
uAB,,Audito tikslas"

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Silales kredito unijos nariams

Nuomond

Mes atlikome Silales kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2019 m

gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinamasis raStas,

iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Mlsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2019 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti
Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos

standartus iSsamiai apibrldinta Sios iSvados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq

audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansinig ataskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mDsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami mt1sq nuomonei pagristi.

Vadorybds ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadorybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra
bDtina finansinems ataskaitoms parengti be reikimingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrja ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq
alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZilreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.
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Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mlsrl tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera

reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvadE, kurioje pateikiama m[sq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4
i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemcs
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizlkq, suplanavome ir atlikome procedrlras kaip atsak4 itoki4 rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reikSmingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes

apgaule gali bUti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

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

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

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,

remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijEs reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifrkuoti savo nuomong. MDsq i5vados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, bDsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. [vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukt[r4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trfikumus, jeigu juos
nustatdme audito metu.
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Srl-llns KREDrro TINTJA
(jmones pavadinimas)

I 12046953,Maironio g. I 9-2 l, Silale

2019 metq

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo Zyma)

2019 m gruodZio mdn.3l d. BALANSAS

2020-02-17 Nr. 2002/39

(ataskaitos sudarymo data)

tukst. Eur
(ataskaitos tikslumo Iygrs ir valruta)(ataskaitinis laikotarpis)

(\.rynausloJ o bulralteno ( Dunalteno) arDa gal Incro

Warlcyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

TURTA,S Pasta

bos
Nr,

Finansiniai
metai

P radjg

finansiniai
metai

{. TfIRTAS 854' 9566

Pinigai ir pinigq ekvivalentar 7 t2t4 t997

I Investicijos i vertybinius popierius 8 455 556

Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
o 6( t6'79

IV.
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5.yq gautlnos t0 677 5 52 85

Kitas finansinis turlas

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas il 3

VII Ilealaikis materialusis turtas l2 4 4(

VIII Nematerialusis tuftas

:i.. .. r]TtJRTo Is VISO: j''t
854t 956(

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Finansiniai
metai

Pradjq
finansiniai

B. NIOKETINOS STIMOS IR ISIPAREIGOJTMAI 7672 884t

I Moketinos sumos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms l3 360 I 906

II
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos

nanams

t4 7264 691 r

Ul Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai t5 48 2

IV Atidejiniai

S ubordinuoti isipareigoj imai

C. NTIOSAVAS KAPITALAS 875 '126

I Pajinis kapitalas l6 387 328

II Privalom iej i rezerv ai ir kapital as l6 398 3'73

II Perkainoj imo rezervas

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 23 9C 25

VI Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 23 9( 25

Y.2. Ankstesn iq metq pelnas (nuostoliai)

8547 956(

Admin istracijos vadove

( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vrr. buhaltere

(r.ryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

Edita l'aroziene
(vardas ir pavaide)

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)

g&(t
paraSas'



Sll-nLBs KREDITo UNIJA
(jmones pavadinimas)

112046953, Maironio g. l9-21, Silale

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodZio mdn.3l d. PELNO (NIIOSTOLIU) ATASKAITA

2020-02- 1'7 N r.2002i40

ataskaitos sudarymo data)

2019 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvininimo 2yma)

tul(st. tur
(ataskaitos hkslumo lygrs ir valiuta)

Eir
Nr

Fin ansrn ral

metai
Pra0j9 finansiniai

metai

Pal[kanq pajamos 3'7) 295

I PalDkanq s4naudos 4( 4(

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos z 4 35

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 l9

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavirno rezultatas 3 l0 2

VI Specialiqjq atidej iniq s4naudos 3 0

v2 Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 0

VI Kitas finansines ir investicines veiklos oelnas (nuostoliai)

VII Bendrosios ir administracines sanaudos 4 263 24t

VUI Kitos veiklos pajamos 5 5

x Kitos veiklos sanaudos

K, PELNAS (NUOSTOLTAI) PRrES APMOKESTTNTMA sfi
'r::l t06 3(

XI Pelno mokestis 6 l6

Kil. GRYNASISPELNAS (NUOSIOLIAD :+l'ii', 90 2!

Administracijos vadove

( jmon0s vadovo pareigq pavadinimas) *w4
Edita Taroziene

(vardas ir pavarde)

Vvr huhalter€

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarky,ti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Ksavera LJksiene

(vardas ir pavarde)



Sitates kredito unija

AISKINAMASIS N,q.STNS
2019 M. GRUODZIO 3l D.

2020-02-17 Nr.2002/41
(visos sumos pateiktos tlkst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Silales kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2000 m. spalio 26 d.

Lietuvos bankas 2000 m. spalio 26 d. i5dave licencij4 vykdyti finansines operacijas.

Silales kredito unija, tai kredito lstaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir socialinius

poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq priemimu iS

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq

istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo

susij usi4 rizikq bei atsakomybg.
Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos

Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZirlros

institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
KU pakeite Elkus programq, 2019-06-13 migravo i Ebanksis program4.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU viena darbuotoja yra vaiko prieZir.rros atostogose

(201S m. pabaigoje dvi darbuotojos buvo vaiko prieZiDros atostogose).2018 m. vidutinis darbo

uZmokestis maZesnis del skirtingo valstybinio socialinio draudimo skaidiavimo metodikos.

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiauyra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2019 metq finansiniq ataskaitq

parengimui.

' Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,

Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unljrl apskaitos tvarkym4 bei uni.ios

apskaitos politik4.
t

Informaciia apie uniios darbuotojus 2019-12-31 2018-12-31

Vidutinis darbuotoi u skaidius 7 7

Vidutinis darbo uZmokestis t263 960

2019-12-31 2018-12-31

Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
Fiziniai asmenvs 2276 0 2t46 0

Juridiniai asmenvs 0 51 0 48



Unij o s apskaito s politika patvirtinta 2009 - 12-3 I ir pakeist a 20 I 8 -03 -20 .

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkstandiais eurq

(trikst. Eur.).
Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y'

kad jq verte neb[tq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.
Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ilykiai kredito unijos

apskaitoje ira5omi pagaljq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljq juriding form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSmingq

informacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus'
Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus

reikSmingai apribotos.
Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys

yra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba

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

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

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bDti suprantamos vartotojams, turintiems

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

ateities ir,ykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

veiksmingum4.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir

joje nera reikSmingq klaidq. IS kredito unijos f,rnansines ataskaitos turi bflti matyti tikra ir teisinga

finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir ftnansines bDkles pasikeitimai.
Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su

s 4naudomi s, patirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

kredito istaigose laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir
vertinami pagal18-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Finansinis turtas

Investiciniq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko.

Lietuvos respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaListami ir vertinami pagal l8 --ojo verslo apskaitos

standarto,,fi nansini s turtas ir fi nansiniai isiparei goj imai" nuostatas.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir iS anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal



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

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqiq indeliq sukauptos pal[kanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis'

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 1S-ojo verslo apskaitos

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

gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4).

P askoltl vertds sumai€j imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines

skolininko blkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais'

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq verlinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizlkq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos

grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

iimo dvdZi ikti lenteleiitines vertes dalies su lmo ar n

Paskolq rizikos grup6 Anskaitin6s vert6s sumaZdiimo dvdis proc.

2019 m. 2018 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0

salimos rizikos (ll rizikos srupe) 5 5

padidintos rizikos (lll rizikos grupe) 25 30

abeiotina (IV rizikos srupe) 50 50

nuostolinea (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketinq

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

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4,62 proc. diskonto norrna

paskoloms (2018 metais taikyta 4,49 proc. diskonto norrna paskoloms).

Paskolq vertds sumaZejimas 2019 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvi(intas

taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38

patvirtintas kredito unrjrl abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq)

abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.
Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqjiturt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

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

uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turlo

straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu

ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atdmus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos

vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas'

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto

,,Il galaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaLinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto ,Nematerialusis
turtas" nuostatas. verte.



Ilgalaikis turtas (patvirtintaminimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500,00 Eur, (2018

m. - 500,00 Eur.) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir
turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bDda,

proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo

laikotarpi.
Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZi[ros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj im ai

Moketinq sumrl ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito

unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma.

Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo

apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir fi nansini ai isiparei goj imai" nuo statas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams

suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojirnui, ,r.p*oAyii t iinose moketin.l t*rl ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo

verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 3 1-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus'

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.
Skolintos le5os i5 pradLir4pripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq l65q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gautq grynrilq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi

taikant galiojandias palflkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine

galimybe uZskaityti pripaZintas s'umas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba rqalizuoti turt4 ir

isipareigoj imus vienu metu.

Ilsalaikio turto srup6 Nusiddv0iimo (amortizaciios) laikotarpis, metais

Programine iranga J

Pastatai 20

Lensviei i automobiliai 6;10
Baldai 6

Kompiuterine iranga
a
J

Kita iranga 4



Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqia

verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palukanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq palfrkanq metod4. Pahikanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali blti patikimai ivertinama.
Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos palDkanos uL indelius, gautas paskolas ir kitus

isipareigoj imus, kurie nevertinami tikr4j a verte.

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai

yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos yft
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama

susijusi operacija.
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertds sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
hnansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos

formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i

kliento finansing ir ekonoming btklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo

r,ykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ir,ykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas'

Kito f,rnansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqf q ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio

s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla'
Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno

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

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno

mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,
metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas,20l8
- 15 proc.
Atidetas

taikyti atideto
laikotarpiu.

20r9
metq

Pagrindiniai laikinieji
perkelimo. Tarifai, galiojantys

pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, kuriuos tikimasr
pelno mokesdio turto realizavimo ar atidetrl mokesdiq isipareigojimq ivykdymo

skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno

mokesdio paskaidiavimut.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas

finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybds nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarp! gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.



Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq iverlinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagaL

7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas

yra 0.1% visos turto balansines vertds, bet ne daugiau kaip 43440 Eur.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

ALU OSPASTABA P KANU PAJAMOS TR SANAUl)
Straipsnis 2019 m. 2018 m.

UZ paskolas 367 283

UZ le5as LCKU 2 4

UZ leSas KU
a
J 8

I5 viso pajamq 372 295

UZ indelius
a1
JJ 22

UZ paskol4 LCKU 0 6

UZ oaskolas KU l3 t2

I5 viso s4naudq 46 40

Grynosios paltrkanq pajamos 326 255

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOSA

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos A1
-L )z

Pajamos i5 stojamojo mokesdio 1 I

Delspinigitl pajamos 4 2

Komisiniq ir klientq aptarnavimo s4naudos 19 l8

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
naiamos

28 L7

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Specialiqjq atid€jiniq s4haudos: -10

Spec. atideiimai paskoloms -10 -7

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

0 -f,

JCKU paiu nuverteiimas 0 -5

Rezultatas t0 )



4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS
Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Darbo ieeos iSlaidos 108 106

Nepanaudotu atostogu kaupinir.l pasikeitrmas -l 2

Reklamos ir marketineo iSlaidos 2

FA audito iSlaidos 5 J

Komandiruotes ir transporto iSlaidos 2 2

Tantiemu iSlaidos l9 AT

Nuomos l3 13

Patalou iSlaikymo i5laidos 5 7

Nusideveiimo iSlaidos 5 5

Ohso reikmenu iSlaidos
a
J 6

lrangos prieZilros iSlaidos, ry5iu iSlaidos 6 4

Kitos islaidos 8 9

Indeliu draudimo imoku iSlaidos 7 6

Atskaitvmu i stabilizaciios fonda iSlaidos t2 7

LCKU nefinansiniu paslaugu iSlaidos 1 25

JCKU valdymo mokestis JZ 31

Apskaitos tvarkymo (programa, uZklausos ir kt.) a-)t 12

I5 viso 263 244

2018 m. priskaityta JCKU pajams nuvertejimas vadovaujantis atsiqsta JCKU pajq

nuvertej imo paskaidiavimo metodolo gij a.

5 KITOS VEIKLOS PAJAMOS

6 PASTABA PELNO MO O SANAUDOS
Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos I6 5

Atidetojo pelno mokesdio s4naudos 0 0

I5 viso pelno mokesiio s4naudq t6

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq ekvivalentai parodytas sumas sudaro

pinigai kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose. JCKU

einamojoje s4skaitoje laikomoms le5oms yra skaidiuojanros minusines -0,4 procentai palfikanq.

KESE

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Nuomos paiamos 5 0

I5 viso paiamu J 0

I5 viso iSlaidu 0 0

Rezultatas f, 0



2018 m indeliai balanse rodomi kartu su sukauptomis minusinemis palDkanomis paskutinq

ataskaitinio laikotarpio dien4. 2019 m. pal[kanos apskaitytos kitose moketinose iSlaidose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i

Linomq pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai

nedidele, Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

Straipsnis 2019-12-31 20t8-t2-31
Grynieji plnlgar 45 83

LeSos JCKU atsiskaitomosiose s4skaitose I 169 t914

I5 viso t2l4 1997

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija turi isigijusi Lietuvos banko, Lietuvos respublikos valstybiq vertybinius

popierius. Unija 2019 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Vertybiniai popieriai

laikomi iki iSpirkimo, isigijimo momentu apskaitomi tikrEja verte. Investicijos i vertybinius

popierius rodomos kartu su sukauptomis palUkanomis. I5pirkimo terminas 2019-2020 metai'

Vidutine pallkanq norrna 0,01106.
Vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintomis Kredito unijq investavimo i vertybinius popierius

taisyklemis nuo 2018 m. geguZes 1 d. vidutine vertybiniq popieriq portfelio modifikuota finansine

trukme negali briti didesne negu trys su puse metq.

Informacija del JCKU pajq nuvertejimo sumq pateikta prie Sio aiSkinamojo raSto 3 pastabos.

Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktlr4 buvo tokie:

Straipsnis 20t9-12-31 20t8-12-31

Ilgalaikes investicijos i Lietuvos VVP, skirti iSlaikyti iki
iSoirkimo

227 328

Sukauptos palukanos uZ investicij as 0 0

Investicijos iKB JCKU kapitalq ZJJ ZJJ

Pajq i JCKU nuvertinimas -5 -5

I5 viso 455 f,JO

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,

terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai

rodomi kartu su sukauptomis palDkanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes

sumaZejim4 del galimq nuostoliq.
Apskaidiuotosios pahkanq normos uZ terminuotus indelius 2019 m. naujq padetq nebuvo.

ki 1.00 %20i8 m. nuo 1.18"/o tkt
Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31

Terminuoti indeliai LCKU trumpalaikiai (iki I metq) 0 310

Terminuoti indeliai KU trumpalaikiai (iki 1 metq) 0 r 303

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU 66 66

[5 viso 66 1679

likvidumo palaikymo rezerve, kuris
skirtas kredito unrjq, JCKU nariq

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as JCKU,
yra sudaromas JCKU istatymo nustatytu b[du. Sis rezervas

8



veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant

sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos JCKU
nares specialiai tam tikslui JCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti ne maLiau JCKU visuotinio

nariq susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje

eurais ir uZsienio valiuta le5q. Vadovaujantis 2018-01-18 JCKU valdybos posedZio nutarimu

kredito unijos ipareigotos suformuoti 1 % specialaus likvidumo palaikymo rezerv4 skaidiuojam4

nuo kredito unijos pritrauktq indeliq sumos 2017 m. pabaigai.

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Siurne straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos

paskolos ir i5 jq gautinos sumos kar-tu su sukauptomis palDkanomis ir lvertinus veftes sumaZejim4

del galimq nuostoliq.
Paskolq portfelio strukt[ra ir pokydiai, tlkst. eury:

Eil.
Nr.

Rizikos gmp€ 2079-12-31 2018-r2-31
Apskni-
tild vert6

Spec.
atiddjiniai

Uitikrilriltro
priernorriq
rliskontuota
vertd

Apskni-
tin6 veft€

Spec.
ntiddjittiai

Llitikrinirrro
priernoniq
disko|rtuota
verti

1 Standartine 3626 0 5201 2776 0 3759

2 Galimos rizikos 1797 L̂+ ZYZJ tr67 2 1596

J Padidintos rizikos 976 Aa 2060 r049 7 2124

4 Abeiotina 68 1 193
naIJ 5 225

5 Nuostolinea 318 I 582 240 o 539

6 I5 viso 6785 10 10959 5305 20 8243

7 Specialiqjq
atidejiniq sanh'kis su
kredito unijos nariams
sr.rteiktq paskolq suma.

Droc.

0,15 0,38

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2019-12-31 dienos

b[klei yra47,03 proc., o2018-12-31buvo 56,99 proc.

Suteiktq paskolq (be specialiqjq atidejiniq ir sukauptq palDkanq) portfelio struktura pagal

uZtikrinimo pri emones :

Eil.Nr. Uitikrinimo priemonds
Suma, tlkst.

Eur

1 Paskolos, uZtikrintos ikeistais vertybiniais popier als 0

aL Paskolos, uZtikrintos paskolos gavejo lkeistu indeliu, laikomu

skolinandioj e kredito unij oj e

0

l Paskolos, uZtikrintos vyriausybiq ir centriniq bankq garantria arba

laidavimu

0

4 Pasko os, uZtikrintos gyvenamosiomi s patalpoml s 3695

5. Pasko os, uZtikrintos Zemes [kio paskirt es Zeme 6513

6. Paskolos. uLtikr ntos komercines paskirt es unu 36

7 Paskolos, uZtikrintos fizinio arba juridinio asmens garantrlaarba

laidavimu

r97



8 Paskolos, uZtikrintos kitomis uztikrinimo priemondmis 103 5

9 Paskolos, neapdraustos uZtikrinimo priemonemis 0

I5 viso: 1r476

11 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri

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

Straipsnis 2019-12-37 2019-12-31

Blsimo laikotarpio iSlaidos I 9

t. sk. imoka stabilizacijos fondui 0 7

Atidetas oelno mokestis 0 0

Patalpos, skirtos perparduoti )z 0

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto vert€ laikotarpio
pabaigoje, i5 viso:

33 9

2020-01-27 buvo parduotos kredito unijos patalpos. Todel patalpos i5 ilgalaikio materialiojo turto

buvo perkeltos i atsargq balansini straipsni.

12 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar

kitaip apribotos teises i ji. Informacija apie paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos

unmo rlgalatkto matenallolo turto struKtur4 1r poKyclus patelKlama

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas I5 viso

Likuiiai 2018 m. sausio I d.

fsigijimo verte 58 JI 89

Sukauptas nusidevejimas 22 25 47

Likutind vert€ 36 6 42

Apyvarta per 2018 metus

fsigijimai 0 4 ,1a

Nura5ymai isigijimo verte 0 t4 t4
Nusidevejimas 2 4 6

Nura5ymai nusidevejimo verle 0 t4 t4
LikuEiai 2018 m. gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 58 2l 79

Sukauptas nusidevej imas 1A 15 39

Likutin0 vert€ 34 6 40

Apyvarta per 2019 metus

Isigijimai 0

10



Nusidevejimas 2 J 5

ISkelta i atsargas isigijimo vene 58 58

ISkelta i atsargas nusidevejimas 26 26

Likudiai 2019 m. gruodZio 3l d.

[sigijimo verte 22 22

Sukauotas nusidevei i m as l8 l8
Likutind vert6 0 4 4

Veikloje naudojamas nudCvetas
turtas (isieiiimo savikaina) 0 t4 0 t4

13 MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Straipsnis 2019-12-37 2018-r2-31

Gautos trumpalaikes paskolos i5 kredito unijq 200 l 906

Gauta trumpalaike paskola i5 JCKU 160 0

I5 viso: 360 1906

PalDkanq norrnos uZ kredito unijq paskolas 2018 m. buvo 1,53yo.2019 m. gauta paskola iki
2020-12-04 su 2.00 % pallkanq norma. iSJCKU gauta paskola iki 2020-11-13 su2,5Yo pallkanq
norTna.

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 3t79 2972

- kredito unijq asocijuotq nariq 276 3il
- kitoms organizacijoms 0 86

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 3455 3369

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 3809 3542

Viso terminuotq inddliq: 3809 3542

I5 viso 7264 6911

Pallkanq norrnos uZ terminuotuosius indelius fiziniams ir juridiniams nariams svyruo.ia

2019 m. nuo 0,55 %1ki0,6o (2018 m. nuo 0,50,'yo iki 0,55%),2019 m. buvo taikomos akcijos

palfikanq normai nuo 1 ,5yo iki2,23Yo naujiems priimtiems indeliams.

15 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31

Sukauptos audito i5laidos 2 2

Moketinas pelno mokestiS l2 0

Kaupimai atostogoms l3 t4

Tantjemoms T9 4

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas z a
J

I5 viso 48 23

tt



16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 387 t[kst. Eurq (2018 m.328 tukst. Eur.). Jis sudarytas i5

pagrindiniq, papildomq ir tvariq papildomq pajq. Nominali vieno pagrindinio pajaus verte buvo

28,96 Eurq. Nuo 2017-01-01 nominali vieno pagrindinio pajaus verte 30,00 eurq . Visas Unijos

paj inis kapitalas apmoketas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo

jo apmoketo papildomo tvaraus papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su

juo atsiskaitoma gr4Linant iSpirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalom4ji rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rezervq pervestas visas arba ne maLiaukaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2019 m. sudare

398 tlkst. Eur. (2018 m. - 373 ttkst. Eur.).
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo raSto priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo

pokydiai".

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA
Unijos turto ir isipareigojimq struktlrapagal terminus:

20t9-r2-31

20t8-r2-3r

18 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus, taikomus

kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi'
lnformacija apie unij os rodikli us:

Iki 3 m0n. Nuo 3 m€n.
iki 1 metq

Nuo I
rKT J
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Turlas t74l 954 2980 2872 8s47

{sipareigoj imai, kapitalas ir
tezervar

4240 2399 l 007 901 8547

Likvidusis turtas I 506

Grynasis netenkamas pinigq
srautas

413

Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki 1 metq

Nuo 1

rKl f,
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

vIso

Turtas 3577 r 359 2409 222r 9566

{sipareigoj imai, kapitalas ir
tezeTvar

5354 28r7 646 749 9566

Likvidus s tuflas
1A1a)+ /..)

Einamie lslparelgollmal lt0

t2



Rodiklis 2019-12-3r 2018-L2-3r LB nustaWtas dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 18,63 T7,T6 >10,5yo

Likvidumo rodiklis, proc. 364,73 48,20 20\8>30o/o, taikomas nuo
20t9-04-0t>100%

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo perskaidiuoto kredito
uniios kapitalo

I2,77 5,63 <25Yo taikomas nuo 20 I 3-

01-01

19 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

20 PASTABA SUSIJUSIOS S,q,LYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolq komiteto

pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu arlimaisiais

rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis

(sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas

valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Unijos susijusioms
Salims iSd kol

21 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo r,1'kdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui, padengimo likvidZiu turtu, bendros skolinimo

sumos vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimais rySiais susijusiems asmenims normatyvus.

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

22 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2019 m. nenura5e nei vienos paskolos. 2019 m. pabaigoje nuraSytq paskolq neturi'

Salims iSduoda
indeliu lik

paskolas bei
diai

priima indelius rinkos s4lygomis.

2019 m. 2018 m.

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq

socialinio draudimo imoku suma

42 48

Priskaidiuotas atostogrl rezervas ir jam tenkandios

Socialinio draudimo imokos

.t
/1.l

Kitos Smokos (tantlemos,) t9 4

15 viso nriskaiiiuota: 64 56

Sumoketi atlvsinimai ir socialinio draudimo imokos +z 48

ISmoketos kitos i5mokos (tantiemos) /1T l
[5 viso i5mokdta: 46 f,J

Isipareigojimai vadorybei, neiskaitant priimtq
ind6liu. likuiiai laikotarpio pabaigoie

18 8

Susiiusroms Saltms tScluot S IT nm I u lal:
2019-12-3r 2018-12-31

ISduotu paskolu likucrar 66 96

Priimtu indeliu likudiai r67 6t3

13



Kiti nebalansiniai isipareigojimai:
- Pasira5ytq bet nariams neiSmoketq paskolq likutis 170 t[kst' Eur.

- Unija turi suteikusi garantini raSt4 uZ 0,7 tlkst. Eur.

Nuomos ir panaudos b[du gautas ir naudojamas turtas.:

Nuomos ir panaudos budu i5nuomotas turtas.:

Nuomos ar panaudos b[du i5nuomotas

nuosavas turtas
Nuomos trukmO iki 2023-11-30

Pastatai UAB Kristalina Parduota 2020-01-27

23 PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja 2019 m. grynqjipeln4 90 tlkst. Eur. pervesti i rezervini kapital4.

24 PASTABA. POBALANSINIAI IVYKIAI

2019-12-30 d. VVP Nr. 27 valdyba prieme sprendim4 ruo5ti dokumentus nuosavq patalpq

pardavimui.2020-01-27 patalpos buvo parduotos uZ 44 t[kst' Eur.

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Edita Taroziene

Ksavera Uksiene

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukm€

Pastatai- Kaltinenq seniDnij a iki2026-12-30

Pastatai UAB Eviola rki2022-11-13

L4



AiSkinamo.jo raito priedas Nr. I

SrlalBs KREDrro uNrJA
(lmones pavadrnimas)

112046953, Maironio s. l9-2 I, Silale
(jmones kodas, adresas, kiti dLromenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2019 metq

Adm in istraciios vadove

(jnrones vadovo pareigrl pavadinimas)

Vvr buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhaherio) arba gal indio

tvarkyti apskaitq kito asnrens pareigq pavadinimas)

tukst. Eur

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)



AiSkinamojo raito priedas Nr.2

StL,lLEs KREDITo UNIJA
(imones pavadinimas)

1 12046953, Maironio g. 19-21, Silale

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2019 metq t0kst. Eur

ail. .,

Nr,
.._:.i. Finansiniai ,:

":"':' 
i,.,tt,. metiii;

L Pagrindinds veiklos pinigq srautai i. jji;l .,,;, t,

Il I 3autos pallkanos 382 293

r12 ;umoketos palflkanos 40 32

Rezultatas 342 26t

121 gauti komisiniai 39 3l

t.2.2 sumoketi komisiniai t9 8

1.2 Rezultatas 20

I 3.l susigraZintos paskolos i5 kredito uniios nariu I 603 t244

r.3.2 suteiktos paskolos kredito uniios nariams 3079 2849

1.3 Rezultatas I 476 I 605

141 indeliq i5 klienq ir kredito unijos nariq jplaukos JVZIJ 24514

r42 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos 29931 24t89

1,4 Rezultqtas 342 325

15 r kredito istaigoms suteikq paskolq ir
specialiosios paskirties leSq iplaukos

I 60C J)/

t.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir
specialiosios paskirties le5q iSmokos

r 366

1,5 Rezultatqs 1 600 -t009
l6.l jplaukos iS kredito jstaigq (gautos paskolos) 559 210C

t62 i5mokos kredito jstaigoms (grqZintos paskolos) 2100 80c

1.6. Rezultatas -t541 1 900

r.7.1 dtos uZ paslaugas gautos sumos 5

r.7.2 <itos paerindines veiklos pinisu iplaukos 8 2

r.7.3 <itos pasrindines veiklos pinigu i5mokos 241 24(

r.7 4 ;umoketas nelno mokestis

t. / Rezultatas -228 -244

Grynieii pasrindinds veiklos pinigu srautai -94r -359

Investici[€s i inig tai ii,

ilIr iolaukos oerleidZiant verWbinius popierius 100

il.l.2 iSmokos isieviant verrybinius popierius 265

II.1 . Rezultqtas t00 -265

il.2.1 iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialql j,

nematerialqjj tur14

|.2.2 i5mokos isigyj ant ilgalaiki materialqj i,
nematerialqii turt4

I 4

11.2, Rezultatas I -4

I1.3. 1 kitos investicines veiklos pinigq iplaukos 0

il3.2 kitos investicines veiklos pinigq i5mokos 0

11,3, Rezultatas 0 0

Grvnieii investicinds veiklos oinisu srautai 99 -26t



Vvr hrrhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

Ai5kinamojo raito priedas Nr.2

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)

. Eil.:i
Nr;,1

Finansiniai
metai

lII. Finansin6s y€il(los pinigu srautai
III.l.l raiu imokos 98 306

tILl.2 i5stoj us i ems nari am s graLinti pagrin d ini ai i r

papildomi pajai
39 338

I II l3 pelno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

III I Rezultatas 59 -32

|t.2.1 pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

SUInOS

|t.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus
sumoketos sumos

III.2. Rezultatas 0 0

III.3. I kitos finansines veiklos pinigu iplaukos

|il.3.2 kitos finansines veiklos pinigq i5mokos 0

III,3, Rezultatas 0 0

Grvnieii finansinds veiklos pinigu srautai 59 -1t

IV. Grynasis pinigq srautg padid6jimas
(sumaZdiimas)

-783 -660

Pinigai laikotarpio pradZioje 1997 2651

vt. Pinigai laikotarpio pabaigoj e t2t4 t997

Administraciios vadove

( j mones vadovo pareigq pavadinimas)

Edita Taroziene

(vardas ir pavarde)
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