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ULKAV.KIO KREDITO UN IA
(mones pavadinim6)

112040014/statybininkq 8.9, vilkavitkis^e|.8-342-51423
(mones kodal adresd. ldti duommys)

20lE m sruodtio na..Jl d. BALANSAS

2019-02-ll Nr.1
(abkailos sudsymo d!6)

20lametai
(ck!'$ riksruo ryas n trr'u)

II R l.\S

Nr.
TT,RTAS 1533 J816

Pinigai ir piriSr{ ekvivalenlai t021 l3l8

. Invdiicijos i vertybinius popierius ,3 t11

III, Krcdito Ftai8oms suteikos pNkolos ir kitos isjq gdlinos sumos
7 210 13

IV.
r'.€dito unijos nariams suieillos pdkolos ir kilos isj{ Eautinos 8 2t73 2108

0

vt. Atsargos. uZ skol6 perimrd ir kitas turt6 l0 0

VII, Ilgalaikis maEnalusis iurta ll 2l 2l

VIII, 0

TT,RTO IS VISO: 35.]3 ltt96

\t,os,\\"\s K,\Pl l,\LAs tR IStPARE(;o,ll\lAl

B. NtoKETl\OS StrtllOS lR ISIPAREICOJIIT'!,\t 30{l l3?(

Moketinos sumos n isipareiCojimai kiedito istaigoms 0 8t

[, Moketinos sumos n isipeiSojimri klient ms ir kedito Dnijos I 30,11 3291

lI. Kilos mokatims sumos n isipeeigojimai I I

IV, Alidejiniai

SubordinDoti isip@igojimai
\UOSAVAS KAPII'ALAS t{19 s20

I 25C l(
. Privalomieji rezenai n kapitala I 201 Iil

III,

IV. Nep6ki6q46is peln6 (nuostoliai) 20 :15 2t

lv.l tukstesniq metq p.lns (nuostoliai)

IV.2 Atskaitiniq metq peln6 (nuostoliai) 35 2C

NUOSI.YO K.\PITALO IR JSIPARETGOJIMU IS VISO: 35.)3 ltl9a

fimon.s vadovo par.]sq pavadinima5)

(!,yrrausiojo buhrte . par.ig't pavadinima,



VILKAVISKIO KREDITO LNIJA
(imones pavadinimN)

I 12040014/ Slatvbininku p.9. Vilkaviskivtel.8-342-51423
(mones kodd, ad.es, kiti duomoys)

2018 m. gruodzio man.ll d. PELNO (NUOSTOI,IU) ATASKAITA

2019-02-11Nr.!
(al6kan6 sudar}mo datsl

2018metai tUkst. Eur

(inoncs vadovo peeisq pavadinind)

Gbsrabsrlnwo LtsDr\dub)

Vlr. buhalterc

(qriesiojo buhalierio peeieq pavadidimB)

.i,

f,it.
Nr. Ni

I r28 l3!

II, I 1

III, Komisiniq ir klieitq dprma\inro vciklos pajmos 2 29 3t

IV, Kornkiniq ir kli€ntq aphalimo veiklos s4naudos 2 ll l(

Finmsinio tuno venes pasikeiiho ir pddavimo rczultatN 3 3l

V,I Spe.ialiqjq atidejiniq senaudos -33 -lt

v.2. Kils finosinio turto verlCs pNikeilimo ir prdavino .ezuhst6 0

VI. Kilas finarsines ir inveticincs veiklos pelnd (nuostoliai) 0

VII. Pelnd (nuostoliai) is finmsiniq op€ncij q

vlll. Bendrosios ad,ninistEcines senaudos l3l I,lil

IX, 0

x. 0

\t. PELNAS (NUOSTOLIAD PRIES APMOKESTINIM4 l6 22

XII. 5 I 2

xIt. CRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) l5 2t)



VilkaYiskio kredito unija
112040014, Statybininkq g. 9, VilkaviSkis

(Tvirtinimo Zyma)

20T8 M. GRUODZIO 31 D. AISKINAMASIS RASTAS
2019 m. vasario 11 d.
(ataskaitos sudarlmo data)

(visos sumos pateiktos tfikst. eur,jei nenurod),ta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Vilkaviskio kedito unija (toliau KU) buvo uzregistruota LR imoniq rejestre 1996 m.
balandZio men. l8d.

Lietuvos bankas 1996 m. balandzio 18 d. isdave licencij4, suteikiandi4 teisQ teikti Lietuvos
Respublikos kedito unijr.l istatymo 4 staipsnio 2 dalyje nustat)tas licencines finansines paslaugasr

. Indeliq ir kitrl $qzintinq lesq pdemimas i3 neprofesionaliq rinkos dallwiq

. Pinigq pervedimas

. Valiutos keitimas (grynais pinigais).

Vilkaviskio krcdito unija, tai kedito istaiga, ku tenkina savo nadq iikinius ir socialinius
poreikius ir turi licencijq verstis, ir verdiasi indeliq ir kitrl gqZintinq leSq priemimu i3

neprofesionaliq riDkos dalyvirl ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kedito unijrl
istatyme nustat),trl finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustaq4iems asmenims ir prisiima su tuo
susijusiq rizikq bei atsakomybq.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatind bendrovd.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos kedito unijq istabmu, Lietuvos respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatinill bendrovirl (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieriDros
institucijos priimtais teises allais ir savo istatais.

Vilkaviskio kredito ullija yra isikirusi adresu Statybininkrl g. 9, LT-70187, Vilkaviskis.
2018 m. KU vidutinis s4rasinis darbuotojq skaidius - 6 (2017 m.- 6).

acrla apre kredrto unrtos narrus rr asocl nanus:
2018-12-31 2017-12-31

Nrriri Asocijuoti
rariai

Nariai Asocijuoti
nariai

t337 2',7 t347 29

.Iuririiniai asmenvs t6 t4
Ii vrbo.' r380 r390



APSKAITOS POLITIKA

Zemiau pa iSddstyi pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitrl
parengimui.

Pagrindas paretrgimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutadmus, reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvark),rn4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2007-07-02 ir pakeista 2017-08-03.
Krcdito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos tiikstanaiais eurq (tikst. Eur).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito uni.ja pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tq ivertinti apdairiai, t. y.
kadjq vefte nebiitq nepagristai padidinta a$a nepagdstai sumazinta.

Turinio, o ne formos pirmenybd. Okin€s operacijos ir flkiniai ivykiai kedito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jqjuriding form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakaalamai reikSming4
informacij4. Informacija reiksminga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti ndteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tQstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tqs savo operacijas pakaokamai ilgai, kadji nesiruolia likviduotis irjos veiklos sritys nebus
reiksmingai apribotos.

Apskaitos pastolumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq hnansiniq ataskaiq duomenys

,ra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZlsramos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba

iSleidimo momentu), ir nwodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo principq informuoja vartotojus ne tik apie praeities irykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi biiti suprantamos vartotojams, hrrintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems aralizuoti pateillq informacijq.
Svarbumas. Informacija 1,ra svarbi, jeigu padeda vartotojams ive(inti piaeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimq sprendimq
veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisirgumas. Idormacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir
joje ndra reikSmingq klaidq. 15 kedito unijos finansines ataskaitos turi biiti mat)'ti tika t teisinga
finansine bikle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansin6s b[kles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uidirbtos per ataskaitini laikotaryi, siejamos su
s4naudomis. patinomis u2dirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalenq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kedito unijos pinigai ir ind€liai iki pareikalavimo, kurie
pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigojimai" nuostatas.



Finansinis turtas

lnvesticijq i vefybinius popie us straipsnyje paxodomos investicijos i Lietuvos cent nes

kedito unijos kapital4, Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kih.l Euopos ekonomin€s erdves
valstybiq vyriausybig vertybinius popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal

l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitrl isjq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

uzsierio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos swnos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kedito istaigoms pervestos lesos pripazistamos ir vertinarnos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" nuostatas. Siame
staipsnyje taip pat paiodomos paskolq ir terminuotqjq indelir-l sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktrl paskolq ir kiq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir isjq gautinos sumos kartu su sukauptomis paltkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos priparistarnos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ii finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq paliikanrl metod4).

P as ko lU verte s sumaiej i mas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis6s aktais, Lietuvos Banko
valdybos nuta mais, kedito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kedito unijos finansines
skolininko biikles vertinimo tuarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio irrykiq ir ar paskolos verte nesumazejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos ! penkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos
grupq, kredito unijos valdybos patvifiinti ir finansinise ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsizvelgiant i paskolq rizikos grupe (tiketin4
atgauti paskolos apskaitin€s vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikinimo priemones pini$l
sraut4). Apskaidiuojant uztikinimo pdemones pinigq sraut4 taikoma 6 proc. diskonto [orma (2017
metais taik),ta 6 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZdjimas 2018 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas paskolq vertinimo ir specialiqiq atidejinitl taisykles, parengtas vadovaujantis Lietuvos
banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38.

Kito finansinio turto staipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kedito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqji turt4, biud/eto skolos kedito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodyas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripa7istamas ir
vertinarnas pagal l8-oio verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Paskolq rizikos grup6 Aoskaitin€\ \€nes suma;diimo dldis proc.
2018 m. 2017 m.

standartine (I rizikos sruDe) 0 0
qalimos rizikos (ll rizikos qrupe) 5 5

Dadidintos rizikos (lll rizikos erupe) 25 25

abeiotina fIV rizikos sruDe) 50 50

nuostolinqa (V rizikos qrup6) 100 100



NelinaNinis turtas

Atsaryr.l, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kedito unijos turimrl atsargq, uZ

skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i ktus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, ku4 artimiausiu metu
ketinama parduoti, pdpazistamas tik4ja verte atemus pardavimo islaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertiDamas pagal g-ojo verslo apskaitos standato ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo h.rto staipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo tuto, apskaitoje uregistruoto pagal l2-ojo ve6lo apskaitos standarto

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo tuto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

h[to, pdpazinto ir apskaitoje uzregisfuoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto ,,Nematerialusis
hltas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 434,43 F;.x, (2017
rn. - 434,43 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevajimo (amortizacijos) ir
turto nuvefiejimo suma. Nusiddvdjimas (amortizacija) apskaiiiuojamas naudojant tiesinl bnd4,
proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo venQ per numatom4 jo naudojimo
laikotarpi.

uno naudoiimo Iaikotsrniai zemiau:
Ilsalaikio turto srurr6 Nusid6v6iimo (amortizaciios) laikotarpis, metais

Prosramine iranea 3

Pastatai 30
Lensvieii automobiliai 6- l0
Baldai 6- 15

KomDioterine iransa 3

Kita,ranqa 4

Remonto ir p eZiiiros islaidos pdpaZistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo iI remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

FinaDsiDiai isipareigojimai

Mok€tinq sumq ir isipareigojimq kedito istaigoms stiaipsnyje parodoma visa kedito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei ktoms kedito istaigoms suma. Mokdtinos sumos ir
isipareigojimai kedito istaigoms pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Mokdtinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kedito unijos isipareigojimrl klientams, kurie nera kedito istaigos, ir kedito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai ldientams ir kedito unijos naiams pripaZistami ir
vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq staipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, nepaxod)'ti kituose moketinq sumq ir lsipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pdpazistami ir vertinami pagal24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos l6sos i3 pradziq pripazistamos tikqja verte, ku q sudaro grynoji gautq lesq suma,
atskaidia\us sandoriui sudargi patirtas s4naudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tary gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidarqs skirtumas pripaZistamas



pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostolirl) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikart galiojandias paliikanq nomas. Skolintos l6sos pripazistamos atsiskaiqmo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskait),ti p paiintas sumas ir yra ketinimas atsiskait),ti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaiinimas

Palokanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kredito istaigose laikomq
pinigq, kedito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito linansinio turto, kuris nevertinamas tik4ja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio tu(o pal[kanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaiiiuotrl paliikanq metodq. Pallkanq pajamos pripaiistamos kaupimo principu, jei tikdtina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali b[ti patikimai ivertinama.

Palukarq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kedito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevetinami tik4ia verte.

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose patodomos uZ
tarpininkavim4 uzdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnle taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
1Ta nereik3mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisinig s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pdpaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio huto vefies pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kedito
istaigoms ir kedito unijos nariams suteiktrl paskolq vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes
sumazejimo panaikinimo rczultatas. Siame stmipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sunaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumazejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieiiais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
fornuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sando o del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansinQ ir ekonoming b[k19, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
'vykdym4, ituiimas uztikrinimo p emones Sioms prievoldms ilykdlti ir kitas aplinl(ybes, turindias
itakos kedito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
uisienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendqlq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kedito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kit6s veiklos s4naudq staipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostolirl) ataskaitos straipsniuose neparodl,tos lprastines veiklos pajamos k sqnaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kedito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mokestio sruna. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2018 metq
apmokestinanajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2017 metq - 5 proc.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykd),tos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaiintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Apskaitos politikos bei apskaitiniq lvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart4. KU nustat),tas esminds klaidos dydis taikltas sudarant Sias finansines ataskaitas
yra 0,3 - 0,5 % nuo kedito unijos turto vertes, bet ne daugiau kaip 43400 Eur.



FTNANSTNTV ATASKATTV PASTABOS

1. PASTABA PALUKANU PAJAMOS IR S,,INAUDOS

2. PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

3. PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

Straipsnis Finansiniai
metai

Praejg
finansiDiai

m€tai

Polvtis, ttrkt,
Eur

UZ paskolas 128 138 -10

UZ leSas LCKU ir bankuose 0 I l

UZ vertybinius popierius 0 0 0

13 viso pajamu 128 139 -11
Ui indelius 1 7 0

UZ LCKU paskolas 2 6 -1
I5 viso senaudq 9 13 -4
Grynosios paliikanq pajamos l19 126 -7

Straipsnis Finaosiniai
metai

Pra6j9
linansiniai

metai.

Polq,tis, fikst,
Eur

Kornisiniai mokesdiai 12 t2 0

PaskolLl administmvimo mokesdiai 8 9 -1

Delspinigiq pajamos 2 3 -l
Korteliq aptamavimo pajamos 6 5 I

Kitos pajamos 1 I 0

Komisiniq ir klientu aptarnavimo paiamos 29 30 -l
Korteliq aptamavimo iSlaidos 8 1 I

Kredito istaigq paslaugq apmokejimas 2 2 0

Kitos sqnaudos I I 0

KomisiniU ir klientq aptarnavimo sanaudos tl l0 I
Grynosios komisiniu ir klientu aptamavimo veiklos 18 20

Straipsnis 2018 m. 2011 m.
Finansinio turto vertos pasikeitimo ir pardavimo rczultatasl l6
Specialiuiu atideiiniu sanaudos: 33 16

- SDecialieiiatidaiiniaiDaskoloils -3 -9
- Nuraiytos pdskolos -3 -7
- SDec. Atideiiniai LCKU Daidns -27 0

Kitas finansinio turto vertas Dasikeitimo ir Dardavimo rezultatas 0 0
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Straipsnis Finansiniai
metai

Pradje
linaminiai

metai

Pokytis,
tlkst. Eur

Darbo uimokesdio ir susijusiq mokesaiq s4naudos 86 '76 l0
Atskaitymq i stabilizacijos fondq s4naudos 7 8 -1

Indeliq draudimo imokq sqnaudos l -l
Rysiq s4naudos 3 2 l
Tantjemq sqnaudos 4 l I

Nusidevcjimo iSlaidos 2 4

FA audito iSlaidos 3 l 0

Reklamos ir marketingo illaidos I I 0

Kitos islaidos 24 39 -15

I5 viso 133 110

4. PASTABA BENDROSIOSADMINISTRACINESS NAUDOS

5. PASTABA PELNO MOKESdIO SANAUDOS

Straipsnis Finansiniai
metai

Pradjf
finansiniai

metai

Pokytis,
t[kst. f,ur

Einamuiu metu pelno mokestis l 2 I

Atidetasis pelno mokestis 0 0 0

I! viso Delno mokesiio sanaudu I 2 -1

Atiddtoio pelno mokesiio turto iud6iimas 0 0 0
Likutis metu DradZioie 0 0 0
Del sukauptu neDanaudotu atostoginiu sanaudu 0 0 0
Del mokestiniq nuostoliu 0 0 0

Likutis metu Dabaisoie 0 0 0
Vadovaujantis 2018 m. sausio 24d. LCKU valdybos posedzio protokolu Nr.04 del Prieziwos

departamento tikrinimo plano, 2018 m. Iapkidio men. 12-13d. VilkaviSkio kedito unijoje buvo
atliekamas planinis veiklos tikinimas. Ig).vendinant ,,Veiklos tikinimo ataskaitoje" pateiktas

rekomendacijas, buvo patikslintos 2014,2016,2017 m. PLN204 deklaracijos, bendroje sumoje
sumoketas 204,82 Eur pelno mokestis.

Apskaidiuotosios paltkanq normos uZ 165as bankq korespondentinese s4skaitose 2018 m. - 0,00 %
(2017 m. - 0,00 % ).
Pagal CKU istatym4 unijai negalima tuleti s4skaitos kitose kedito istaigose tik savo centrineje KU.
Tadiau VilkaviSkio kedito unija turi s4skait4 Luminor Barrk AB, nes reikalinga tureti s4skaitq

inkasacijai atlikti. Tokiq paslaugq LCKU neteikia.

6. PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Straipsnis Finansiniai

metai.
Pra6j9

finatrsiniai
melai

Pol${is, ttrkst.
tr'rr

Pinigai kasose 29 2l 8

Pinigai banku einam. saskaitose 43 84 -41
Pinisai LCKU 952 1?t3 -261
I5 viso 1024 l3l8 -294
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7. PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS

Apskaidiuotosios paliikanq normos uZ teminuotus inddlius 2018 m. svyravo nuo 0,0 % iki 0,76 %
(2017 m. nuo 0,05 % iki 0,84%).

Detalizavimas pagal trukmg pateiktas 15 pastaboje.
Kredito unija laiko specialiosios paskirties lelas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris yra

sudaromas LCKU visuotinio nariq susirinkimo nustat,tu budu. Sis rezervas skirtas kredito udjq,
LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kedito unijoms likvidumo paskolas arba

i3mokant sukauptas le5as pagal kedito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Ifuedito
unijos LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidar,,toje sqskaitoje turi laiklti LCKU visuotinio
na q susirinkimo patvirtint4 dali ld5q nuo visq terminuotq ir [eterminuotrl indeliq kredito unijoje.
Ui likvidumo palaikymo rezeno le5as iki 2016-07-01 kedito unijoms buvo mokamos 0,05 0%

dydzio metines paliikanos . Nuo 2016-07-01 paliikanos nebemokamos.

8. PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS
JU GAUTINOS SUMO

Informacija apie paskolas irjq nuvertejimo sumas:

Siekiant vald)'ti koncentracijos rizikq Lietuvos bankas Unijai,ra nustat9s maksimalios paskolos
sumos vienam skolininkui nomat,.r'4 - Vienam skolininkui ir su juo susijusiems asmenims beldra
paskolintq ldSq (iskaitant suteiktas kredito linijas, keditus, overdraftus, garantijas, naiio laidavimus
ir ktus isipareigojimus) suma negali virs),ti 25 procentq kedito unijos perskaidiuoto kapitalo arba
150 000 Eur.
Paskolq juridiniams asmenims iSduota nebuvo.

Detalizavimas pagal trukm9 pateiktas 15 pastaboje.

Straipsnis Finansiniai
metai.

Prabjg
finansiniai

metai

PoMis, tlkst.
Eur

Ierminuori indeliai LCKU
Terminuoti indeliai 200 0 200
Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 40 73 -33

IS viso 210 13 167

Eit.
Nr.

Rizikos
grupo

2018-12-31 2017-12-31 Pokltis p€r metus, tukst.
Eur

Apskaitin6
vert€

Spec.
atidOiiniai

Apskaitin6
verto

Spec.
atidiiiniai

Apskaitin6
verte

Spec.
atiddiiniai

l Standartin6 2065 0 1878 0 187 0

2 Galimos
rizikos

50 0 26t I -211 I

3 Padidintos
rizikos

58 0 t42 I -84 -l

4 Abeiotina 0 0 30 1 ,30 -l
5 Nuostolinsa 0 0 0 0 0 0

6 I3 viso 2173 0 23tt 3 -138 -3



9. PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

2017 m. metais buvo planai stoti i naujai kuriarn4 JCKU, todel 2017-04-20 buvo pravestas pajinis

ina5as 81000 Eur. 201'7 -12-27, pak^rtotinio Vl\{S sprendimu, nutarta neiistoti iS LCKU. Pajinis

inalas i JCKU sugrqZintas Vilkavi5kio kedito unijai 2018-01-19.
Vykdant LCKU 2018 m. \rNS nutarimq, unijos nares tudmas pajus centrineje unijoje negali b[ti
maZesnis nei 2 proc. Kad procesas lyktq kuo sklandZiau, LCKU paienga schem4, kuri unija iS

kurios turi isigyi kokl kiek! pajq. 2018-06-08 sudaqta ,,Lietuvos centrines kedito unijos
papildomq pajq perleidimo sutartis" su Silutes kredito unija, kuriai Vilkaviskio kedito unija
perleido 48812,05 EUR pajq, kuriq bendra nominali verte 48812,05 EUR.

10. PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS TURTAS

Straipsnis Finansiniai
metai.

Pra6jf
finansiniai

metai

Pokytis, tokst.
f,ur

Investicijos i LCKU kapital4 '73 93 -20

Investicijos i JCKU kapital4 0 8l -81

I5 viso 73 174 -101

Straipsnis Finansiniai
metai.

Pra€je
finansirliai

metai

Pok),tis,
tiikt. Eur

Atidetas pelno mokesaio turtas 0 0 0
Biisimoio laikotarDio iSlaidos 0 0 0
Viso: 0 0 0

B[simojo laikotaryio iSlaidas sudaro kasos draudimas ir laikaSdiq prenumerata uz 2019 m.
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Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje

naudoiamas turtas
Nematerialu

sis turtas I5 viso

Likuiiai 2017 m. sausio I d.

Isigijimo verte 38 l5 53

Sukauptas nusid6veiimas l5 II 26

Likutint vert6 23 1 27

Aplvarta per 2017 metus 0

Likutine verte 23 4 27

Isisiiimai 0 0 0

Nusiddveiimas I I
Nurasvtas turtas 0 0 0

Nurailto turto nusidevejimas 0 0 0

LikutinC verta 22 I 23

Likuiiai 2017 m. gruodiio 3l d. 0

lsigijino vert6 38 l5 53

Sukauptas nusidevejimas 17 13 30

Likutine vertt 2l 2 23

ADwarta per 2018 m€t s 0

Likutine verte 21 2 23

Isigijimai 3 3

Nusidevejimas I 2 3

Nuras]tas turtas 3 3

Nuraslto turto nusidevdj imas 3 3

Likutin€ vert6 20 3
Likutiai 2018 m. gruodiio 31 d. 0

lsigiiimo vefte l8 l5 5l
Sukauptas nusideveiimas l8 t2 30

Likutind vert6 20 3 23

1I. PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

12. PASTABA MOKIiTINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR
KREDITO UNIJOS NARIAMS

Straipsnis Finansiniai
mclai

Prsdjg
linansiniai

metai

Pokytis,
tnkst. Eur

Iki pareikalavimo:- fi ziniarns nariams r830 2097 -26',7

- kedito uniiu asoc 2 l I

- kredito uniiu asoc acllu 0 0 0
- kitoms organizaci oms 23 t4 9
Viso iki prr€ikalavimo: 1855 2112
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams I I88 1178 l0
- kredito uniiq asoc uotq nariu 0 0 0

- kredito uniiu asociaciiu 0 0 0

- kitoms orsanizaci 0 I -l
Viso terminuotui I187 ll79 8
I5 viso 30,13 3291 -218

PalDkanq normos uZ terminuotuosius ind€lius fiziniams nariams sv).ruoja 2018 m. nuo 0,10 % iki
1,50 % (2017 m. nuo 0,10 % ik 1,50 %), juddiniams nariams - nuo 0,1 % iki 1,50 % (2017 m. nuo
0,10 % iki 1,50 %\ uZ indelius iki pareikalavimo - 0 % (2017 m. nuo 0 %).
Detalizavimas pagal trukmQ pateiktas 15 pastaboje.
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Strripsnis Finarsiniai
metai

Prn6jr
finansiniai

metai

Pokytis, t0kst.
Eur

Moketinos indeliq draudimo jmokos 0 0 0

Atostogq rezervas I I 0

Mok€tinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas 0 I I

Kiti isipareigojimai 0 2

I5 viso I I
Atostogq rezervas pelno mokesdio atzvilgiu pdskidamas neleidziamiems atskaitfnams.

I3. PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

I4. PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajhis kapitdlas
Unijos pajini kapital4 sudaro 250 tiikst. eurq (2017 m. 316 tiikst. Eur). Jis sudaryas i5

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 eurq. Nuo 2017-01-01 pagal

istatym4 naujai isigyjamierns pagdndiniams pajams galioja minimalus pagrindinio pajaus dydis -
30 eur. Pagal 2017-02-28 Valdybos pos€dZio protokol4 Nr.05, naujai stojantiems nariams nuo
2017-03-01 privalomo pajaus inaias padidinamas iki 50 Eur. Visas Unijos pajinis kapitalas
apmoketas.

Straipsnio pavadinimrs 20r8-12-31 2017-12-31 Pokytis
tiikst. Eur

Paiinis kapitalas 2s0 316 -66

Tvarus Daiinis kaDitalas: 225 197 28
Prfualo ldsis Daiinis kaDitalas 18 0
T,rarus papildomas paius t77 149 28

Netvarus paiinis kapitalas: 25 |9 -94
Graiintini Ddiai 2 -1

Nesutyar in ti DdDi ldom i Dai ai 21 I17 -93

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio.

Pajinis inaSas, sumoketas ui pagrindini pajq, gali b[ti grqZinamas tik narystei kedito unijoje
pasibaigus, o pajinis inaSas, sumokdtas uZ papildom4 pajq, gali blti griPinamas ir narystei kredito
unijoje nepasibaigus.

Kredito unija, grqZindama asmeniui jo pajini inaS4 uZ pagrindin! ir (ar) papildomus (tvarius)
pajus, privalo j! proporcingai, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais nary*e kedito unijoje pasibaig€ ar
kuriais kedito unijoje buvo gautas prasymas grqZinti pajinius inasus uZ papildomus (tvarius) pajus,
patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje irasltas kedito unijos nuostoliq sunas, sumazinti.

Papildomq pajq (tvariq) iSmok€jimas galimas finansiniams metams pasibaigus, gaws LB
leidimq maZinti pajini kapital4, arba anksdiau (metq eigoje) - papildomq pajini inaSq perleid;iant
kitam asmeniui (eigu bus asmenq, kurie pageidaus isigyti perleidiiam4 papildom4 pajinl ina!4).

Papildomi pajai (02 tipo), isigfi iki 2016-12-31, yra netvar[is ir gali biiti grqZinami garus
nario praSym4 ir valdybos pritarim4 bei proporcingai nera mazinami (neprisiima nuostoliq),
atsiZvelgiant i kredito unijos pradjusiq metq patvirtintoje balansineje ataskaitoje iras).tas kredito
unijos nuostoliq sumas.
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Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiskinamojo ralto priede Nr.1 ,Nuosavo kapitalo pokydiai

Privalomasis rezemas

Unijos privalomqii rezervq sudaxo visuotinio na r+ susirinkimo sprendimu i privalomqji
rezerv4 pervestas visas arba ne maiiau kaip 90 7o visq metq lepaskirsq4o pelno, iki p valomasis
rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito unijos
nuosavo kapitalo.20l8 m. privalom4ji rezervq sudare 204 t[kst. Eur(2017 m. 184 flrkst. Eur).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiskinamojo rasto pdede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

15. PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMq GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Iprastinemis verslo s4lygomis Unija susiduria su galima piniginiq sraufll nesuderinamumo
rizika. Unijos likvidumo rizikos valdlmo tikslas - garantuoti, kad Unija bus iki galo pajegi \Tkd),ti
savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elementai apima Unijos valdybos
informavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolg, finansavimo Saltiniq diversifikavimq
numatomq isipareigojimq planavim4. Unijos turto ir isipareigojimq strukttra pagal terminus

20t8-12-31
lki.l m6tr- Nuo 3 m€n.

iki 1 metu
Nuo I iki
5 metu

Ilgiau kaip
5 metai

rs vrso

Turtas.l,r/r..' r265 818 t 19t 259 3s33
- Suteikos Daskolos 201 617 161 217 3

- Terninuoti indilidi 0 200 0 0 200

Isipareigojimai, kapitalas ir
rezervai. t,skl

2065 694 147 3533

- Ptiinti indiliai 2065 690 287 0 3012
Skirtumas tarp turto ir
isioareisoiimu. kaoitalu. rezervu

,800 t24 904 0

Likvidusis turtas 109 7

Einamieii isioareieoiimai 2759
Likvidumo rodiklis, proc. 39.77

201',7-12-31
Iki 3 m6n. Nuo 3 m6n,

iki 1 metu
Nuo I iki
5 metu

llgiau kaip
5 metri

rs vrso

Turtas- rsi.r l57l 551 1405 368 3896
- Suteildos paskolos 180 551 1105 172 2308
- Ter inuoti indeliai 0 0 0 a 0

Isipareigojimai, kapitalas ir
rezervai, t.sk:

2331 141 298 519 3896

- Priirnti indaliai 2322 718 251 3291

Skirtumas ta$ turto ir
isipareigoiimu, kapitalu, rezervu

-763 -193 1 t07 -t5l 0

Likvidusis turtas 1120
Einamieii isipareisoiimai 3015

Likvidumo rodiklis, proc. 47,10
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16. PASTABA INFORMACTJA AprE PINIGU SRAUTUS

Informacija apie pinigrl srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautai".

r7. PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Lietuvos certrind kedito unija, Silutes kedito
unija bei Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq komiteto pirmininkas, vidaus
auditorius ir administracijos vadovas bei su kedito unijos vadovu artimaisiais rysiais susi.jusiais
asmenimis Siame straipsnyje laikomi kedito unijos vadovo sutuoktinis (sugl.ventinis), vaikai
(ivaikai), tevai (iteviaD ir juridiniai asmenys, jeigu kedito unijos vadovas valdo jrl kvalifikuotq
istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6je
finansiniai

metai
Susiiusiu asmenu skaitius 2 2

Priskaidiuota atlyginimq ir iiems tenkandiu socialinio draudimo imoku 2t 24
Priskaidiuotas atostogq rezervas ir jam tenkandios socialinio draudimo
imokos

0 0

Priskaidiuotos kitos i!mokos (tantiemos) 4 3
I5 viso: 25 27
Sumoketi atlyginimai ir socialinio dmudimo imokos. kitos iSmokos 25 21
Like isipareiqoiimai vadovybei 0 0

Sandoriai tarp susijusiu asmenq
(valdymo organq nariai)

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai
Isduotu paskolq balansine verte 62 ll5
Priimtq indeliu balansine ve(e 21 110

Sandoriai tarp susijusilt ssmenq
(LCKLD

Finansiniai
met i

Pradje
finrnsiniai

metai
Gautu paskolu balansine verte 0 8t
Suteiktu indeliq balansine veft6 200 0
Gautos paslaugos l3 ll

Ataskaitiniais metais iS Lietuvos centrines kredito unijos buvo pasiskolinta 305 t[kst. eurq :

2018-05-15 205 tiikst. eury,2018-07-13 - 100 tiikst. eurq.
Negrqzintas likutis nuo 2017 m. buvo 81 Ekst. euq.
Paskolos gr4iintos per 2018 m., suma - 386 t[kst. Eury.
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18. PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo rykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
did2iausios paskolos sumos vienam skolininkui, didziausios atvirosios pozicijos uZsienio valiuta
nomaqnus bei padengimo likvidiiuoju tutu rodikli. 2018 m. gruodZio 31 d. unija atitiko visus
privalomus reikalavimus.

Normatrvri Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai

metai

Lietuvos banko
reikalavimas

L Kapitalo pakankamumo normatyvas,
proc.

25,91 28,46 ne maiiau 10,5 proc.

2, Likvidumo normatvvas. Droc. 41.t0 ne maziau 30 Droc.
3. Padeneimo likvidZiu turtu rodiklis. Droc. 147.17 175.39 ne maZiau 100 proc.

4.1. DidZiausios paskolos sumos vienam
skolininkui normawvas (ttkst. Eur)

64,27 't 4,43 ne daugiau 150 000 Eur

4.2. DidZiausios paskolos sumos vienam
skolininkui normatwas

13,80 14,35 ne daugiau nei 25 proc.

5. Did2iausios atvirosios pozicijos uisienio
valiuta norma8vas (EUR)

ne daugiau 15 proc.
(iSskyrus EUR)

Nuo 2018 metq Lietuvos bankas kedito unijoms nustate naujus veiklos rizik4 ribojandius

normaqnus.

Kapitalo pakankamumo normat].r'as, t.y. kedito unijos perskaiaiuoto kapitalo ir kedito

rizikos, dnkos rizikos, atsiskaitymq rizikos, sandorio lalies kedito rizikos ir operacinds rizikos

kapitalo poreikiq sumos santykis, nuo 2018 m. sausio ld. kedito unijoms turi b[ti ne maZesnis kaip

10,5 proc., o kedito unijoms, norindioms gauti sutikim4 vykd),ti pertvarkym+ - ne mazesnis kaip

14,5 proc.

Lietuvos banl€s taip pat nustate pereinamuosius laikotarpius unijoms, isteigtoms iki 2018

m. sausio I d. ir kurios yra kurios 1ra centriniq kedito unijq nards. Tokioms unijoms kapitalo

pakankamumo rodiklis nuo 2018 m. sausio 1 d. turi biiti ne maZesnis kaip 5,25 proc. ir kasmet turi

dideti, kol2028 m, sausio I d. turi atitikti reikalaujam4 10,5 proc. normatyvq.

Vilkavi3kio kredito unija jau nuo 2018 m. sausio 1 d. lykdo kapitalo pakankamumo

rodikli.

Likvidumo normatlv,rs, t.y. kedito unijos likvidZiojo tuto ir kedito unijos einamqlq

isipareigojimq santykis, tluo 2018 m. sausio 1 d. turi blti ne m,lzesnis kaip 30 proc. Unija rykdo

likvidumo rodikli.

Didziausios atvirosios pozicijos uZsienio valiuta normat.vas, t.y. bendros atvirosios

valiutos pozicijos ir kedito unijos perskaidiuoto kapitalo santykis, nuo 2018 m. sausio I d. - ne

didesnis kaip 25 proc., o vienos valiutos atvirosios pozicijos ir kedito unijos perskaidiuoto kapitalo

santykis, ne didesnis kaip 15 proc. kedito unijos perskaidiuoto kapitalo.

14



Vilkavi5kio kedito unija Siuo metu nedirba su uZsienio valiutomis, bdel lis normatyvas

nera aktualus.

DidZiausios paskolos sumos vienam skolininkui nornat.vas, t.y. paskolos suma vienam

skolininkui, nuo 2018 m. sausio 1 d. netud virs),ti 25 proc. kedito unijos perskaidiuoto kapitalo.

Kredito unijq, kurios 1ra centdnirl kedito unijq nares, taiiau kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis

ndra pasiekgs 10,5 proc., paskolos suma vienam skolininkui iki 202'l m. gmodZio 3l d. neturi

vid),ti maZesniojo iS Siq dydZiq: 25 proc. kedito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

Vilkavi5kio kredito unijoje paskolos vienam skolininkui, virSijandios 25 proc. unijos perskaidiuotq

kapitalq ar 150 000 Eur, nebuvo.

Lietuvos bankas turi teisQ nustat),ti kedito unijai individualius normatyl,r.l dydzius.

I9. PASTABA NEBALANSIMAI ISIPAREIGOJIMAI

2018 m. gruodZio 31 d. kedito unijos nebalansiniq isipareigojimq suma sudare 13 t[kst. Eur.

20. PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

21. POATASKAITINIAI JVYKIAI

Reik5mingq poataskaitiniq irrykiq nebuvo.

Administracijos vadove

vlr. buhalted

./J C-Z
t.r-,4

Edita Grygelaitiene

Sonata Madiulaitiene

Unla planuoja ataskaitiniq metq peln4 (35 tiikst. Eur ) pervesti i rezervini kapital4.

Straipsniai Suma

NeDaskirsMasis rezultatas - Delnas (nuostoliai) Draeiusiu metu Dabaisoie 0

Grynasis finansiniu metu rezultatas - Delnas (nuostoliai) 35
Atsargos kapitalas
Paskirswtinas rezultatas pelnas ( nuostoliai) 6nansiniu metu Dabaieoie 35

Pervedimai i5 rezervu
Paskirstltinas Delnas 35

Pelno paskirstymas:

i privalom4ii rezerv4 l5
- dividendai
Nepaskirst',tas rezultatas- Delnas (nuostoliai) - finansiniu metu Dabaisoie 0
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Aiskinmojo raslo priedd Nr.l
VILKAVISKIO KREDITO UNIJA

(imo&s pavadinimas)

t 12040014/ Starybininkq s.9, Vilkaviskiytel.8-342-5 1423
(imonas kodas, adres6, kili duomcn)s)

NUOSAVO KAPITALO POKYTIAI

trlkst. Eur

I5 vho
kiti

Likutis trtpraajusiq fi nrnsini{ metq
p.b!isoje

313 t82 527

Apskailos politikos paleitimo rczultalas

Esminiq klaidq taisymo rezuhatas

Pe.sk!iaiuotrs likuiis uzprrajrciq
Iinlnsini{ net{ prbaigoje

343 182 527

Pelno (nuonoli!) atdkaitoje
nepripazjntas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikota+io 8ryn6is pelnas

(iuosrolia,
20 20

Pelno dalis. skiriarna apyvanai
proporcinsoms ismokoms n (ai)

1 -2 0

Paiinio kaDilalo pok!1is -27 -27

Liklttis pr!tjusi{ finansini! met{
prb,isoj.

3r6 184 0 0 2t) 52(

Pelno (nuostoliq) airskaitoje
nep.ipazinras pelnas (nuosroiiai)

At6kailinio laikotarpio grynasis pelms l5 35

Pelno dalis" skkiama aplaarlai
proporcingoDs ismokoms ir (ar)

20 -20

Paiinio kapitalo pokltk -66 -6C

Likuth ataskaitiri{ tinansiniq metq 250 201 35 t69t



Ai5kinamojo l.ato p edas Nr.2

Aiskinmojo raito priedas Nr.2

VILKAVISKIO KREDITO UNIJA
(imones pavadinima)

112040014/Statybininkq q.9, VilkaviSkis / tel..8-342-51423
(imonas kodas, adresas, kili duomenys)

PINIGU SRAUTU POKY.tAI

2018 ln€t i tnkst. Eur

L l.l l3l 135

Lt.2. ll l2
123 123

t.2.t 29 l0
t_2.2 II l0
t.2.2 20

I.3.1 rusisrazinlos odkolos iS kedito uniios ,eiu 879 956
t.3.2 ruteiktos paskolos kedito uniios narims 8r0 898

13.

t.4.1 indaliq i5 klicntq ir kredito mijos nariq iplaukos
880? 9536

t_4.2 ndcliLt iS klientq ir k!€dito uniios ndiq ismokos
9058 91.12

-251

1.5.1 kredito istaigoms suleikq pdkolq ir specialiosios
paskift ies lisq iplaukos Ili 100

1.5.2 kredito istaisoms sureikru paskolu ir sD€cialiosios
pdkinies lestl ismokos 250 0

t5 3AA

I.5.1 iolaukos is kedito htaisu (sautos Ddkolos) 305 600

.6.2 ismokos kedito istaisoms (sqzintos pdkolos)
386 519

t.6 -81 8l
.7.1 kilos uZ Daslausas saulos sumos 0 0

.7.3. kitos DaErindioes veiklos piniqu iDlaukos

.7.4. kitos DaErindines veiklos Dinisu ismokos l3l 2t)9

.7.5. sumokeia! pelno mokesris 0 0

Grrnieii pxsrindints reiklos pinisu s.autai -1J2 117

II,I,I iplaukos perleidzianl !ertybinius popierius

|.1.2 isnokos isisyiant venybinius DoDierius
a 0

II,2,I iplaukos perleidzianr ilsalaiki materialqii.
0 0

|.2.2 ismokos isis,,j t ilsalaiki materiaUii,
l 0

r_2_ .J 0

II,3,I kilos inveslicines veiklos Dinisu ;olaukos
II,],2 kilos investicincs veiklos Dinisu ismokos 0

u.l. 129 t)

Grvnieii investicinas veiklos Dinicu sr.ut i !-L9 u

uit.
Nr. nns :ni.i merai

t. PasriDdin0s veiklos Ditris! sratr1.i

lI. lnv.sticints v.iklos Dinisu srau1{i



AiSkinamojo rasto priedas Nr.2

PINIGU SRAUTU POKYCIAI

III,I,I 33 150

III,I,2 isstojusiems naria$s grazinti pasindiniai n
papildomi paiai 3,1 178

III,I,3 pelno dalies irmokejimas kredilo unijos ndims

-2u

III,2,I pagal subordinuotuosius isipdeisojimussaulos
0 0

|1.2.2 pagal subordinuotuosius isipareisoiimus
0 0
a a

III,3,I kilos finansinas veiklos Dinisu iDlaukos
|t.3.2 kitos finmsines veiklos Dinisu ismokos 0 0

0 a

Gnpieii finansinas!eiklos pinicu srautai :! 4
IV. Grynash pinig{ srrut{ prdidAjimas

-294 719

Pinigai laikota?io pmdzioj€ l3l8 569

vl. PiniSai laikolarpio pabaigoje 1024 I3l8

v.dovo paeiAu pavadinir$l (vuda n pawde)

Sonata Maaiulaitiona

Eit.
Nr, Nr.

lt. Iritrstrsinas veiklos Dinistr srantai
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