai
Normatyvo dydis

Kapitalo
pakankamurno
normatyvas 16.04 76,97

kredito unijos perskaidiuoto kapitalo ir kredito
rizikos, rinkos rizikos, atsiskaitymq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir operacines
rizikos kapitalo poreikiq surros santykis ne

maZesnis kaip 10,5 Yoo''t'

Likvidumo
rodiklis*

240,07 38

2018-12 31 likvidumo norlnatyvas ue maZiau 30

proc.
2019-12-31 likvidumo rodiklis (kredito unijos
likvidaus tulto ir kredito unijos grynojo
netenkamq pinigq srauto santykis) ne maZcsrtis

kaip 100 proc.

Padengimo
likvidZiuoju
turtu rodiklis+

212,17
2018-12-31 ne maliau 100 proc., 2019-12-31
netaikomas

DidZiausios
paskolos slurlos
vienam
skolininkui
nomratyvas

13,35 9,05

paskolos suma vienam skolininkui neturi virSyti
25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo

DiclZiausios
atviros
pozicijos
uZsier-rio valiuta
normatyvas

Bendros atvirosios valiutos pozicijos ir kredito
turiios perskaidiuoto kapitalo santykis, ne

didesnis kaip 25 proc., vienos valiutos atvirosios
pozicijos ir kredito unijos pelskaidiuoto kapitalo
santykis, ne didesnis kaip 15 proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalox * x
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22 Pastabu. Susijusios Salys

Unijos vadovais yra laikomi Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq

korniteto pinnininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas. Su kredito unijos vadovu

artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyie laikomi kredito unijos vadovo

sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (fvaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavirno teisiq dali.

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susiiusiq

iSmokq, iskaitant susijusius rnokesdius 99 88

Tantjemos 0 0

I(itos priskaidiuotos sunos 13 8

I5 viso: tt2 96

Uniios susijusioms Salims iSduoda paskolas

Salirrs i5duottl paskoltl il priimttl indelitl likudiai bei

Zemiau:

ir priima indelius rinkos sqlygomis. Susijusioms

kiti sandoriai su susijusiomis Salimis pateikiami

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

lSduotq paskolr4 balansine verte 225 155

Priimtq termir.ruotq indeliq balansine verte s03 483

I'}riimtq kittl indeliq balansine verte 527 447

Paskolos iS LCKU, fskaitant sukauptas palhkanas I 285 2 300

Palfikant1 iSlaidos uZ LCKU paskolas 63 60

Indeliai l.CKU, iskaitant sukauptas pal[kanas 1 400 3 103

Pallkanq pa.jarnos r-rZ indelius LCKU 6 J

LCKtI gautos paslaugos, valdymo mokestis ir
stabilizacij os fondo j mokos 96 88

Valstybes kapitalo aptarnavimo ka5tai 0 15

23 Pastnbu. Nebalunsin ioi isipareigo.iimoi ir neapibrditumai

2019 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojirnq (pagal
pasiraSytas, tadiau neiSrnoketq paskolq sutartis) suma sudare 1530 tfikst. Eur (2018 m. gruodZio
31 d. - 926 ttikst. Eur).
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Turtas, kuri kredito unija nuomojasi i5 treiiqjq Saliq
I lentele

Nuomos sutarties
sudarymo data

Nuomos sutarties
pabaigos data

Turtas, kuri unija nuomojasi
Kas mdnesi mokama

nuomos suma EUR (be
PVM)

2014-08-22 2024-08-31

Patalpos admin istraciniame pastate,
esandiame KurSenLl g. l, Luol<ds mstl.,
I-uokes senilnijo.ie TelSiq r. sav. Patalpa
paLyneta plane indel<su l-3, plotas 11,65

kv. m. su bendro nar-rdoj in-ro patalpornis,
paZynietomis indel<sais l-l (0,28 kv. m.) ir
1-2 (1,60 kv. m.)

15,65 suma j ketvirtj

t2-05-25 2021-01-ts

Patalpa esanti Oginskiq g. 10, Rietavas,
plane paZymeta l-3 (11,91 kv. m. ploto) ir
5,04 kv. rn. bendlo naudo.jinro patalpq, viso
17,01 l<v. rr.

19,13

2015-02-18 2025-02-17

Patalpos, esandios Vytauto g. 2, Varrritl m.,
'felSiq r. sav., paZymetos indeksais l-21
(4,55 kv. n.), 1-22 (3,29 kv. m.) ir l-23
(28,08 kv. rn.) su bendro naudo.iimo
patalpornis, paZyrnetomis indeksais l-l
(9,79 kv. rn.) ir l-20 (3,85 kv. m.).
Nuomo.jamrl patalpq beudras plotas 49,56
kv. rl.

14,34

2015-04-13 202s-04-12

Patalpos, esandios Stoties g. l, 'l'ry5kiq

mstl., TelSirl r. sav., paZymeta indel<sLr 1-3

(11,92 kv. r.r.r., su beudro naLrdojimo
patalpornis, paZymetornis indel<sr-r l-I (0,I3
l<v. nr. i'1-2 (0,91 kv. m.). Nuorrojarnq
patalpq bendras plotas 12,96 kv. m.

){ o,

Turtas, kurikredito unija nuomoja treiiosioms Salims

2 lentele

24 Pastubu. Infornmcija apie pinigry sroutus

lnfbrmacija apie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 "Piuigq srautll pokydiai".

Nuomos
s u ta rties

sudarymo
data

Nuomos
sutarties

pabaigos data

Turtas, kuri
unija

nuomoja

iSnuomotos
dalies plotas,

m2

Bendras turto
plotas, m2

Kas m€nes!
gaunama

nuomos suma
EUR

(be PVM)

ISnuomoto
turto

balansin€
verte EUR
2019.12.31

2006-07-01 2024-07 -01 Pastatas 134,31 1013 "94 545,99

346 830
2019-0t-24 2020-0t-24 Pastatas 76,00 1013,94

1

astronomines
valandos

kaina 7 Eur
2006- 1 0-0 1 neterminuota Pastatas 8,3 8 7073,94 28,96
2015-03-16 2020-03-16 Pastatas 47.41 1013.94 102,00

20t6-06-15 2021-06-30 Pastatas 15,12 10t3.94 75,60

2005 11-21 2020-tt-21 Pastatas 78,99 1013.94 343,61
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25 Pustuba. Pelno (nuostolity) puskirstymo projektas

26 Pustabu. Poutuskaitiniui ivykiui

2020 m. pradZioje ivykgs koronaviruso (COVID-19) proverZis tiek pasauly.ie, tiek Lietuvoje
tures poveikl tolimesnei verslo veiklai. Sis ivykis nera koreguo.jantis pobalansinis ivykis, todel I ji
nebuvo atsiZvelgta darant apskaitinius ivertinimus ir prielaidas del kredito unijos suteiktq paskolq ar

kito turto vertes sumaZeiimo 2019 m. gruodLio 31 d., tadiau jis gali reik5mingai paveikti Siuos

lvertinimus kitq mettl finansinese ataskaitose. Del situacijos neapibreZtumo, susijusio su tolesne

COVID-19 pandemijos situacija ir ios ber.rdra galirna ncigiama itaka ekorrornikai, Sitl finansinitl
ataskaitr"l iSleidimo datai dar nebuvo irnanoura pagristai jvertinti galimo Sio jvykio poveikio,

I(itq ivykiLl, kurie galetq tureti rcikSmingos itakos Sioms finansinems ataskaitoms, nebuvo.

Adn-ri nistrac i.i os vadovas

Vyri aLrsia bul-raltere

drr-:)'' vvtautas Barsteiga

/*L- Rasa Malcevidiene

Straipsniai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praeiusiu metu pabaisoie -200
Grynasis finansinig metq rezultatas - pelnas (nuostoliai) 123
Atsargos kapitalas 0

Paskirstytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniu metu pabaisoie 0

Pervedirnai i5 rezervq 0

Paskirstvtinas pelnas 0

Pelno paskirstymas:

- i privalornqii rezervy 0

- dividendai 0

Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) - linansiniu metu Dabaieoie -77
Nuostolio dengimas i5 atsargos kapitalo I
Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) -76
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AiSkinamo jo raSto pricdas Nr. I

I(rcdito unija "Germanto lobis"
(kredito unijos pavadinimas)

112041073, Sedos s. 6, Teliiai
(kredito unijos kodas, adresas, kili duomenys)

NTIOS:\VO KAPITALO POKY.IAI

2019 metU
ataskaitinis laikotarpis

Adrninistracijos vadovas

(kledito unijos vadovo pareigq pavadinirnas)

\!:Lali:a-bul:a1lsr0
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kilo asnrens pareigrl pavadininlas)

tLlkst. Eur

OM
-.2

(ParaSas) L-/-
,

-,%(parasas)

Vytautas Barsteiga

(vardas ir pavarde)

Rasa Malcevidiene

(vardas ir pavarde)

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai

Ncpaski rstvtasis
pelnas (nuostoliai)

I5 viso
privalonrasis atsargos liiti

Likutis uZpraQjusiq fi nansiniq rnetq
pabaigoie 1945 I 159 1187

Apskaitos pol itrkos rrakeitimo rezullatas 0

Iisminq klaidq lais),nro rezllltatas 0
PcrskaiCiuotas lihutis uZgrra0jusiq fi nansiniq
metq pabaigo.ic I 945 I 0 159 1787
l'elno (nuostoliq) ataskaito.je nepripaZtntas
celnas (nLrostoliai)
Alaskaitinio laikotarpio grynasis pclnas
( n Lrostol iar ) -4]l -41
Pelno dalis skirianra zlp)/vart'i proporcingorrs
iSrnokonrs ir (ar) dividendanrs moketi

I(itos iimokos

Sudalvti lczcrvai

PanaLrdoti rczcn,ai

)aiinio kapitalo pokytis - l0( l0t

Lil<utis pratjusirl finansiniq mctq pabaigojc I84! I -200 t64(
)clno (nLroskrl rq) alaskaitole nepripazintas
rclnns (nuostoliai)
{tasliaitinio laikotarpio grynasis polnas
'nLrostoliai) t23 t2a

'clno dalis. skirianra ap),vartai proporcirrgorrs

Snrokorns ir (ar) clrviclendanrs rnoketi

I(itos i(nrol<os

Sudaryti rczervai 0

I)anaLrcioti rczervai

l'itiinro kapitalo pok),tis -54 -54
Lil<utis atasl<aitiniq fi narrsinir; nrctrl
nabaicoie l79t I 0 -77 l7l5
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Ai5kinarnojo raSto priedas Nr.2

Kredito unija "Germanto lobis"
(kredito unijos pavadinimas)

112041073, Sedos g. 6, Tel5iai
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYdIAI

2019 metq t[kst. Eur

(ataskaitinis laikotarpis) ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra0jg

finansiniai metai

I. Pagrindines veiklos pinigu srautai
I.l.t gautos palukanos 818 704
1.1.2. sunroketos palukanos 228 110

I.l l?ezu lt0l.as 590 534

t.2.1 sarrti I(omisiniai r35 120

1.2.2 surnoketi komisiniai 58 48

t.2.2. Razul.tata:; "t7 72

I.3. I

susigrqZintos pasl<olos il kitos jplaukos i5 kredito unijos
nariq 4176 46t6

t.3.2. suteil<tos paskolos ir kitos i5mokos kredito unijos 6609 7 514

I.3. Rezultata,s -'24'3 3 -2898

t.4.1
indeliq ir specialiosios paskirtics lcSq !plaul<os 65533 621 53

t.4.2. indeliLl il specialiosios paskirties ldSq iSrnol<os 62864 6t125
ll4. Rerultatas 2669 I 028

I.5.1 jplaukos i5 kredito !staigq (gautos paskolos) 17 57 2301

t.5.2. iSnrol<os l<redito istaigorrs (graZintos paskolos) 107 I 5163

I.5 . Rezu lta tcrs 686 -2862

I.6. I l<itos uZ paslaugas gautos surnos 52 48

t.6.2. I<itos pagrindines veil<los pinigq iSmol<os 516 514

r.6.3. sLrrnol<etas pelno mokestis

r.6. Rezttllutas -524 -526

Grynieii rragrindin€s veiklos pinigu srautai r 065 -4652

II. Investicinds veihlos pinigu srautai
It.l.l jplauhos perleidZiant vertybiniLrs popierius

U.|.2. iSmol<os isigyiant vertybinius popierius
II.I Rezultata,s

It.2.l
!plaul<os perleidZiant ilgalaiki materialqij, nematelialqji
turta

|.2.2.
i5mol<os jsigy.jant i lgalail<j materia lqj 1, nematerialqj j turt4 II 4

|.2. Rezu ltu /crs lt -4

II.3. I l<itos investicines veiklos pinigq !plaukos
r I.3.2. l<itos investicines veil<los pinigrt iSmokos 0 t33

II.3. l?czu l /ctlcr:; 0 - r33

Grynieii inJesticines veil<los pinigu srautai ll t31



PINIGU SRA POKYCIAI

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Finansiniai

metai

Pra0j9

finansiniai metai

III. Finansinds veiklos pinigu srautai
III I I pajq jrnol<os r60 259

III L2.

iSstoj us iems uariar.ns gr4Zinti pagrindin iai ir papi ldorn i
pqiai 214 359

III I .J. relno daies iSrnokelimas l<redito uniios nariants

II.I Rezu lta lu,s -54 10c

IIt.2.t pagal subordinuotuosius !sipareigojirnus gautos sulnos 0 I l0c

[t.2.2
pagal su bord inuotuos i us jsipareigoj inrus iSrnol<etos

sutTlos

|t.2. Rezu l/ct lcr,s C I r0c
III.3. 1 kitos finansines veil<los pinigq iplaul<os I

1II.3.2 kitos tlnansines veiklos pinigq i5urol<os 3

III.3. Rezu lt u lu,s C -2

Grynieii finansin0s veihlos ninigu srautai -54 998

tv. Grynasis pinigq srautq padid0jimas (sumai6jimas)
r 000 -3191

V. Pinigai laikotarrrio rrradZioie 333s 7126

VI, Pinieai laihotarnio oabaisoie 4335 3335

AdUUt$dosrtkiva.:
( lilcd ito un i.j os vadovo parcigq pzrvad i n i mas)

d-,'
(para5as)(

Vytautas Ilalstcirra
(r,aldas ir pavardc)

ir

V.vriausia buha[91q
(vl,riausio.lo bLrhaltcrio (buhalterio) arba gal indio
tvarl<yti apskait4 kilo asmens pareigq pavaclinimas)

Jfu
(paraSas)(7

IlaSit Malcevidiene
(vardas ir pavarde)


