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Kooperatinds bendroves kredito unijos ,,Litas" nariams

Nuomon€

Mes atlikome Kooperatines bendroves kredito unijos ,,Litas" (toliau - Unijos) frnansiniq ataskaitq, kurias
sudaro 2019 m. gruodZio 31 d. balansas, t4 dienq pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reik5mingq 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 apibtdinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uL 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 lstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami mlsq nuomonei pagristi.

Vadolybds ir ui valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakingauL 5ir4 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
bltina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos,

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

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZi[reti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

Musg tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma ndra
reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama mfisq
nuomone. Pakankamas uZtikrininias - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4
i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai,
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kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti. kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos varlotojq ekonominiams sprendimams, priimanriems
remiantis frnansinemis 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 iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rrzik4, suplanavome ir atlikome procedrlras kaip atsak4 itoki4 rizik4 ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo nztka yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika. nes

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

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkreciomis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingumE.

. fvertinome 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 dcl to. ar.
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reikSrningas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tEsti veikl4. .leigu
padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MDsq iSvados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, blsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tEsti savo veiklos.

. fvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turinj, iskaitant atskleidimus. ir tai.
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindLiantys 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 reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontrolds trlkumus, jeigu juos
nustateme audito metu.
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l(B kredito unija "Litas"
(jnrones pavadinimas)

302448934 TAIKOS PR.21 B KATJNAS

(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m gruodZio m6n.31 d. BALANSAS

2020-02-20 Nr. 52020-0 1 24

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metq

(Tvirtinimo Zyma)

tukst.Eur
(ataskaitinis laikotarpis)

Vyiausioji buhaltere

(vyriausio.jo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskailos likslumo lygis rr valrula)

Rasa Ditkevriiene
(vardas ir pavarde)

TURTAS Pastsbos
Nr,

F'inansiniai
metai
2019

Pra6j9
finansiniai

metai
2018

A. TURTAS 8541 6234

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 8 t89 | lt3l

II Investicrjos j vertybinius poprerrus 9 563 762

Iu Kredito lstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5.jq gautinos sumos
0 5 2,5 2

IV,
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iS.it1 gautinos

SUMOS

tl 60il 4063

Kitas finansinis turtas
t2

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas l2

VII llgalaikis materialusis turtas
l3

VIII. Nematerialusis turtas
l3 I

TURTO IS VISO; 8541 6233

Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
2019

l'r'adjg
finansin iai

metai
201 n

B. MOI{DTTNOS SUNIOS IR ISIPAREIGOJ lNlAl 7883 576t

Moketinos sumos ir isipareigoiimai kredito jstaigoms l4 57

t1
Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos

nanams

5 7823 57 41

III Kitos moketinos sumos ir isipareigoiimai
l6 3 4

Atid0jiniai

Subordi nuoti jsipareigoj imai

\UOSAVAS KAPITALAS 65t 411

I Pajinis kapitalas t7 722 -55

II Privalomieii rezewai ir kapitalas 0

III Perkainojimo rezervas
0

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
M -64 -82

IVI Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) f24 1
7 ^1

lY,2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) -81 -35

NI]OSAVQ KAPiTALO IR ISTPARDTGOJIMU IS VISO: / 8s4r 623:

Valdybos pirmininkas

( jnrones vadovo pareigq pavad i ntmas)

Audrius Virbalas.

(vardas rr pat'arde;



KB kredito uniia "Litas"
(imones pavadinimas)

302448934 TAIKOS PR.2I B KAUNAS
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodiio mdn.3.l d' PELNO (NUOSTOLI(l) ATASKAITA

2020-02-20 N r. S2020-0 I 24

(ataskaitos sudarymo data)

2019 metq
(ataskaitinis laikotarprs)

(Tvirtinimo 2yma)

tUkst. Eur

(paraSas )

(ataskartos trkslumo lygrs lr val ruta )

(vardas ir pavarde)(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Eil.

Nr.

Finansiniai
metai
2019

Pradjg finansiniai
. rmetai

2018

I. Pal[kanq pajamos 2',7 | 234

[. Palukanq s4naudos t23

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 53 2

IV Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 4

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 2

VI Specialiqjq atidej iniq s4naudos 2 I

v.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir paldavimo rezLtltatas 0 -4

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) (,

VII Bendrosios ir administracines s4naudos 5 9l 86

VIII, Kitos veiklos pajamos 6 4

x Kitos veiklos sanaudos F^>
K, PELNAS (NUOSTOLIAD .PRI ES APMOKESTINTMA

XI Pelno mokestis 7 5

XII" G R\{|'\TASIS PD LNAS (NUOSTOLIAI) -4i

Valdybos oirmininkas
( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere

Audrius Virbalas

(vardas ir pavarde)

Rsasa Ditkevidiene



KB KREDITO UNIJA,,LITAS"

ATSKINAMASIS RaSras
2019 M. cnuooZlo 3l D.

(visos sumos pateiktos tfkst. eury, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

2018 m. lapkridio men.30 d. visuotinio nariq susirinkimu buvo nusprgsta pakeisti

Kooperatines bendroves ,,Gyventojq ir smulkaus verslo kredito unija" pavadinim4 i

Kooperatine bendrove kredito unija ,,Litas" bei patvirtinti kredito unijos istatq keitim4 nau.ia

redakcija.

Kredito unija iregistruota 2009 m. spalio men. 20 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino

Kredito unijos licencij4 2010 m. kovo men. 10 d.

Kredito unija- tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, LR kredito unijq istatymo

nustatyta tvarka iregistruota kredito istaiga, isik[rusi adresu Taikos pr.2I B, Kaunas.

Kredito unija paslaugas pradejo teikti 2010 m.balandLio men. 12 d.

Vidutinis metinis darbuotojq skaidius 2019 m. - 4,2018 m. - 4, vidutinis darbuoto.itr

darbo uZmokestis - 1584 eurai, praejusiais metais 1197 eurai.

Unija yra Jungtines centrines kredito unijos (toliau tekste JCKU) nare nuo 2017-12-27

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2019 metq finansiniq

ataskaitq parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos

standartus, Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei

unijos apskaitos politik4. Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. lapkridio men. l1 d.

Valdybos nutarimu Nr.V2009-11-06 ir pakeista 2018 m. sausio men.09 d. kredito unijos
valdybos posedZio protokolu Nr. V2018-0101.

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 - tlkst, Eurq.

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo

dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradg ir,ykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta

ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno

d.

20t9.L2.3t 20t8.L2.3t
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fizinioiosmenys 701. 547

Juridiniai osmenys 98 79



(nuostoliq) ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje

galiojusiu kursu.
Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus,

kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bDtq ivertinti
apdairiai, t. y. kad jq verte nebfltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir flkiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje [ra5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai

reikSming4 informacij4. Informacija reikSmingatada, 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 nesiruoSia 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

i$leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos"

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

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bUti 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 ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq
sprendimq veiksmingum4.

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

ir joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi blti matyti tikra ir
teisinga finansine b[kle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos

su s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir
kitose kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki
pareikalavimo, kurie pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq 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 18-ojo verslo apskaitos

standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki i5pirkimo termino laikomus LR Vyriausybes vertybinius popierius, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palUkanq metod4.



Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinLl sumq straipsnyje parodomos

Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos

gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir i5 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 terminuotqjq

indeliq sukauptos pallkanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 j,l gautinq sumq straipsnyjc

parodomos kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su

sukauptomis pal[kanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir verlinamos

pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palukanq metod4).

P as kol4 v er t d s sumaZ di imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos

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

finansines skolininko bUkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

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

metu nustato, ar nebuvo nuostolio ir,ykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i

vertinimo rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

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

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

dali eiimo dvdZiai ikti lentelei

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4

atgauti paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikrinimo priemong (uztikrinimo priemones pinigq

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4.62 proc. diskonto norma

(2018 metais taikyta 4,49 proc. diskonto norma)'
Paskolq vertes sumaZejimas 2019 ir 2018 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos

patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26

nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq

(atidej imq) abej otiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,

neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas

pripaZlstamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turlas ir
hnansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

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

atsargq, uZ skolas perimto nefrnansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus

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

metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir
atsargos vertinamas pagal9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Itgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

tines vert€s daltes sumazellmo I ele

Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertds sumai
2019 m.

idjimo dydis proc. _
2018 m.

standartine (I rizikos gruPe) 0 0

salimos rizikos 0I rizikos grupe) 5 5

oadidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25

abeiotina (lV rizikos grupe) 50 50

nuostolinsa (V rizikos gruPe) 100 100



ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarlo

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

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

standarto,,Nematerialusis turtas" nuo statas, vertd.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 100 Eur,

parodomis isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto

nuvertejimo ,n-a. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bUd4,

p.opot"ingai nuraSant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertq per numatom4 jo

naudojimo laikotarpi.
Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZilros 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 isipareigojim ai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito

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

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

apskaito s standarto,,Finansinis turtas ir fi nansiniai i siparei 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 pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigoj imai" nuostatas.
kitq motcetinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai, neparodyti kiiuose moletinq sumq- ir lsipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal24-

o.1o v"rsto apskaitos standarto,,Pelno mokestis",31-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

pasitiketinus (subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos iS pradZiq pripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q

suma, atskaidiavus sandofiui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos

amortizuota savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidarqs skirtumas

pripaZistamas pajamomis arba 
's4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos

padengimo laikotarpi taikant galiojandias palDkanq normas. Skolintos le5os pripaZlstamos

atsiskaitymo momentu.

Ilgalaikio turto grupO Nusid6v6i im o (am o rtizaci.i os) laikotarpis, m etais

Programine iranga
a
J

Lensviei i automobiltar 6

Baldai 6

Komoiuterine iranga
a
J

Kita iransa 4



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

teisine galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba

realizuoti turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Pal[kanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kredito istaigose laikomq

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

tikr4ja verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pallkanq pajamos

apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq pal0kanq metodE. PalUkanq pajamos pripaZistamos

kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bDti

patikimai ivertinama.
Paliikanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir

kitiems klientams priskaidiuotos palfikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus,
kurie nevertinami tikrEja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo 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 i5karto juos gavus, Komisiniq s4naudos

yra pripaListamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai

atliekama susijusi operacija.
Baudos, delspinigiai uZ paveluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami

pajamomis, kai pinigai yra gauti arba kai atsiranda irodymq, kad jie bus gauti, o tikimybe, kad

jq nebus gatta, yra maLa.
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

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

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu

finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq,

kuriuos formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo

rizikingum4, i kliento frnansing ir ekonoming blklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq
paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas

aplinkybes, turindias itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas'

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operaciiq

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqiq 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 jprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno

mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2018

metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas,20l9
metq - 15 proc., nes pajamos virSijo 300 tlkst. Eur.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

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

r eahzavimo ar atidetq moke sdiq idiparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo'

Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio

paskaidiavimui,



Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesditl turtinis likutis, jis pripaZistamas

f,rnansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vador,rybds nuomone,yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, neprtpaLintos Sio laikotarpio pajamomis,

balanse parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos,

ataskaitiniu laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos

pagal7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines

ataskaitas yra 0,3 %o nuo Kredito unijos turto veftes, bet ne daugiau kaip l5 000,00 ELIR

finansines ataskaitos.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALUKANV PAJAMOS IR SANAUDOS

Straipsnis

UZ paskolas

UZ le5as CKU

UZ vertybi ni us popierius

I5 viso pajamq

UZ indelius

UZ CKU paskolas

I5 viso s4naudq

Grynosios paltrkanq pajamos

2019 m. 2018m.

267

0

AT

271

118

5

t23
r48

226

5

3

234

106

5

ltl
126

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS
Straipsnis

Paslaugq ir komisiniq pajamos

Pajamos iS stojamojo mokesdio

Delspinigiq pajamos

I5 viso pajamq

Paslaugq ir komisiniq iSlaidos

I5 viso s4naudq

Grynosios komisiniq ir klientq
aptarnavimo veiklos pajamos

2019 m, 2018 m.

4I
J

9

53

4

4

49

1aIJ

I

9

23

4

4

l9



3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS
Straipsnis 2019 m.

Specialiqjq atid6jiniq s4naudos :

Spec. atidej iniai paskoloms

Kitas finansinio turto vertOs
pasikeitimo ir pardavimo rezultatas:

CKU pajq nuvedejimas

Spec. atidejiniai kitam finansiniam
turlui
NuraSytos paskolos

Rezultatas

rsh.e- i l-qq' i"rt q{s l -.
Nu$9v9jgto islaidos

FA audito i5laidos

Reklamos ir marketineo i5laidos

Indeliq draudimo imokos
Atskaitymai i stabilizacij os fond4

Kitos veiklos i5laidos

I I5 viso s4naudq
i '-" ""

i -*c-"y-r-g.i-o l". F1g : y gi4g: p ai3-m g s

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S.4NAUDOS

Straipsnis 2019 m.

2018 m.

-2
a

-L

0

0

0

0

-2

2019m.

0

0

I
I

-1

-1

0

0

-:)

4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS
PELNAS(NUOSTOLIAI)

Straipsnis

Realizuotas pelnas(nuostolis) i5

operacijq VVP operacijq

Rezultatas

2018m.

2018 m.

66

l
3

9

q

l

'76

6

aJ

A-
6

t)

85

186

6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Kitos veiklos pajamos 4

Viso pajamq 4

191

0

0

l0



7 PASTABA PELNO MOKESCIO SAN AUDOS

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Einamqjq metq pelno mokestis 0 U

Atidetasis pelno mokestis -5 0

I5 viso pelno mokesiio s4naudq -f, 0

Atiddtojo pelno mokesiio turto
iuddiimas
Likutis metq pradZioje 2 2

Del mokestiniq nuostoliq 5 0

Likutis metq pabaigoje 8 2

ESi

8 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq ekttivalentai parodytas sumas

sudaro pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose

kredito istaigose.
Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikds, labai likvidZios investicijos, lengvai

konvertuojamos i Zinom4 pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o veftes pokydiq

rrzrkayra labai nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktlra ir pokydiai:

Straipsnis

Grynieji pinigai

LeSos LR komerciniuose bankuose

turimose atsiskaitomosiose s4skaitose

LeSos CKU turimose atsiskaitomosiose
s4skaitose

I5 viso

2019 m. 2018 m.

22 t4

65 57

l 804

1891

l 060

I 131

9 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir

kitq Europos ekonomines erdves valstybiq verlybinius popierius. Investicijos i vertybinius

popierius balanse rodomos karlu su apskaidiuotomis palukanomis ir ivertinus ve(es

sumaZejim4 del galimq nuostoliq.20lg m. kovo men. kredito unija isigijo 700 vnt. vertybiniq

popieriq, uZ sum4 70,68 tlkst. Eur. Bei 2019 balandZio men. pardave 2 emisijq VVP 700 vnt. ir

2000 vnt., atitinkamai uZ sumas 70,27 EUR bei 200,29 EUR.

Unija 2019 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo fkeitusi. Visos

pokydiai per ataskaitiniinvesticijos yra isigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. Investicijq

laikotarpi ir strukt[ra buvo tokie:

I Stralpsnls

Ilgalaikes investicijos i LR VVP

Investicijos i JCKU kapital4

Investicijq i JCKU kapital4 nuverlejimo
suma

I5 viso

| 2o1e m. 
I

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki iSpirkimo

2018 m.

38s

r82

A-T

s63

584

182

-4

762



Unija yra Jungtines centrines kredito unijos (toliau tekste JCKU) nare nuo 2017-

12-27 d. pajiniai inasai 2018 m. 182,10 tlkst. Eur, 2019 m. liko nepakitg -182,10 EUR. JCKU

sprendimu, pajq nuvertejimas 2019 m. sudare 4 tlkst' Eur'

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS t5 rq
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 pallkanomis paskutinq ataskaitinio

laikotarpio dien4, ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq nuostoliq'

Unijai istojus iJCKU,2018 m. atsirado prievole naujojoje centrineje laikyti specialios

paskirties le5as, todel i likvidumo rezervo fond4 buvo pervesta 5 I ,12 t[kst. Eur.

Straipsnis
Le5os laikomos likvidumo rezervo
fonde JCKU

Paskolos suteiktos kt. unijoms

I5 viso

2019-12-31 2018-12-31

51 52

0

51

200

)<',

11 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS

JU GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos

ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis paliikanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq

nuostoliq.



Paskol felio stru tflra rr lal:

Eil.
Nr.

Rizikos
grupd

2019-12-31 2018-12-31

Skolos
suma

Spec.
atid€jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Skolos
suma

Spec.
atiddjiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

I Standartine 4029 0 6259 2186 0 3445

2
Galimos
rizikos

718
977

836 0
1401

a
J

Padidintos
rizikos

625 I
799

463 a
.)

598

4 Abejotina 133 0 150 236
at1
)lJ

5 Nuostolinga 510 2 843 348 2 767

6 I5 viso 6015 4 9028 4069 6 6524

7

Specialiqjq
atidejiniq
santykis su

kredito
unijos
nariams
suteiktq
paskolq
suma. oroc.

0,,07o 0'15"/"

2019 m. pasikeitus perskaidiuoto kapitalo skaidiavimo metodikai, visq didZiausiq

paskolrl suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2019-12-31 dienos b[klei sudare 2]3,80

proc., kai pagal sen4j4 skaidiavimo metodik4 jis sieke 2018-12-31. 491,51 proc.

12 PASTABA ATSARGOS, UZ STOT,AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

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

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

Straipsnis

Blsimojo laikotarpio i5laidos

Atideto pelno mokesdio turtas

I5 viso

2019-12-31 2018-12-3r

+

l2

LU



kredito uniios turimo t aikio materialioio turto st dius nateikrama lentelete.

Straipsnis
Kitas veikloje

naudojamas turtas
Nematerialusis

turtas
I5 viso

Likuiiai 2018 m. sausio I d.

Isigiiimo verte 49 50

Sukauptas nusidevej imas 3l aa)L

Likutin€ vertd 18 0 18

Apyvarta per 2018 metus

Isieiiimai 5 0

Nusideveiimas 7 0 7

NuraSymai 7 0 7

Likuiiai 2018 m. gruodZio 31 d.

Isigiiimo verte 47 48

Sukauptas nusidevei imas 3l 32

Likutin€ vert€ t6 0 l6

Apwarta per 2019 metus

fsigijimai J I J

Nusideveiimas 7 0 7

NuraSymai 5 0 5

Likuiiai 2019 m. eruodZio 31 d.

fsigijimo verte 45 2 47

Sukauptas nusidevej imas aa
JJ I 34

Likutind vert€ t2 I I

Veikloje naudojamas nuddv€tas
turtas (isigijimo savikaina)

10 I I

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS TR NEMATERIALUSIS TURTAS

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

ikeistas ar kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq
iama lentelei

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

f sipareigojimo apra5ymas

Paskolos iS CKU Invegos2 projektui, pallkanq norma 0,2 proc..

sutarlies pabaiga 2033-I I-05

I5 viso

2019-12-31 2019-12-3r

57

f,/ l1

tt



15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR
KREDITO UNIJOS NARIAMS

Straipsnis

Iki pareikalavimo :- fi ziniams nariams

- kredito unijq asocijuotq nariq

- kitoms organizacijoms

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo:
Terminuoti indeliai: - frziniams nariams

- kredito unijq asocijuotq nariq

t.sk. kredito unijoms
- kitoms organizacij oms

Viso terminuotq inddliq:
I5 viso

2019-12-31 2018-12-31

64

25
aa
L-)

l12
5527

r02
0

0

5629

57 4l

484

56

0

s40

715 8

125

0

0

7283
1823

Palflkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams/juridiniams nariams kito 2019

m. nuo 2,20yoiki2,lO% (2018 m. svyravo nuo l,60yo iki 1.50%), uZ indelius iki pareikalavimo

- palDkanos nemokamos (2018 m. 0%). Kredito unijq pallkanU normos nuo 0,5o% iki2,3yo,

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

Straipsnis

Sukauptos audito iSlaidos

Kiti isipareigojimai (skolos paslaugq tiekejams)

I5 viso

2019-12-31 2018-12-3r

2

1

3

17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS
Paiinis kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro 722 tnkst. eurq (201 8 m. - 553 t[kst. Eur). Jis sudarytas i5

pagrindiniq 91.93 tukst. Eur ir papildomq 630.05 t[kst. Eur pajq, iS kuriq 574.59 tukst, Eur

tvarls pajai. Nominali vieno pajaus verte fizinio asmens yra 30 eurq, juridinio asmens 30 e'urt1.

Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai

nuo jo apmoketo papildomo pajaus dydLio Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo buvo

atsiskaitoma vadovaujantis Kredito unijq istatymo Nr. I-796 pakeitimo istatymo 3 straipsnio 3

dalies nuostatomis, priklausomai nuo pajaus isigijimo datos.

Privalomasis rezervas
Unijos privalomqjirezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomq;i

rezev4pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

2

2

4

12



18 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktlra pagal terminus:
2019-12-31

Turtas

f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai
Likvidusis turlas
Likvidumo rodiklis, proc.

2018-12-3r

Turtas

{sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai
Likvidusis turtas
Einamiej i isipareigoj imai

Informacija apie unijos rodiklius:

Rodiklis

Kapitalo pakankamumo rodiklis,
proc.

Likvidumo rodiklis, proc.

Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc. nuo

Unijos kapitalo

Nuo 3

Iki 3 m6n. mdn. iki I
metq

2159 49s

1505 4572

Iki 3 mdn. Nuo 3 Nuo I
mdn. iki 1 iki 5

metq metq
1631 623 1603

813 2644 2299

Nuo 1 Ilgiau IS
iki 5 kaip VISOmetq 5 metai

2195 3692 8541

1720 744 8541

2262

380

Ilgiau IS
kaip 5 VISO
metai

2376 6233

477 6233

1793

4416

Didelis rodikliq skirtumas atsirado del skaidiavimo metodikos pasikeitimo.

19 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI
Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirlintus veiklos rizik4 ribojandius

normatyvus, taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

zors-r2- lt zo:'r.-rz - LB
-"^ir-- nustatytas -"^ji- nustafytasJr dydis dydis

14,87 >10,5 proc. 12 >10,5 Proc.

380,38 >100% 40,6 >300/0

18,48 <25 proc. 26,84 <25 proc.

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

21 PASTABA SUSIJUSIOS S.q.I,YS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos

nariai, paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su

kredito unijos vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi

kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai
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asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba)

balsavimo teisiq dali.

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq
socialinio draudimo imoku
I5 viso:
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo

imokos, tantjemos vadovams

2019 m.
38

38

38

20t9-12-31

2018 m.
48

48

48

20t8-t2-31

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.

Susijusioms Salims iSduotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai:

I5duotq paskolq likucrar
Priimtq indeliq likudiai

Nuomos ir panaudos bldu gautas ir naudojamas tuftas:

Nuomos ar panaudos budu valdomas turlas

Patalpq nuoma

Transportas

Valdybos pirmininkas

Vyriausiasis buhalteris

110

8

99

l0

22 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos

normatyvus. 2019 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
2019 m, pabaigoje nuraSytq ir nesusigraLinlt4 paskolq likutis buvo 11,29 tDkst. Eur

(2018 m. - 11,29 tDkst. Eur).
Nebalansiniq isipareigojimq sumas sudaro nei5naudotq kredito linijq likudiai - 55,85

tlkst. Eur, nei5naudotq paskolq likudiai 131,50 tlkst. Eur, (201S m. neiSnaudotq kredito linijq

likudiai -35,30 tlkst. Eur, suteiktos garantijos suma 51,50 tukst' Eur).

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitiniq metq peln4 l7 tukst. E;ulerkelti i kitus finansinius metus ir

padengti sukaupt4 nuostoli.

25 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI
2019 m. pobalansiniq ivykiq nebuvo.

Nuomos trukme

neterminuota

neterminuota

Audrius Virbalas

Rasa Ditkevidiene
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Aiskinamoio raSto priedas Nr. I

KB kredito unii " Litas"
nlmas

302448934 TAIKOS PR.2I B KAUNAS

2019 metq

Valdybos pirmininkas

( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(jmones kodas, adresas, kiti duornenys)

NIJOSAVO KAPITALO POKYEIAI

(paraSas)

tukst Eur

Audrius Virbalas

(vardas ir pavarde)

Rasa Ditkevidiene
(vardas ir pavarde)



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

KB kredito unija "Litas"
(jmones pavadinimas)

302448934 TAIKOS PR.2I B KAUNAS
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYCIAI

2019 metq t0kst. Eur

Eil
Nr

::.':. Straipsniai

,'..

Pradjg
finansiniai

metai
2019

Finansiniai
metai
2018

L PagrindinOs veiklos'Binigq srauta i

I11 gautos pallkanos 268 23:

t.1.2. sumoketos palUkanos 94 124

II Rezultatas t71 11t

t.2.1 gautikomisiniai 49 16

t.2.2 sumoketi komisiniai 4 4

Rezuhatas 15 t2

1.3.1 susisraZintos paskolos i5 kredito uniios nariLl 5 437 2 343

t.3.2 suteiktos paskolos kredito uniios nariams 7 180 2786

L3 Rezultatas -t 743 -44 3

| 4.1 ndeliq i5 klientq ir kedito unijos nariq plaukos L7 772 L5 !/J

r.4.2 indeliu i5 klientu ir kredito uniios nariq i5mokos

1.5 72r 12 582

t/ Rezultatas 2 051 597

I51 kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

paskirties leSq jplaukos 0 .L OU

r.5.2 kredito istaigorns suteiktq paskolq ir specialiosios

oaskirties leSu iSmokos 0 51

r,5 Rezultqtas 0 109

t 6.l fplaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) AI c

r.6.2 iSmokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 5 21,

1,6 Rezultatas 40 -21

r71 kitos u2 paslaugas gautos sumos 9 1C

t.7.2 kitos pagrindines veiklos pinigq iplaukos 0 0

t7 3 kitos pagrindines veiklos pinigq iSmokos 182 189

t7 4 sumoketas oelno mokestis 0 0

I. /. Rezultatas 173 t79

Grvnieii pagrindinds veiklos ninisu srautai 394 186

II. Investicin0s veiklos rrinigu srautai

II.l.r jplaukos perleidZiant verlybinius popierius 27L 100

|.1.2 iSmokos isigyj ant verrybinius popierius 7t 383

il.1. Rezultatqs 200 -283

IT,2,I iplaukos perleidZiant il galaiki materialqj i,
nematerialqji turt4

0 0

tL2.2 iSmokos j sigyj ant i lgalaiki material qj i, nematerialqj i

turtq 3 5

11 2 Rezultatas -3

II.3. I K os investicines veiklos pinigq iplaukos 0 C

|3.2 k tos investicines veiklos pinigq iSmokos C t

11,3. Rezultatas 0 0

Grvnieii investicin€s veiklos oinisu srautai 197 -28t



PINIGU SRAUTU POKYtTAI

AiSkinamojo raito priedas Nr.2

(paraSas) '1 ttarda: ir Pavarde)(vyriausioio buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Pra0j9
finansiniai

metai
20t9

Finansiniai
metai 2018

III... Finansines veiklos pinigq srautai

lil.t.l laiu imokos 285 388

III t2 i Sstoj u siems nariams gr aLinti pagri nd in iai i r

papildomi pajai

ll6 435

Ilr.1.3 pelno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

1il,1 Rezultatas t69 -47

I|.2.1 pagal subordinuotuosius isiparei goj imus gautos

SUMOS

0 0

IIL2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus sumoketos

SUlnOS

0 0

tIL2, Rezultatas 0 0

III.3. 1 k tos finansines veiklos pinigq iplaukos

ljt.3.2 t. tos finansines veiklos pinigu iSmokos 0

III.3 Rezultalqs 0 0

Grvnieii finansin€s veiklos pinigu srautai t69 -47

IV. Grynasis pinigq srautq padid6jimas
(sumaZ€iimas)

760 tJ9

Pinigai laikotarpio prad1ioie !
13t 28C

VI Pinigai laikotarpio pabaigoje I /!l t"

I89t I t3t

t,

Valdybos pirmininkas
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere

(nfrafas

SMi',[n'nt!

Audrius Virbalas
(vardas ir pavarde)

Rasa Ditkevidiene
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