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(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodzio 3l d. BALANSAS

2020-02"21 Nr.l
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metai toksr. tUR
(alaskaitos tikslumo lygis

(ataskaitinis laikotarpis)

Administracijos vadove

(kedito un'jos vadovo tcs) pareigq payadinind

Vyr.buhaltere

(krdito un,jos ryiausiojo buhalterio (buhaltio) aIbd s.li.aio tvarkyti
aps*ait4 kito 6mens peeigll pavadinimG)

TURTAS
Nr.

Praaje
nnansiniai

TURTAS 4.095 3.533

I Pinisai ir pinisq €kvivalentai 1 7',]0 t.024

II, Investicijos i vertybinius popierius z '12 '73

llt. Kredilo istaigoms suteiktos paskolos ir kitos iSjrl
gautinos sumos l 94r 2.10

IV,
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos irkitos is

iu sautinos sumos
.1 2.290 2_1',73

Kitas finansinis turtas 0 0

VI. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 5 I 0

VII. 1 lsalaikis materiahrsis tlrrras 6 2t 23

VIII Nematerialusis turtas 0 0

TURTO IS VISO: ,1.095

NUOSAVAS KAPITALAS IR
[SIPAREIGOJIMAI Nr. Fin.nsinittimetai

PraejQ
nnansiniai

m€tai

B. MOKETINOS SUMOS tR TSIPAREIGOJIMAI 3.610 3.0.1.1

I Mokatinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms 0 0

11.
Mok6tinos sumos ir isipareigojimai klientams ir

kedito uniios nariams 7 3.605 3.0,13

III, 8 5 I

IV. Aridejiniai 0 0

Subordinuotieji isipareigojimai 0 0

C. NUOSAVAS KAPITALAS {8,1 {89

Pajinis kapitalas 9 233 250

tI Privalomieji rezervai ir kapitalas 9 240 201

I II, Perkainojimo rezervas 0 0

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) t2 l5

IV.] Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 12 35

IV.2, Anktesniq metq p€lnas (nuostoliai) 0 0

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU
rS vrsol

,r.095 3.533

Jolanta
Krakauskiene

Kitos mok6iinos sumos ir isipareieojimai



(krcdiio unljos pavadinimas)

I 12040014, statybininkq s.9, vilkaviskis, tel.:8-342-51423
(kedito unrjos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodzio men.3l d. PtrLNO (NUOSTOLIU) ATASTCAITA

2020-02-21 Nr.I

VII,KAVISKIO KREDITO TINI.IA

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. iukst. Eur

ataskaitos rikslumo lrgis ir vali

Eit.
Nr. Straip5niai Nr.

Finansiniai
Praajt

firansiniai

I PaliikanU pajamos u t29 t28

II, Pahkanq sEnaudos 10 9 9

III, Komisinill ir klientq aptamavimo veiklos pajamos ll 34 29

IV, Komisiniq ir klienrq aptamavimo veiklos sqnaudos u t2 l1

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo u -5 33

Specialiqjq atidejiniq s4naudos t2 5 -13

Y.2. Kitas finansinio turto vertas pasikeitimo ir
Dardavimo rezultatas

t2 0 0

vl. Kitas finansines ir investicines veiklos p€lnas
(nuostoliai)

0 0

vL Bendrosios ir administracines s4naudos ll 125 r33

VIII Kitos veiklos pajamos

0 0

IX, Kitos veiklos sqnaudos 0 0

X, PELNAS (NUOSTOLTAI) PRES
APMOKtrSTINIMA IJ .16

l,l
I

I

XII. CRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) t2 J5

Administraciios vadove
Edita

(kedito unijos vadovo par€isq pavadinima,

Vyr.buhaltere

(vardas ir
pavarda)

Joltu{a
Krakauskiene

(lyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinaio tvarklai
apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(parasas)
(vardas ir
pavarde)



VILKAVISKIO KREDITO UNIJA

r12040014

AISKINAMASIS RASTAS

2019 M. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos t[kst. eu(], je; nenurodya kitaip)

I. BENDROJIINFORMACIJA

Vilkaviskio kedito unija buvo urregistruota 1996 m. balandzio men. l8 d. Duomenys apie kedito unijq
kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 1996 m. balandZio m6n. 18 d. iSdav6 licencijq VilkaviSkio kredito unijai teikti licencines
finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

Vilkaviikio kedito unija - tai kedito istaiga, kuri tenkina savo rariq [kinius ir socialinius poreikius, turi
licencij4 ir veraiasi irdeliq ir kitq gr4Zintinq le3q priemimu iS neprofesionaliq rinkos dallviq ir jq
skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijq istatyme nustat,,ttl finansinitl paslaugq teikimu

istatyme nustat).tiems asmenims ir prisiima su tuo susijusiq rizik4 bei atsakomybq.

Kredito unijos, kaipjuridinio asmens, teisind forma yra kooperatine bendrove.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos

kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansrl istaigLl istatymu bei kitais istatymais, prieziiiros
insrirucijos priimrais leisis aLLais ir saro jstatais.

Kredito unija yra Lietuvos centrines kedito unijos (toliau - LCKU) nare.

Unija yra isikiirusi adresu : Statybininkq g. 9, vilkaviskis.

Kredito unija 2019 m. ir 2018 m. gruodzio 31 d. netuejo nutolusiq kasq.

Ataskaitinio laikotaryio pabaigoje kredito unijoje dirbo 6 darbuotojai (2018 m. pabaigoje - 6

darbuotojai). Informacija apie kedito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Zemiau:

Praai
Nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniaiasmenys 1312 1337 2',7

Juridiniai asmenys 14 l6



Zemiau yra isdest),ti pagdndiniai
finansines ataskaitas.

II. APSKAITOS PRINCIPAI

apskaitos principai, pritaiklti rengiant Kredito unijos 2019 m.

Pagrindas parengirnui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal2)lg m. gruodzio 3l d. galiojusius Lietuvos Respr]blikos

buhalterinis apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansin€s atskaitomybes istatym4,
galiojusius Lietuvos Respublikos veBlo apskaitos standartus, kurie apima standartus ir metodines

rekomendacijas, parenglas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tamybos, Lietuvos banko nutaiimus, reglamentuojandius kedito unijq apskaitos tvark1.rn4, ir unijos
apskaitos politik4.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I d. ir baigiasi
gruodZio 31 d.

Krcdito unija apskait4 tvarko Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose finansindse ataskaitose yra pateiktos t[kst. eury, jei nera nuod]'ta kitaip. Del sumq

apvalinimo iki tiikst. Euq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie [esutapimai yra nereiksmingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir netu uzsienio valiuta isreiksto lurto irjsipareigojimq
Iikudiq.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). IGedito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas,

nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t.y. kadjq ve(e nebDttl

nepagristai padidinta arba nepagdstai sumazinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai irykiai kredito unijos apskaitoje irasomi
pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jqjuriding form4.

Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reik5mingq informacij4.
Informacij a reik5minga tada, kai j 4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq vartotoj ai gali

priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kedito unija veiks ir tqs

savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruosia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reiksmingai

apribotos.

Apskaitos pasto\umas. Pagal pastowmo princip4 turi btti galima palyginti kedito unijos skirtingq

laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad butq zinomos kedito unijos finansinds

blkles, turto, pajamq, sqnaudq ir pinigq srautrl keitimosi tendencijos, todel visais ataskaitiniais

laikotarpiais laikomasi tos palios apskaitos politikos. Apskaitos politik4 galima keisti tik tada,jeigu tuo

siekiama teisingai parod)'ti kredito unijos finansinq buklg ir veiklos rezultatus. Jei per ataskaitini

laikotaryi arba jam pasibaigus tam tikry apskaitos sddiq politika keidiama, aiskinamajame raste



nurodoma, kokie b[tq finansiniai rezultatai, jei bltrl taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokie jie
yra dabar.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos iryko (ne pinigq gavimo arba iSleidimo

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

kaupimo princip4, infomuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie isipareigojimus moketi
arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansinds ataskaitos turi btti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamq

ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktq informacijq.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabaties ir ateities

ivykius, p imti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimrl veiksmingumq.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir joje n€ra

reiklmingq klaidq. I5 kedito unijos finansinds ataskaitos tuii btti mat)'ti tika ir teisinga finansine bflkle,
taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansints bikles pakeitimai.

Palyginimas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su sqnaudomis,

patifiomis uzdirbant tas pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad fimnsiniq ataskaitq

informacijos vartotojai galetq palygintijose pateikt4 infomacij4 su kitq ataskaitiniq laikotaxpiq bei kitrl
kredito tu:ijq pateikiama informacija ir teisingai ivetinti finansines bukl€s, veiklos rezultatq, pinigq
srautll pokyaius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalent!1 straipsnyje parodomi kedito unijos kasoje, bankuose ir kitose kedito

istaigose ivairia valiuta laikomi kedito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir
vertinan pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finarrciniai isipareigojimai"
nuostatas.

Finansinis turtas

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitll iS jq gautinq sumrl straipsnyje parodomos Salies ir uZsienio

kedito lstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai.

Paskolos ir i5 anksto kedito istaigoms pervestos leios pripazistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo

apskailos slandarlo "Finansinis tunas ir finansiniai jsipareigojimai" nuoslalas. Siame straipsnyje taip pat

parodomos paskoltl ir terminuotqjq indeliq sukauptos paliikanos.

Kredito rmijos nariams suteiktq paskolq ir kitrl iSjrl gautinq sumq straipsnyje parodomos kedito unijos

nariams suteiktos paskolos ir iSjq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis. Suteiktos paskolos

ir gautinos sumos pripazistamos ir vefiinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas

ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiaiuottlir-l

palukanq metod4).

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai neisvestinis, aktyvioje riDtoje nekotiruojamas finansinis

turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustat)'tomis sumomis. Pirmq kart4 paskolos

pripazistanos sumoketo atlygio - isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas vertirumos

amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuoiama taikant apskaiaiuotUiLl paliikanq normos

metode. Suteiktos paskolos ir kitos iS jtl gautinos sumos apskaitomos su palDkanomis bei lvertinamas
paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieji atidejiniai).



P as ko l4 wfi e s sumaZej ima s

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko valdybos

nutarimais, kredito udjos paskoh] vednimo taisyklemis, kedito unijos finansines skolininko biikles
vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kartq per menesi. Krcdito unija paskolq vertinimo metu nustato, ar

nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumazejo. Atsizvelgus ivertinimo rezultatus, paskola
priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus iizik4, grupuojamos i penkias gmpes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos grupg, kredito
unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikfi tiketini paskolos apskaitines vertes dalies

sumaZ€jimo dydZiai pateikti lenteldje:

Paskolu zikos grupe Apskaftines vertcs sumarajimo dydis
Droc.

2019 m. 2018 m.

standartine (l rizikos erupe) 0 0

salimos rizikos (II rizikos eruDe) 5 5

Dadidintos rizikos (III rizikos aruDa) 25 25

abeiotina (IV rizikos eruDe) 50 50

nuostolinqa (V rizikos sruDa) t00 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsizvelgiant i paskolq rizikos grupQ (tiketinq atgauti
paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikinimo priemong (uztikrinimo priemones pinigq srautd.
Apskaidiuojant uZtikrinimo priemonds pinigq srautq taikoma 6 proc. (2018 m. - 6 proc.) diskonto rorma.

Sudarydama specialiuosius atid6jinius (ve(indama paskolq vertes smaZejimq) kredito unija
vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 "Del kredito unijq minimaliq paskoltl

vertinimo reikalavimq patvirtinimo" bei jo vdlesniais pakeitimais.

Kito Iinansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kedito unijos perleistq materialqji ir
nematerialdi turt4, biudZeto skolos kedito unijai ir kitas finansinis turtas, neparcd)'tas kituose balanso

straipsniuose, pripazistamas ir vertinamas pagal l8-jo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir
finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargrl, uZ skolas perimto ir kito turto staipsnyje parodoma kedito unijos turimq atsargrl, uZ skolas

perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto straipsnius neitaukto
turto verte. UZ skolas perimtas nelinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti,

pripazistamas tikrqja verte atemus pardavimo islaidas (o peremimo verte), o veliau kaip ir atsargos

ve(inamas pagal g-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo tuto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto "Ilgalaikis
materialusis tutas" nuostatas, verte.



Nematedaliojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojarno nematerialiojo turto,
pdpazinto ir apskaitoje uzregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standato "Nematerialus turtas"

nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvitinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikail:a 434,43 Eur (2018 m. - 434,43

Eur), parodomas isigijimo verte, sumazinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertdjimo
suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini biid4, proporcingai nuraSant

kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo verte per numatomqjo naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai pateikiami Zemiau:

tlsalaikio lurto sruDa
Nusidavdjimo (amortizacijos) laikotarpis,

metnis
3

Pastatai l0
Lensvieii automobiliai nuo 6 iki l0
Baldai nuo 6 iki 15

KomDiuterinc iransa 3

Kita iranqa 4

Remonto ir prieziiiros islaidos pdpaiistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kaijos patiriamos.

Ilgalaikio materialiojo turto iekonstmvimo ir remonto darbrl registravimas apskaitoje pdklauso Iruo tr.l

darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketiml sumq ir isipareigojimq kedito istaigoms straipsnyje parodoma visa kedito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kedito istaigoms suma. Mokednos sumos ir
lsipareigojimai kedito lstaigoms p pazistami ir vetinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kedito
unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma. Moketinos
sumos ir isipareigo.jimai klientams ir kedito unijos nariams pripaZistami ir vertinarni pagal l8-ojo verslo

apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir fsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir isipareigojimai.
neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq staipsniuose. Siame straipsnyje parodomos

moketinos sumos ir fsipareigojimai p pazistami ir vertinami pagal 24-o:o verslo apskaitos standarto

"Pelno mokestis",3l-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo

apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kedito unijos fsipareigoijmus sudarc kedito unijos iSleisti ilgalaikiai skolos

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leaos iS pradzitl pripazistamos tikqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma, atskaidia\us

sandoriui sudar),ti patirtas s4naudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp
gautq grynqir.l iplaukq ir padengimo veftes susidarQs skirtumas priparzistamas pajamomis arba

sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi taikant galiojandias

patlkanq normas. Skolintos lelos pripazistamos atsiskaitymo momentu.



Finansinis tunas ir jsipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai yra

galimybd uZskaityi pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti Deto suma arba rcalizuoti

isipareigojimus vieDu metu.

Pajamg ir s4naudq pripazinimas

Paliikanq pajamq stmipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kedito istaigose laikomq pinigq, kedito
unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevetinamas tikqia verte. Amortizuota
savikaina ivertinto finansinio turto paltkanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaiaiuotrl paliikanq
metodq. PalDkanq pajamos p pazistamos kaupimo principu,jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda

ir pajamq suma gali b[ti patikimai ivertinta.

Palukanq sqnaudq straipsnyje parodomos kedito istaigoms, unijos nariams ir kitiems klientams
priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie nevertinami tikrqia
verte.

KomisiniU ir kliennl aptamavimo veiklos pajamq ir s4naudtl straipsniuose parodomos uZ tarpininkavim4
uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos kitos pag ndines

veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesaiai yra nereiklmingi
ir pajamomis pripaZlstami iS karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra pripaZlstamos, kai patiriamos.

Komisiniq pajamos is operacijrl yra pripazistamos, kai atliekarna susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kedito istaigoms ir
kredito unijos na ams suteiktq paskolq vertes sumaiejimo fu nuostolio del vertes sumazejimo
panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikosios vertes

pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vefies sumazejimo panaikinimo rezultatas,
prekybos vertybiniais popieriais, kitu finansiniu turtu, pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje
parodomi specialiqjq atiddjiniq, kuriuos kredito unija formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio

del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, ikliento finansinq ir ekonoming b[k19, ip evoliq pagal

sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uztikrinimo priemones Sioms prievolems

ivykdlti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kedito unijos tulto vertei, s4naudas.

Kito finansines ir investicines veiklos pelno (nuostoliq) staipsnyje parodomi operacijq uZsienio valiuta,
kitq finansiniq p emoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjq ir administracinir.+ s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos, susijusios

su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sqnaudq staipsniuose parodomos kituose pelno (nuostoliq)

ataskaitos straipsniuose neparodyos jprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito udjos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesiio h atidetojo
pelno mokesdio suma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio istatymu,2019 mefll
apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. pelno mokesiio tadfas, 2018 metq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifr:s galiojaniius ar patvirtintus

balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taiklti atideto pelno mokesdio tuto realizavimo ar atidetr.l

mokeseiq isipareigoj imq irlkdymo laikotarpiu.

teisine

turt4 ir



Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetr.rq mokesairl tutinis likutis,jis pipazistamas finansinese ataskaitose

tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovyb€s nuomone, ),ra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nep pazintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos

kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi irykdyos iSmokos, ataskaitiniu laikotaryiu
nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip tu(as.

Nuosavas kapitalas

Unijos paj ini kapital4 sudaro visq r.rnijos pajiniq inalq verte. Pajiniai ina5ai gali buti tik piniginds imokos.
Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rczervas arba rezervinis kapitalas sudaromas i5 kedito unijos pelno atskaitymq.
Atskaitymai i privalomqji rezerv4 arba rezervinl kapitalq )aa p valomi ir negali buti maiesni kaip 90
proc. kedito unijos paski$t),tinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos
kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kedito rmijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas arba rezervinis

kapitalas kedito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali biiti panaudojamas tik kredito unijos
veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dall privalomojo rezervo arba rezeruinio kapitalo ir (arba)

atsargos kapitalo kedito unijos veiklos nuostoliams padengti, iS paskirsqtinojo pelno vel atskaitoma i
privalom4ji rezerv4 arba rezervini kapitalq tiek, kad privalomasis rezeruas arba rezervinis kapitalas ir
atsargos kapitalas taptq nustat),to dydzio. 2019 m. privalomqji rezervq sudard 240 tlkst.Eur (2018 m. -
204 tflkst.Eur).

Ivertinimq naudojimas rengiant Iinansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadorybei reikia padaryti tam tihas
prielaidas ir lvertinimus, ku e turi itakos pateiktoms turto, isipareigojimq, pajamq bei sqnaudq sumoms

bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq reik5mingos s tys, kuriose naudojarni

vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio bei nehnansinio tuto vertes sumaZdjimo ivertinimus.
Biisimi irykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant ivertinimus. Tokirl ivertinimq pasikeitimq
rezultatas bus apskaitomas finansinese ataskaitose, kai bus nustaq(as.

Neapibroitumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansindse ataskaitose. Jie yra aprasomi

ataskaitose, iSskyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonominQ naudq duodantys iStekliai bus

labai maZa.

NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau jis yra aprasomas

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

finansindse
prarasti, ).ra

finansinese



Poataskaitiniai irakiai

Poataskaitiniai lrrykiai, kurie suteikia papildomos infomacijos apie Bendroves padetl balanso dien4
(koreguojantys ivykiai), finansindse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai irrykiai, kurie nera
koreguojantys ivykiai, yra aprasomi pastabose, kai tai yra reiksminga.



FINANSINIV ATASKATU PASTABOS

I Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

2 Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius

3 Pastaba, Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sumos

Straipsnis Pinansiniai mctai Pracjf finansiniai metxi

Pinieai kasose 25 29
Lesos LR komerciniuose bankuose
turimose atsiskaitomos;ose saskaitose 32 43
Lasos centr;neie kredito uniioie 1t3 952
Plnlqa i tcl\ i( 0 0

Pinieu ir iu ekvivalen(u i5 viso: 770 1.02.1

Straipsnis Finansiniaimetai PratjQ nnansiniai metai

Iki ilpirkimo termino laikomi
ryriausybes vertybiniai popieriai
(VVP) 0 0

l'arduotilaikonrivVP 0 0

SukaLrptos palikanos 0 0
Atideiiniai VVP (venes sumazeiimas) 0 0

Viso investiciios i VVP 0 0

Investiciios i LCKU Daius 12 73

Investicijos i LCKU pajus
0 0

II viso 12 73

Straipsnis Fhansiniai mctai Pradje finansiniri metai

Termiruotieji indaliai LCKU
l. Ierminuotiindaliai 901 200

l.l. iki 3 menesiu 501 0

L2. nuo 3 menesiq iki t metu ,100 0

l.l nuo I iki 5 metu 0 0

1.4. daueiau kaiD 5 metu 0 0

2. Lesos laikomos LCKU likvidumo
rezerve (sp€cialiosios paskirties
lesos)

.10

il0
I5 viso 9,ll 210



Apskaidiuotosios paliikanq nomos uZ terminuotus indelius 2019 m. svyravo nuo 0,49 proc. iki 0,64
proc. (2018 m. nuo 0,00 proc. iki 0,76 proc.).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. Sis rezervas
skinas kredito unijq, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo
paskolas arba ismokant sukauptas lesas pagal kedito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui.
Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidar),toje sqskaitoje tu laik),ti LCKU
visuotinio nariq susirinkimo patvidnta dali lesq nuo visg terminuotq ir neterminuotrl indeliq kedito
unijoje. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms palfikanos nera mokamos.

4 Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sumos.

Paskolq portfelio sauktura ir pokydiai, tukst. eurq:

Suformuotas specialiqjq atiddjiniq paskoloms likutis 2019 metq pradzioje buvo 0 toksl Eur, per 2019
metus specialieji atidejiniai paskoloms padidinti 5 tiikst. Eur.

5 Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Rizikos grupd
Apskailint verla Spec. atiddjiniai Apskaitina verta Spec. atidajiniai

Suteiktos prskolos ir
kitos qautinos sumos
Standatine 1.832 0 2.065 0
Galimos rizikos 206 I 50 0
Padidintos rizikos 165 2 58 0

61 3 0 0
Nuostolinga 25 0 0 0
15 viso 2.295 2.173 0

savikaina 2.19t) 2.173

Straipsnis Firansiniaimetai PraajQ finansiniai metai

UZ skolas perimlas nefinansinh lurtas
UZ skolas perimto nefinansinio turto verla
laikotarDio Dradtioie 0 0

Uz skolas Derimtas ncfinansinis tunas 0 0
Parduotas uZ skolas perimtas nefinansinis tu(as 0 0
UZ skolas perimto nefinansinio turto

0 0

UZ skolas perimto refinansinio turto vertd
l.ikotaroio Dsbrisoie 0 0

Kito turlo verte laikotarDio Dabaisoie
Busimo laikotamio iSlaidos I 0

Kitas turtas 0 0

Atideto Delno nokesaio turtas 0 0

II viso 1 0



6, Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtras

7 Pastaba, Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kedito unijos nariams

Straipsnis Zemb
Komp.
irarga

Baldai
Kitas

Likutir6 verta 2019-01-01 0 20 I 0 0 2 23
20 I 9 ataskaitiniai netai

lsisiiimo vertd 2019-01-01 0 38 5 5 0 5 53
Isisiiimai 0

Vedes kaDilalizavimas 0

Pardavimai 0

Nurasymai (nuaayta lsigijimo
vertc) 0

Perklasifikavimai 0
Kila 0

lsigiiimo verta 2019-12-31 0 .18 5 0 5 53
Sukauptas nusidvejimas
2019-01-0r 0 t8 1 0 3 30
Nusidavaiimas per metus 0 0 0 0 I 2
Parduoto turto nusideveiimas 0
NumSvto turto nusideveiimas 0
Perklasifikavimai 0
Kita 0
Sukauptas nusidevejinas
2019-t2-31 0 l9 I 5 0 l i2
Vefi€s sumazaiimas 2019'0 l-0 I 0

Papildomas vertes sumazejimas
per20l9metus 0

VenCs sumazijimo atstatymas
per 2019 metus 0

Vertes sumaraiimas 2019-12-3 I 0

2019 m. gruodzio 3l d. 0

Isiqiiimo vertC 0 l8 5 0 5 53
Sukauptas nusidevaiimas 0 19 1 5 0 32

Likutine vertt 2019-12,31 0 l9 I 0 0 I 2l

StraiDsnis Finansiniaimctai Praiie finansiniai nlctai
l. Mokatinos sumos ir isipareigojimai fizinisms

3.584 3.020
l. l. Terminuotieii indeliai l.2l I 1.8t2
1.2. Indeliai iki pareikalavimo 2.31',I 1.188

1.3 Taupomi€ii indaliai 22 0
2. Mokdtinos sumos ir isiparcigojimai
iuridiniams asmenims 25 23
2 I Terminuotieii inddliai 0 0
2.2. lndeliai iki pareikalavimo 25 23

I5 viso: 3.60s 3.0.13



2019 m. gruodzio 3l d. palikanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams asmenims svyravo nuo
0,05 proc. iki 1,00 proc. (2018 m. - nuo 0,10 proc. iki 1,50 proc.),juddiniams asmenims - nuo 0,05 proc.

iki 1,00 proc. (2018 m. - nuo 0,10 proc. Iki 1,50 proc.). UZ indelius iki pareikalavimo palukanos
mokamos nebuvo.

9 Pastaba, Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro 233 trkst. EUR (2018 m .- 250 t[kst. EUR). Jis sudary,1as is pagrindiniq ir
papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 eurq. Nuo 2017-01-01 pagal istatym4 naujai

!sigyjamiems pajams galiojo minimalus pagrindinio pajaus dydis - 30 EUR. Pagal 2017-02-28 Valdybos
posedzio protokol4 Nr.05, naujai stojantiems na ams nuo 2017-03-01 privalomo pajaus inalas
padidinamas iki 50 EUR. Tvariq papildomq pajq vieno pajaus nominali verte 50 EUR. Visas unijos
pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas, tu ntis pagrindinipajq, turi vienq bals4,

nepriklausomai nuojo apmoketo papildomo ar tvaraus pajaus dydzio.

Kredito unija, grqZindama asmeniui jo pajini inat4 uZ pagrindini tu (ar) papildomus (tvarius) pajus,
privalo ji goporcingai, atsiZvelgdama i tq metr.l, kuriais naryste kedito lnijoje pasibaige ar ku ais

kredito unijoje buvo gautas pra5ymas gqZinti pajinius inaSus uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje

balansineje ataskaitoje iraiytas kedito unijos nuostolirl sumas, sumazinti. Kredito unija su savo nadu
atsiskaito ismokedama jam priklausantl pajini inaS4 uZ pagrindin! ir (ar) papildomus pajus ir kitas

ismokas, susijusias sujo dall.vavimu kedito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi hedito
unijos finansing btklq nustato, kad atsiskaitymas nekels grdsmes kredito unijos veiklos stabilumui ir
patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkinl ir kredito
unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaiqli, apie Si sprendim4 kedito unija privalo raStu praneSti

priezilros institucijai ir gauti prieziiiros institucijos leidim4 mazinti pajini kapital4. Leidimas mazinti

StraiDsnis Finansiniaimetai Praoi€ finarsiniai metai
Mok€linas pelno mokesiis 0

2 I
Kitos mokatinos iSlaidos 0
lS viso: 5 I

Straipsnis Praaie finansiniai nlctai
Paiinis kaDilalas 2.33 2s0

Tv.rus Daiinis kaDilalas: 22',7 224
Privalomasis Daiinis kaDitalas 48

Tvarus paDildomas Daius t'79 117

Privileeiiuotieii Daiai 0 0

Nel!arus Daiinis ksDitalas 6 25
Grazintini Daiai 2 1

Nesutvarinti DaDildomi Daiai 24

8 Pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai



pajini kapital4 iSduodamas, jeigu prieziuros institucija isitikina, kad sumaZinus kedito unijos pajin!
kapital4jis bus pakankamas uztikinti stabili4 ir patikim4 kedito unijos veikl4.

Nesutvarinti papildomi pajai gr4Zinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu. "

Nuo s avo kapitalo r e i kal av i ma i

Pagal Lietuvos Respublikos kedito unijq istatym4 kedito unijos nuosavas kapitalas netuetq biiti
maZesnis uZjos pajini kapitalq.2019 m. ir 2018 m. gruodzio 3l d. krcdito unijos nuosavas kapitalas
nebuvo maZesnis uZjos pajinl kapital4.

Privalomasis rezervas

Kredito unijos privalomqji rezervq sudaro visuotinio nadq susirinkimo sprendimu i privalom4ji rezerv4
pervestas visas arba ne maZiau kaip 90 proc. visr.l metq nepaskirst),to pelno, iki privalomasis rezervas

arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kedito unijos nuosavo kapitalo
2019 m. privalomqji rezervq sudad 240 tiikst. EUR (2018 m. - 204 flrkst. EUR).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti priede Nr.I "Nuosavo kapitalo pokydiai"

l0 Pastaba. Pal[kanq pajamos ir s4naudos

Slraipsnis Praejg finansiniai metai

Uz paskolas nariams 128 128

Uz vertYbinius DoDierius 0 0

Uz lesas LCKU I 0

Uz lesas bankuose ir kitose kedito
uniiose 0 0

IJ r iso Daiamu 129 128

UZ indalius 9 1

U, LCKU paskolas 0 2
LIZ tiksliniu oroeramu Daskolas 0 0

Il vho s4naudu I 9

Crvnosios Dalnkanu Daiamos 120 ll9



ll Pastaba, Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos ir sqnaudos

12 Pastaba, Finansinio tuto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Slrripsnis Finansiniaimetai Pr.ajf fioaosioiai metai

Paskolu administravimo mokesaiai ti 8

Komisiniu paiainos uu Dervedimus ti t2
KorteliL] aptarnavimo pa,amos 6 6
DelsDinisiu Daiamos 2
Komisiniai is komunaliniu imoku
mokeoideaveiu 0 0
Kitos Daiamos l I

Konisiniq ir klientq rptarnavimo veiklos
Daiamos i5 viso: 34 29
Korteliu aDtamavimo sanaudos 9 8

Kredito istaiqu paslauau aDmokeiimas 2 2

Finansu maklerio imonas komisiniai 0 0
Paskolu administravimo sanaudos I

Komisiniq ir klientq aptarnavimo v€iklos
l2 II

Grynosios komisiniq ir klientU aptarnavimo
22 I8

Straipsnis Finansiniaimetai Pradjg fin!nsiniai

Finansinio turto verles pasikeitimo ir p.rdavimo
-5 33

SDccialiuiu atidaiiniu sanaudos: 5 -33
SDccialiuiu atideiiniu Daskoloms sanaudos 5 -3

SDecialiuiu atidaiiniu kitam finansiniam turtui sanaudos 0 -2',7

Nurasvtu Daskolu sanaudos 0 -3

Susigrazintos nuraS\.tos Daskolos 0 0

Kitas finansinio turto vertes pasikeitino ir prrdBvimo
0 0

Realizuotas Delnas il VVP ooeraciiu 0 0

Nerealizuotas Delnas is wP oDeraciiu 0 0

Realizuotas nuostolis i5 VVP oDeraciiu 0 0

Nerealizuotas nuostolis iS VVP oDeraciiu 0 0



13 Pastaba. Bendrosios ir administacines s4naudos

l,l Pastaba. Pelno mokesdio s4naudos

Str.ipsnis Finansiniai metai Pradje fiarnsiniri melni

Darbo uZmokesdio iSlaidos '75 86
Nusidavej;no ir amonizacijos

2 2

Reklamos ir marketinso sanaudos I

Atskaitymq i stabilizacijos fond4
6

lndCliq draudimo sanaudos
Audito itlaidos l 3

Ofiso reikmenvs. Dallas. reklama I I

Komandiruotas ir transDortas I I
5

Nusideveiimo iSlaidos 2 2
Telefonas ir rysio sanaudos 3

PatalDu iSlaikymo sanaudos 4
Kitos operac;nas iSlaidos l6 t2
Kitos ben&osios ir administracines

l5 viso 125 133

Fnansiniai metai Praeie finansiniai metai
Einamuiu metu Delno mokestis I
Praeito laikotarpio pelno mokesCio
korekciios 0 0

Atidelojo pelno mokesdio s4naudos

0 0

l5 viso Delno lnokesaiu sanaudu I I



15 Pastaba. Tuto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

Iprastinemis verslo s4lygomis kedito unija susiduria su galima pinigq smuq suderinamumo rizika.
Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi vykdyti savo

isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtint4
informavimo sistemq likvidumo vald),mo kontrolQ, finansiniq Saltiniq diversifikavim4, numatomq

isipareigojimq planavimq.

2019.12.3l

lki I men.
Nuo 3 man.
iki I metu

Nuo I iki 5 Ilgiau kaip 5

lS vrso
Turtas, t.sk.: 1.167 1.022 1. t26 {80 {.095

Suteiktos Daskolos 195 621 1.126 3,18 2_290
Terminuoti indeliai 501 400 0 0 901

lsipareigojimai, kapilil"s ir rez-ervai,
t.sk: 2.'t86 690 {35 .18.1 4.095

Priimti indaliai 2.454 690 435 0 3.519
Skinumas tarp two ir isipareigojimq,
kaDitalu. rezerw 1.019 3t2 691 -1 0
Likvidusis turtas (LT) 13 7.96

Netenkamu Dinieu srautas rNPS) 208.63
Gaunamu Diniqu srautas rGPS) 58.45
Gr),nasis netenkamas pinigq srautas
(GNPS) r50.18
Likvidumo rodiklis. Droc. (LR) 491,38

2018.12.31

Iki 3 men.
Nuo 3 men.
iki I metq

Nuo I iki 5 Ilgiau kaip 5
IS VISo

'I urtas, t.sk.: 1.265 8t8 L l9l 259 3.5.t3
201 6t'7 l.l9l 164 2.1',]3

Tenninuotiindeliai 0 200 0 0 200

Isipareigojimai, kapitalss ir rezervai,
t.sk.: 2.065 69.1 2.47 ,187 3.533

Priimtiindeliai 2.065 690 281 0 3.O42
Skirtumas tarp turto ir isipareigojimq,
kapitalu. rezervu -800 124 904 -228 0

Likvidusis turtas t.097
Einamieii isiDareisoiimai 2.',l 59
Likvidumo rodiklis, proc. 39,',|',l



l6 Pastaba. Veiklos dzikq ribojantys normatyvai, istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien p valo vykd)-ti kapitalo pakankamumo,
likvidumo, didiiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio
valiuta ir likviduno normatyvus. 2019 m. gmodiio 3l d. unija atitiko visus privalomus reikalavimus.

* Iki 2019 m. kovo 31 d. kredito unijoms buvo taikomas likvidumo normatlvas ir padengimo
likvidZiuoju turtu rodiklis, o nuo 2019 m. balandZio I d. taikomas likvidumo rodiklis.

** Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kedito unijq veiklos rizikq
ribojaniirl normatyvrl patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakanlamurno [ormatyvas bei
numat),tas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam pasiekti. Atitinkamai kapitalo
pakankamumo rodiklis nuo 2018 m. sausio I d. turi b0ti ne maZesnis kaip 5,25 proc., nuo 2019 m. sausio
I d. - ne maZesnis kaip 5,78 proc., nuo 2020 m. sausio I d. - ne maZesnis kaip 6,30 proc.

Rodikli\ Pr.eie firansiniai metai

Kapitalo pakankamumo
26,00

kedito unijos perskaiaiuolo
kapilalo h kedito rizikos,
rinkos rizikos, atsiskaitymq
rizikos, sandorio Salies
kedito rizikos ir operacines
rizikos kapitalo poreikiq
sumos santykh ne maresnis
kaiD 10.5%**

Likvidumo rodiklis* 49t,38 39,77

2018-12 3l likvidumo
normatyvas ne maziau 30

2019-12-3I likvidumo
rodiklis (kredito unijos
likvidaus tuno ir kediio
unijos grynojo netenkamq
pinigq srauto santykis) ne
maZesnh kaiD 100 Droc-

Padengimo likvidziuoju
turtu rodiklis* 117.17

2018-12-l I ne maziau 100
proc.,20l9-12-l I
nelaikomas

Didziausios paskolos sumos
12,71 13,8

paskolos suina vienam
skolininkui neturi virs),ti 25
proc. kredito unijos
Derskaiaiuoto kaDitalo

Didziausios atviros
poziciios uZsienio valiuta

Bendros atvirosios valiutos
pozicijos ir krcdito unijos
perskaitiuoto kapitalo
santykis, ne didesnis kaip
25 proc., vienos valiutos
atvirosios pozicijos ir
kedito unijos perskaiaiuoto
kapitalo santykis, ne
didesnis kaip 15 proc.

kedito unros peNkaiaiuoto



*** Kredito unijq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikomas

pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki 2027 m. gruodlio 3l d. netud virS)'ti
maZesniojo iS Siq dydZiq: 25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

17 Pastaba. Susijusios lalys

Unijos susijusiais asmenimis laikomos Lietuvos centrine kredito unija bei Unijos valdybos nariai,

paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administacijos vadovas bei su kredito unijos vadovu

artimais rySiais susijq asmenys, t.y. kredito unijos vadovo sutuoktinis(sugyventinis), vaikai(lvaikiai),
tevai(lteviai) irjuridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdojq kvalifikuot4 istatinio kapitalo
ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas ir priima ind€lius rinkos sqlygomis. Susijusioms Salims

iSduotq paskolq ir priimq indeliq likudiai bei kiti sandoriai su susijusiomis Salimis pateikiami Zemiau:

18 Pastaba. Nebalansiniai lsipareigojimai ir neapibrdZlumai

2019 m. gmodZio 31 d. kredito urijos nebalansiniq lsipareigojimq
gruodZio 3l d. - 13 tukst. Eur).

Siraipsnis Finrnsiniaime(ai Praaie fr nansiniai nrelai
Priskaiaiuota su darbo uzmokeseiu
susijusiq ismokq, iska;tant susijusius

26 2l
Tanliemos 5 4

Priskaidiuota atostogt rezervas,

iskaitant susiiusius mokesaius I 0

Il riso: 32 25

Isipareigojimq vadorybei, neiskaitant
priimtq indaliq, likudiai laikotarpio

0 0

StraiDsnis Finrnsinirimetai Praaie finansiniai melai
Itduotu Daskolu likuaiai 66 62

Palukanq paiamos 3 0

Priimtu indeliu likuaiai 36 2t
0 0

Paskola is LCKU, iskaitant sukauptas
Dallkanas 0 0

Paliikanu illaidos uZ LCKU paskola 0 0

Indeliai LCKU, iskaitant sukauptas
Daliikanas 901 200
Pahkanu paiamos uz indelius LCKU I 0

suma sudare 10 tukst. Eur (2018 m.



19 Pastaba. I[formacija apie pinigrl srautus

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

20 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Unija planuoja ataskaitinirl metr+ peln4 ( 12 tukst. Eur ) pervesti i rezervini kapital4.

2l Pastaba. Poataskaitiniai i,,ykiai

2020 m. pradZioje lvykgs koronavirr.rso (COVID-l9) proverzis tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje tules
poveiki tolimesnei verslo veiklai. Sis ivykis nem koreguojantis pobalansinis irykis, todel ijf nebuvo
atsizvelgta darant apskaitinius ivertinimus ir prielaidas ddl kedito unijos suteiktq paskolq ar kito turto
vertes sunazejimo 2019 m. gruodiio 31 d., tadiau jis gali reiksmingai paveikti Siuos ivertinimus kitq
metrl finansinese ataskaitose. Del situacijos neapibrdZtumo, susijusio su tolesne COVID-19 pandemijos
situacija ir jos bendra galima neigiama itaka ekoromikai, siq finansiniq ataskaitq isleidimo datai dar
nebuvo imanoma pagdstai ivertinti galimo 5io irykio poveikio.

Administacijos vadove

Vyr. buhaltere

Edita Grygelaitiene

Jolanta Krakauskiene

StraiDsriai
Nepaskirst)4asisrezultatas - pelnas (nuostoliai) praajusiq

0

GrFasis finansiniq metq rezultatas - pelnas (nuostoliai) ll

Paskirso4inas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniq mettl
oabaisoie t2
Pervedimai iI rezervu
Paskirstytinas pelnas t2

- i Drivalomaiirezerva t2
- dividendai
Nepaskirslytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) finansiniq metq

0



VILKAVISKIO KREDITO UNIJA
(kredito mijos pavadinimas)

I 12040014, Starbininkq g.9, Vilkaviskis, tel.:8-342-51423
PRIEDAS NT.]

(kedito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2019 m.
tuksr.
Eur

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapilalai Nepaskirs
tytasis
pelnas

(nuostoliai
)

I5 Yiso
privalomasis atsargos kiri

Likulh uzpraajusiU fi nansiniq
316 l8,t 0 0 20 520

Apskaitos politikos pakeitimo

Esminu klaidu taisvmo rezultatas

Persksiaiuotas likutis uUpraajusiq
finansiniu metu Drbriqoie 316 l8.l 0 0 20 520

Pelno (nuostoliq) ataskailoje
neDriDazintas Delnas (nuostoliai) l5 35

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
Delnas (nuostoliai) 0

Pelno dalis skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi 0

Kilos iSmokos 0

SudaMi rezervai 20 20
0

Paiinio kaDilalo Dok\1is -66 -20 -86

Likutis praaiusi{ finansiniq metq
Dabaisoi€ 250 20,1 0 0 35 .189

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
neDriDaZintas Delnas (nuostoliai) 12 t2
Alaskaitinio laikotarpio grynasis

0

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams mokati 0

Kiios iSmokos 0

Sudaqai rezervai 35 35
0

Pai inio kapilalo pok\tis -t'7 ,35 -52

Likulis ataskaitioiq fi naosiriq
233 239 0 {) t2 48{

Edira
Administracijos vadove

(krdilo un,jos vadovo Cds) p&eisq pavadinimas

Vyr.buhaltera

(kcdiio u.ijos vrriausiojo buhalle.io (buhaltc o) eba srlindio $dkyi
apsk.nakno amens Ddeisq Daladinind)

Krakauski€ne



VII,KAVISKIO KREDITO UNI.IA
(kedito unijos pavadinimas)

I 12040014, Statybininkq s.9, VilkaviSkis. tel.:8-342-51423

2019 metu

(laedito mijos kodas, adresas, kiti duomenys)
PRIEDAS Nr.2

PINIGV SRAUTU POKYEIAI

202042-21
(ataskaiios sudarymo data)

tnkst. EUR

Eit.
Nr. Straipsniai

Nr.
FinAnsiriaimerai Prudj9 finansiniai met!i

I. Pagrindines veiklos Dinisu srautai
l.l.l lq4os paliikanos 121 l3l
1.t.2. sumoketos paltkanos 1 IJ

I.l 120 123
t.2.t gauti komisiniai 3l ?9
t_2_2 sumoketikomisiniai t2 ll
t_2..2_ Rezultatas I8 l8

l.l.l
susigr4zintos paskolos irkitos iplaukos il
kedito uniios nariu 982 819

t_3 _2.

suteiktos paskolos ir kitos iSmokos kedito
unijos nariams t0t 810

13. Rezuhatas
I 19 70

t.4.1 indeliq ir sp€cialiosios paskirties lesq iplaukos 10.1 I I 8.807

1.4.2. indaliq ir specialiosios pastirtles leSLr iSrnokos
10.250 9.058

I,,I,
Rezultatas

,139 -251
15.l iplaukos iS kredito isiaigq (gauros paskolos)

0 388

t.5.2. isnokos kredito istaigoms (gazintos paskolos)
0 636

I,5, Rezultatas 0 - 248
L6.l kitos uZ paslaugas gautos sumos 0
t_6_2. kitos pagrindines veiklos pinisu ismokos Il9 l3l
16.3. sumoketas pelno mokestis I

16. Rezultatas I t'7 ,l3 t
Grvnieii pasrindinds yeiklos pinisu srautai

II. lnvesticines veiklos Dinisu srautai
II,I. ] jplaukos perleidZiant ve(vbinius DoDierius 0 0
1.1.2. iSmokos !sigyianr vertybinius popierG 0 0
II,I Rezultatas 0 0

II,2,1
iplaukos perleidziant ilgalaiki nraterialqji,
nematerialqii tuna 0 0

|t.2.2.
ilmokos isisyjant ilgalaiki marerialqji,
nematerialqii tuia 0 3

1.2_ Rezultatas 0 -3
II,3,I kitos investicines veiklos Dinieq iplaukos 0 129
t.3.2. kitos ;nvesticinas veiklos Dinisu i!mokos 0
I1.3. Rezullatas 0 129

Gqlieii inv€sticinas veiklos Dinipu srautai 0 126



PINICU SRAUTU POKYdIAI

Administmciios vadova
(krcdito unijos vadovo pffiigq pavadinimd)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) aiba galinaio tva*yri
apskailq kito 6mens peeigq pavadinimA)

llt. t'inansinas veiklos Dinicu sraul:li
III,I,I 23 33

III.I,2.
iSstojusiems nariams grqZinti pagrindiniai n
oaDildomi Daiai 40 3,1

III,I,3, pelno dales jsmokeiimas kredjto uniios nariams 0

III,I R€zultatas t7 I

IIl.2.1
pagal subordinuotuosius !sipareigojimus gauros

0 0

I|.2_2
pagal subordinuotuosius isipareigojimus
ismokCtos sumos 0 0

III.2, Rezultatas 0 0

III.3,1 kitos finansines veiklos Dinisu iDlaukos 0 0

[t.3.2 kilos finansincs veiklos Dinieu ismokos 0 0

III.3, Rezultatas 0 0

(;rynieii firansinas veiklos Dinigu sraulai -17 -t

lv. Gryoasis pirigq srautq padidejimas
(sum{reiimrs)

Pinisai laikorarDio Dradzioie ],024 1.318

VI. Pinieai IaikotarDio Dabaieo;e 1',]0 I _024

Edka Gryqelaitiene

Jolanta Krakauskiene


