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uA.B,,Audito tikslas"

NEPRI KLAUSOMO AUDITORIAUS I S\,'ADA

Kredito unijos Centro taupornoji kasa nariams

S4lygin6 nuomon€

Mes atlikome Kredito unijos Centro taupomoji kasa (toliau - Uniios) finansiniq ataskaitq. kr-rrias
sudaro 2016 m. gruodZio 3l d. balansas, tq dien4 pasibaigusill nretll pelno (nuostoliq) ataskaita ir
aiSkinamasis raStas, iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.
Mlsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos. iSskyrus mlsq iSvados ..S4lygines nuomones
pagrindas" skyriaus I -3 dalyse apra5ytq dalykq poveiki bei iSvados ,,S4lygines nuomones
pagrindas" skyriaus 4 dalyje apraSyto dalyko galim4 poveiki, visais reikSmingais atZvilgiais
teisingai pateikia unijos 2016 m. gruodZio 3l d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metul
finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teises
aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir frnansiniq ataskaitrl sudarymq. ir verslo apskaitos
standaftus.

S4lygin0s nuomonds pagrindas

1 . 2016 m. gruodZio 3 I d. balanso straipsnis ,.Kredito unij os nariams suteiktos paskolos ir kitos
i5 jq gautinos sumos" nera tinkamai ivertintas, nes audito metu nustatyti atvejai, kai paskolLl
uZtikrinimo priemonds veftes neatitinka tikrosios jq vertes. Del Sios prieZasties. r.nltsr-1

nuomone. unija turejo papildomai apskaidiuoti apie 384 trtkst. eurq specialiqjq atide.iiniq
s4naudq ir atitinkama suma sumaZinti 2016 m. gruodZio 31 d. balanso straipsnio..Krcditcr
unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos'' dydl.

2. Kredito unijos balanso straipsny.ie "Kitas finansinis turtas" 105 tlkst. eurq atspindetos kitos
gautinos sumos, kurios vadovaujantis 18-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis nebur,cr
pilnai iverlintos jq atgavimo tikimybe. MDsq nuomone, 2016 m gruodZio 31d. balansrr

,,Kitas finansinis turas" straipsnis turetq b[ti surnaZintas 53 tlkst. eurq ir atitinkamai
padidinti ataskaitiniq metq nuostoliai.

3. Kredito unijos balanso straipsnyje "Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas" 232 tukst.
eurq atspindetas 201 6 m. uL skolas perimtas turtas. Sis turtas unijos ivertir-rtas gr1,ne1ja

galimo realizavimo vefte. Pagal 9-o.jo verslo apskaitos standafto ..Atsargos" reikalavimus
uZ skolas perimtas turtas. sudaranl flnansines ataskaitas. turi b[ti registruo.jarnas isigijinrcr
savikaina arba gryntja realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai kuri iS jq yra maZesni. Mhsq
nuomone, 2016 m gruodZio 31d. balanso straipsnio ,.Atsargos uZ skolas perimtas ir kitas
turtas" verle turdtq blti sumaZinta 38 tlkst. eurq ir atitinkama suma padidinti ataskaitiniq
metq nuostoliai.
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4. Kaip nurodoma flnansiniq ataskaitq ai5kinamojo ra5to 8 pastabo.ie. Uniia per metus. kurie
pasibaige 2016 m. gruodZio 31 d., patyre 1.45 tUkst. eurll grynqjq nuostoliq. ir nuo tos
dienos paZeide Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojandius kapitalo pakankamumo
ir maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo rodiklius. fvertinus Sio
skyriaus l-3 dalyse nurodytus dalykus unijos nuosavas kapitalas taptq neigiamas. Sios
aplinkybes bei Unijos vadovybes pateiktas veiksmq planas leidZia manyti. kad egzistuoja
reik5mingi neapibreZtumai. kurie kelia abejones del unijos gebejimo tgsti veikl4. todel unilai
gali nepavykti realizuoti turto ir ivykdyti isipareigojimq iprastinemis verslo s4ly'gomis.
Finansines ataskaitos neatskleidZia Sio fakto.

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mlsq atsakomybe pagal Siuos
standaftus iSsamiai apibficlinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe r.rZ finansiniLl
ataskaitq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos i5leist4 Buhalteriq profbsionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus. susijusius su auditu Lietuvos Respubliko.je.
Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito jstat.vmu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mflsq surinkti audito irodyn-rai yra pakankarni ir tinkanti rn[sr-1

s4lyginei nuomonei pagristi.

Kiti dalykai

Unijos 2016 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq finansiniq ataskaitq audit4 atliko kitas auditorius
kuris 2016 m. kovo 8 d. apie tas ataskaitas pareiSke nemodifikuot4 nuomong.

Vadovybes ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakingauz Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolE, kokia. vadovybes nuomone.
yra butina finansindms ataskaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei bltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, iSskyrus tuos atve.ius, kai vadovybe ketina likviduoti unij4 ar nutraukti veiklq arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.
UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZitireti Uni.jos finansiniq ataskaitq rengimo procL'sq.

Auditoriaus atsakomyb€ uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mlsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimE del to. ar f'rnansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai iSkraipytos del apgaulds ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioie pateikiarna
mlsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukito lygio uZtikrinimas, o ne garantija. kad
reikSming4 iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal 'l'AS.

ISkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai
numatyti, kad atskirai ar karlu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams.
priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.
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Atlikdami audit4 pagal 'fAS, viso audito metu priemerne protbsinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
. Nustateme ir iverlinome finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq

rrzikq, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 itoki4 rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq m[sq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reikSmingo iSkraipyrno del klaidq neaptikimo rizika. nes
apgaule gali buti sukdiavimas. klastojimas. tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba
vidaus kontrol iq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles. kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedfiras, o ne tam. kad galetume pareiksti nuomonE apie
Unijos vidaus kontroles veiksmingum4.

. fvertinome taikornq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinirnq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos lgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to. ar.
remiantis surinktais frodymais. egzistuoja su ivl,kiais ar s4lygornis susijgs reikSrningas
neapibreZtumas, ddl kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jcigu
padarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtunras egzistuoja. auditoriaus iSvaclo.je
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba" jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Mlsq iSvados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi ivykiai ar sqlygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. lvertinome bendrE finansiniq ataskaitq pateikim4, struktur4 ir turinl. iskaitant atskleidimus. ir
rai, ar finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimt! ir
atlikimo laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus. fskaitant svarbius vidaus kontroles rrlkumus.
jeigu juos nustatdme audito metu.

Auditore DZiuljeta Cibauskaite. .,
2017.03.25 L-r' .-

Auditoriaus paZymejimo Nr. 000039

UAB .. Autlito tiks las"'
Audito fmones paZymejimo Nr. 001 388
Lietuvininkrl g.23, Silute, I-ietuvos Respublika
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Kredito unijr Centro taupomoji kasa

Qmones pavadinimas)

302595471 . Roliu s1.2, Vilnius
(imon0s kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m gruodlio m0n.3l d. BALANSAS

2017-03-22 Nr I
(ataskaitos sudarymo data)

2016 met{

(Tvirtrnimo Zyma)

t0kst.Eur
(slaLaitinis laikoEpir)

L.e.p. Adminisracijos vadovas

(imones vadovo pareigrl pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere

(rryriausiojo buhaherio (buhalterio) arba galindio

warkyi apskait4 kito ssmens pareigq pavadinimas)

(para3as)

(|tskaibs tikslwo ly8le ir YElist!)

Jolanta MalaiSkiene
(vardas ir pavard€)

Janina Baravykren€

(vardas ir pavarde)

gBo*q
(para5as)

)inigai ir pinigq ekvivalentai I t220t.5 6193,4t

[. nvesticijos i vertybinius popierius t4747,3t

Itr fuedito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos G jq gautinos sumos

IV
fuedito unijos nariams suteillos paskolos ir kitos i5 jq gautinos

iutnos

3 6289,3 l 8632,4C

Kitas fnansinis rurtas
105,4( 82,61

u. Atsargos, ui skolas perimtas ir kilas turtas 5 23 1,8(

vI Ilgalaikis materialusis nrltss 6 6,9(

m. Nematerialusis tunas 6 0,0( 0,0(

sumos u isipareigojunat lcedio istaigoms

Mok€tinos sumos ir isipareigo.limai klientams ir kedito unijos

Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai)



Kredito uniis Centro taupomoji kasa

(imones pavadinimas)

302595471 , Roliq al,2' Vilnius
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodZio mon.31 d. PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

2017-03-22Nt.2
(ataskaitos sudarymo datr)

2016 metu
(ErqkaitDs ls*obrpis)

(Tvininino !yma)

tU kst.Eur
(srssksibs tilsluo lnu ir valiuta)

Palukanq pajamos ll 574,05 1280, lt
T Paliikanu sanaudos ll 420,59 't48,79

I, Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos t2 77.47 65,91

v. Komisiniq ir klienq aptamavimo veiklos sqnaudos t2 122,3 tJt,tJ

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas -975.69 783,3

V,I Specialiqjq atiddjiniq sqnaudos IJ tzt1,7S t82,2'1

v.2. Kilas finansinio hrto vert€s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas l3 236,1 965,6(

u. Kitas finansines ir investicin€s veiklos pelnas (nuostoliai) t4 - 1,5t 14,5(

uL Bendrosios ir administracines sqnaudos l5 619,81 956,2t

vm. Kitos veiklos paiamos l6 38,0!

D(. Kitos veiklos sanaudos l6 3,8 l 15,8(

xt. Pelno mokestis t7

L.e.p. Administracijos vadovas

(imonOs vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba ga.lincio

warkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(parasas)

Jolanta Malai5kiene

(vardas ir pavardd)

JarLina Baravykiene

(vardas ir pavarde)



Ai5kinamasis ra5tas prie 2016 m. Finansiniq ataskaitq rinkinio

2017 m. kovo m6n. 22 d.

I. Bendroji dalis

Kredito unija "Centrine taupomoji kasa" (toliau - KU) buvo uZregistruota Valstybiniame registrtl
centre,201l m. vasario 19 d. |mones kodas 30259547f .

2015.02.11 kredito unijos pavadinimas buvo pakeistas i: Kredito unija Centro taupomoii kasa.

Lietuvos bankas 2011 m. geguZes 5 d. iSdave KU licencij4 teikti l.ietuvos Respublikos kredito Lrnijq

istatymo 4 straipsnio 2 dalf e nustatytas licencines finansines paslaugas:

-indeliq ir kitq gr4Zintinq le5q priemimas iS neprof.esionaliq rinkos dalyviq;

-Lietuvos Respublikos mokejimq !statymo 5 straipsnyie nustatytos mokejimo paslaugos.

Licencijos turetojas taip pat turi teisg teikti Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme nustatytas
nelicencines fi nansines paslaugas.

KU pagrinding veiklq pradejo vykdyti 2011 m. geguZes 23 d.

KU teisine forma: kooperatine bendrove.

Buveines adresas: RoZiu aleia 2 , LT-O1 104 Vilnius. Lietuva

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai KU neturejo isteigtq strukt[riniq padaliniq.

2016 m. gruodZio 3l d. vidutinis darbuotojq skaidius buvo 13.

2015 m. gruodZio 3l d. vidutinis darbuotojq skaidius buvo 14.

Vidutinis darbuotojo menesinis darbo uZmokestis buvo 2016 metais - 1.41 t[kst. Eur.20l5
metais- 2.37 tfikst. Eur.

KU CTK priima indelius bei gr4Zintinas leSas, teikia paskolas, investuoja i verlybinius popierius.

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

II. Apskaitos politika

KU fi nansine atskaitomybe parengta vadovauj antis Lietuvos Respublikoj e buhalterinq
apskait4 reglamentuojandiais teises aktais.

2016-12-3r 2015-12-31
Asociiuoti nariaiNariai Asociiuoti nariai

Fiziniai 0smenvs
Juridiniai asme



Finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. LR
buhalterines apskaitos istal.ymu, verslo apskaitos standartais, bei 43-uoju VAS "Kredito unijq
apskaita ir finansines ataskaitos". Rengiant finansing KU atskaitornybE buvo atsiZvelgiarna i veiklos
tgstinumo princip4, t. y. numatoma, kad KU artimiausioje ateityje gales tEsti savo veikl4.

Apskaitos politika ataskaitiniais rnetais nebuvo keista.
Finansiniai bendroves metai sutampa su kalendoriniais metais. Duomenys finansineje

atskaitomybeje pateikiami nacionaline valiuta, eurais.
Finansinis turtas skirstomas i 3 grupes:

o parduoti laikom4;
. Iki iSpirkimo termino laikom4;
o Suteiktas prasftolur ir gautinas sumas.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai KU gauna arba pagal vykdom4 sutartl
igyja teisg gauti pinigus ,ar kit4 finansini turt4. Suteiktos paskolos apskaitomos amortizuota
savikaina pagal sutartyje rrustatyt4 pallkanq normE, atemus nuostoli del vertes sun,aZejimo.
Gautinos sumos veftinamos isigijimo savikaina, atemus nuostoli del vertes sumaZe.iimo. KLi
suteiktos paskolos ir po vieneriq metq gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina. Pelnas
arba nuostoliai yra pripaZistrami pelno (nuostoliq) ataskaitoje. kai paskolos yra nuraSomos ar.iq verte!
sumaZdja, taip pat jas amortizuojant. Paskolos ir i5ankstiniai apmokejimai pripaZistami apskaitoje .f q
iSmokejimo dien4.

Kredito fstaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumll 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 pripaZfstamos ir vertinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standafto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siarne
straipsnyje taip pat parodorLos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito uniios nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinll slunq srraipsnyje parodomos
kredito unijos nariams sutein<tos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palr-lkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir verlinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standafto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4).
P a s ko 14 vert e s suntaii.i imu s

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais. Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko blkles verlinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq verlinimo metu
nustato" ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vertd nesumaZe.jo. AtsiZvelgus I vertinirno
rezultatus, paskola priskiriarna 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

itines vertds dalies sumaZeiimo dvdZiai teikti lenteleie
Paskolq rizikos grup0 Anskaitines vertes sumaZdiimo dr dis

2016 m. 2015 m
standaftine (l rizikos grupe) 0 (.t

galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos grupe) J t., 30
abeiotina (lV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga 1V rizikos grutl0) 100 100

Paskolq veftes sumaZejimas 2015 ir 2016 metais buvo skaidiuojamas pagal Uniios
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejinir,l
(atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles 

)



Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqji turtE, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas. neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tuftas pripaZistarnas ir
vertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto,.Finansinis turtas ir fir-ransiniai isipareigojinrai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turlo straipsnyje parodoma kredito unijos turimtl atsargtl.
uZ skolas perimto nefinanr;inio turlo, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti. ir ! kitus turto
straipsnius neitraukto turlo verte. UZ skolas perimtas nefinansinis tuftas. kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti. pripaZistamas tikrqja vefte atemus pardavirno i5laidas. o veliau kaip ir arsargos
vefiinamas pagal 9-ojo versllo apskaitos standarto .,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudo.jamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standartcr
,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas. verte.

Ilgalaikis materialusis tuftas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje..ieiiis atitinka visus
Siuos pripaZinimo kriterijus:
l. KU ketina ji naudoti ilgiau nei vienerius metus,
2. Pagristai tikisi gauti i5 turto ekonominds naudos b[simaisiais laikotarpiais:
3. Gali patikimai nustatyti turto isigiiimo (pasigaminimo) savikain4;
4. Turto isigijimo (pasigarninimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimaliE ilgalaikio materialio.jcr

turto savikain4, unijos nusistatyt4 kiekvienai turto grupei, t.y. I 000 Eur;
5. Unijai yra perduotarizika. susijusi su materialiuoju turlr,.

KU ilgalaikis materialusis tuftas apskaitomas isigijimo savikaina. Taikant isigi.iirno
savikainos bud4, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina, linansineje
atskaitomybeje parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4. Ilgalaikiam
materialiam turtui yra nustatyta likvidacine verle - vienas l-as euras. llgalaikio materialaus turto
naudingo tarnavimo laikas; nustatomas pagal LR juridiniq asmenq pelno mokescio istatl,,mo
reikalavimus.

KU nusidevejimas tufto grupems skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesinj)
nusidevejimo metod4. Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to. kai turtas
pradetas eksploatuoti. Ilgalaikio materialiojo tuno remonto iSlaidos priskiriarnos remonto
s4naudoms ir atskaitomos tuo mokestiniu periodu. kurf buvo faktiSkai patirtos.

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZiDros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu. kaijos
patiriamos. llgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaito.ie
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas jsigijimo savikaina. linansineje
atskaitomybeje parodomas isigijimo savikaina" atemus sukaupt4 amorlizacij4 ir .io veftes
sumaZejim4 ir pridejus vertes sumaZejimo atstatym4, t.y. likutine verte. Amortizacija skaidiuo.iama

Ilealaikio turto grurrd Nusiddvdj imo (amortizaci.i os) laikotarpis, metais
Programind iranga J

Pastatai 20
Lengviei i automobil rar 6; 10
Baldai 6
Kompiuterine iranga aJ
Kita iranga 5



pagal tiesiogiai proporcingE (tiesini) metod4. Nustatytas ir patvirtintas administracijos vadovo
nematerialaus turto nauding,c tarnavimo laikas 3 metai.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigoiimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-oio verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isripareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos lsipareigtojimq klientams, kurie nera kredito !staigos. ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir: isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo vers;lo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir flnansiniai isipareigo.jimai"'
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumrl ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-o.jo
verslo apskaitos standarto .,Pelno mokestis". 3l -ojo verslo apskaitos standarto ..Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus l<itus verslo apskaitos standartus.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja vefie, kuri4 sudaro grynoji gautq leiq suma.
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirlas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos anrortizlrotir
savikaina, o tarp gautq grlinr{ir+ iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padenginto laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai y,'ra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoli turt4 ir
isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

PalDkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos. uZdirbtos i3 kredito lstaigose iaikornq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio tur1o. kuris nevertinanas tikrqja
verte. Amortizuota savikairra ivertinto f.inansinio turto palhkanq pajamos apskaidiuojamos taikanr
apskaidiuotq palDkanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu. jei tiketina. kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali blti patikirnai iverlinama.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitien-rs
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus. kurie
nevertinami tikrqj a verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavim4 uZdirbtos perjamos ir patirtos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripalistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kreditr.r

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertds pasikeitimo. verlybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZeiimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu tur-tu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atide.iiniq. kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i k.iekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4. 

1
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kliento finansinE ir ekonoming blklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolents ivykdyti ir kitas aplinkybes. turincias
itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

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

Bendrqjq ir admirristraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

S4naudos pripaZistarnos vadovau.iantis kaupin-ro bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo laikE.
S4naudos ivertinamos tikrqia verte. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarl'tq iSlaidq
neimanoma tiesiogiai susietii su konkrediq pajamq uZdirbimu. ir jos ateinandiais laikotarpiais neduos
pajamq, Sios iSlaidos pripaZjstamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos. S4naudq dydis
paprastai ivertinamas sumol<eta arba moketina pinigil suma, neiskaitant pridetines vertes mokesdio
(toliau PVM). Sumoketas FVM yra registruojamas iatskir4 s4naudq s4skaitq. nes KU nera PVN,I
moketoja. S4naudos. nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamq uZdirbimu, apskaitoje
registruojamos kaip turtas.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kitr"rose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Per ataskaitini laikotarpf gautos fplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pa.iamomis. balanse
parodomos kaip isipareigcrjimai, o per ataskaitini laikotarpj ivykdytos iSmokos. ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Gautinq ir moketinq sumq uZskaitos su ta padia tredi4ja Salimi yra atliekamos tuomet. kai
tam atlikti yra pakankamas teisinis pagrindas.
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra ivertinti eurais. taikant balanso datos valiutos kurs4.
Sandoriai uZsienio valiuta yra ivertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursq. Pelnas ir
nuostoliai iS tokiq sandoriq bei iS uZsienio valiuta iSreikSto turto ir isipareigojimq likuciL,
perkainojimo balanso dien4 yra apskaitomi pelno (nuostoliq) ataskaitoje. parodant tik rezultat4.
peln4 ar nuostoli. Tokie likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutLl
keitimo kurs4.

Palyginamiej i skaitiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq
VAS standart4. KU nusta.tytas esminds
a 0.25 7o visos turto balansines vertes

ivertinimq keitintas ir klaidq taisyrnas atvaizduotos pagal
klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas

ra U.Z) "/o VISOS tU nes ver

Straipsnis
2015 m.

patvirtinti
duomenvs

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

Skirtumas,
tiikst. Eur

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos 6s,36 65.91 0.5 5

VII. Bendrosios ir administracines
sanaudos

756.82 9s6.29 199.47

VIII. Kitos veiklos pajamos 0.77 0.22 -0.5 5

lX. Kitos veiklos s4naudos )1511 r5,86 -19e"47



III. Pastabos ir lenteles prie finansiniq ataskaitq

Pastabose duomenys yra pateikti tiikst. eurq

l. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai (tukst. EUR)

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq ekvivalentai parodytas sumas sudarcr
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose.
Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

Straipsnis z0t6-t2-31 2015-12-31
Pokytis, tiikst.

Eur
Grynieji pinigai 64,70 17 l0 37.40

Le3os LR komerciniuose bankuose
turimose atsiskaitomosiose s4skaitose

12136.89 6166.19 5970.70

[5 viso 12201,59 6193,49 6008,10

2. Pastaba. Investicijos i Vyriausyb€s vertybinius popierius (VVP) (ttikst. EUR)

Kredito unija laisvas leSas investuoja i Lietuvos Respublikos ir kitq ES valstl,biq vertybinius
popierius. Investicijos i VVP balanse parodomos kartu su apskaidiuotomis pal[kanomis.

Unija 2016.12.31 vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Investicijos buvo isigy'tos laikyti jas
iki iSpirkimo datos, tadiau 2016 m. gruodZio men. visas VVP porf'elis buvo parduotas. InvesticiiLl

lal per ataskartlnr larktltaror ir slruktI buvo tokie

Straipsnis 2016-t2-31 20t5-t2-31 Pokytis, t[kst.
Eur

1. Ilgalaikes investicijos I,R VVP 0 10389.92 10389.92

2. llgalaikes investicijos BS VVP 0 4157 4) -4357.42

3.Trumpalaikes investicijos, i LR VVP.
pardavimui 0 0 U

4.Trumpalaikes investicijos j ES VVP,
oardavimui

0 0 U

I5 viso 0 14747,34 -14717,34

3. Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos (tiikst.
EUR)

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiems nariams suteiktos
paskolos ir i5 jq gautinos sumos karlu su sukauptomis pal[kanornis ir ivertinus veftis surnaZejimcl
del galimq nuostoliq.



Paskolu portfblio struktlra ir: ookvdiai(.) t() U a lal:

Eil.
Nr.

Rizikos grupd

2016-12-3t 20r5-12-3r Pokytis per metus

Apskai-
tind
vcrt0

Spec,
atidtjiniai

lJZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srl utai

Apskai-
ti ne

l erte

Spcc.
atiddjiniai

UZtikrinimo
prie nron i q

disk0ntu0ti
pinigq
srautai

Apskai-tint
vcrtC

:! pe c.

atidtji niai

Standartine 2L80.72 0 2779,47 0 5 98,7s 0

2 (ialrmos rizikos 705,48 1 1? 704.35 1907,37 7.25 1894,11 1 195,89 -6,L2

3
Padidintos
rizikos 573,43 14,30 559,72 1501,65 4L,79 1459,86 -928,22 27,49

{ Abelotina 599,74 8,18 591,5 6 1048,15 50,88 oo7 f7 448,4r -42,70

5 Nuostolrnga 3609.07 1?qq qf 2254,77 7774,83 ?r?, 1c 1501,69 L884,24 7r32,37

6 l5 viso 7668,44 1379,13 4109,80 8955,47 323,07 5852,93 1287,03 1056.06

7

'1 . sk.rtiduota
paskolrl
iSielkoj imui
laikotarpio
Dabaisai

1049,59 405,48 222,3 58,33 827,29 337 lq

8

Specialiqjq

atide,j iniq
sant) krs su

kredito unilos
narianrs
suteiktrl
paskolq surna.

Droc.

17,()8 J,6l \XX \\\

4. Pastaba. Kitas finansinis turtas (tiikst. EUR)

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos palukanos ir delspinigiai (dengimai) uL paskolas.
indeliai iki pareikalavimo Snoro banke ir atidejinys le5oms, turdtoms Snoro banke. kitas llnansinis
turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose.

Strai psn is

21|t6-12-31 20ls-12-Jl Pok) tis per metus. t[kst,
llu r

Apskaitint
verte

Spec.
atiddji niai

ApskaitinI
vcrte

Spec.
atidtji niai

Apskaitint
vertd

5pec.
a tidt.jin ia i

L Snoro bzrnke laik.vti ind. iki
parerk.

67,88 67,88 67,88 67,88 0,00 0,00

2. BLisiniq laikot. iSlaidos"

trunlp. lurtas

11,90 a)n 36,48 0 -24,58 4,20

3. Cautrnos sumos uZ perleistas
paskol as

271,60 268,00 145,00 145,00 L26,60 123,00

4.Kitos gautinos sumos
83,3s 78.49 33,L2 0 50,23 28,49

5.BiudZeto skola uni jai
39,24 0 13,0 1 0 26,23 0,00

I5 viso:
473,97 358,57 295,49 2t2,AA L78,48 155,69



5. Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas (tiikst. EUR)

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos. uZ skolas perimtas nefinansinis turtas. kurj
artimiausiu metu ketinama parduoti. ir i kitus straipsnius neitrauktas tuftas.

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, t[kst.
Eur

UZ paskolas perimtas turtas 231_,80 0 23r,80

Atsargq, ui skolas perimto ir kito turto
vert6 laikotarpio pabaigoje, i5 viso:

231,80 0 231,80

6. Pastaba. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas (tiikst. EUR)

Unija vis4 ilgalaiki rnaterialqji turt4 naudoja savo veiklo.ie. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip
apribotos teises i ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos turimo
ilgalaikio materialiojo tufio struktDr4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straipsnis Kita
iranga

Komp.
franga

Programind
iranga

Intern.
Tinkl. I5 viso

Likuiiai 2015 m. sausio I d.

lsigijimo verte 13.9 6.64 24.4s 4,17 49.16

Sukauptas nr-rsidevei imas 647 4,48 )4 0s 1.17 39.1 3

Likutine vert€ 7,47 2,16 0,40 0 10,03

Apyvarta per 2015 metus

lsigijimai 0 1,91 0 0 I.el
Nusidevej imas )57 2,01 0.40 0 4.98

Likuiiai 2015 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verle 13,9 R 55 24.45 4.17 5t.07
Sukauptas nusidevej irnas I 6.19 24"45 4.t7 44.11

Likutine verte 419 2,06 0 0 6,96

Apyvarta per 2016 metus

f sigrl irnai 0 U U U t)

Nr"rsidevej imas 2.18 I "04 0 0 3.22

Likuiiai 2016 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 13,9 8,5 5 24.45 4.t1 51.07

Sukauotas nusidevei irnas il,18 7 51 )4 4\ 4"t1 47.33

Likutine vert6 )1) 1,02 0 0 3,71

Veikloje naudojamas nuddvdtas
turtas (isigijimo savikaina)

8,05 5,76 0 0 13,81



7. Pastaba. Mok€tinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams (tiikst.
EUR)

Straipsnis 20t6-12-31 2015-12-31
Pokytis, tiikst.

Eur
Iki pareikalavimo:- fiziniarns nariams 269.53 400,54 - 13 1.01

kredito unijq asocijuotq nariq 25,13 25,18 -0.3 5

kitoms organizaciioms 0 0.09 -0.09
Viso isipareigoiimq iki pareikalavimo: 294.66 126,11 131,45
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams t7738.56 26665.08 -u926.52
- kredito unijq asocijuotq nLariq 417.05 621.06 -t0+.01

KltOmS Organlzacuoms 0 0

Viso terminuotq indOliq: 18155,61 27286,11 -9130,53

15 viso 18450,,27 27712,25 -9261,,98

8 . Pastaba. Kitos mok€tinos sumos ir isipareigojimai (tiikst. EUR)

Atostoginiq kaupiniai yra itraukti i isipareigojimus. susijusius su darbo santykiais.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31
Pokytis, ttikst.

Eur
Moketinos indeliq draudirno imokos 0 24.16 -24.16

Dividendai paj ininkams 0.87 0.86 0.0 r

Su darbo santykiais susijg

isipareigojimai, atostogq kaupiniai 31,4 17 .71 13.69

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas 10.98 0 10.98

I5 viso 43,25 42,73 0,52

9. Pastaba. KU kapitalas tittikst. EUR)

Pajinis kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro 1023,76 tfikst. Eurq (2015 m. 1139.03 tukst. Eur.). Jis
sudarytas i5 pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 30 Eurq. Visas Unijos
pajinis kapitalas apmokdtas.

Kiekvienas Unijos pajininkas. turintis pagrindini pa.jq. turi vienq bals4. nepriklausomai nuo
.io apmoketo papildomo paiaus dydZio. Pasibaigus pa.jininko narystei Uniio.ie su juo atsiskaitomir
gr4Zinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajLI imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo..Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimo'' Nr. XIt-
2567 nuostatas. nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomi pajai, kurie jsigyti iki 2016-12-31.
nebus itraukiami i kredito unijos pajini kapital4 skaidiuojant maZiausi4 kredito unijos kapital4 ir
veiklos rrzikq ribojandius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 2016-12-31
blklg tokiq pajiniq ina5q verte yra 871 ,27 t[kst. eurq.



Privalomasis rezervus
Unijos privalomEji rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rczervE pervestas visas arbaL ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir2016 m. sudarc
334,12 t[kst. Eur. (2015 m. - 217,52 tfikst. Eur.).

KU atsargos kapital4 sudaro 240,33 t[kst. Eur (2015 m. - 162.59 t[kst. Eur). Jis sudarvtas ii
steigejq ina5q, negr4Zintq proporcingai apskaidiuotq pajq, bei i5 pelno. Jo paskirtis - garantuoti
unijos finansinf stabilum4. Jis gali blti panaudojamas tik visuotinio nariq susirinkimo sprendimu
KU nuostoliams padengti.

Nuosavo kapitalo pokyciai pateikti aiSkinamojo raSto priede Nr.l ..Nuosavo kapitakr
pokydiai".

10 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipar,::igojimrl strukt[ra pagal terminus:
2016-12-31

2015-r2-31

11. Pastaba. Paliikanq pajamos ir i5laidos (tiikst. EUR)

Iki 3 m€n. Nuo 3 m€n.
iki I metq

Nuo 1

lKt f,
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

I S

VISO

Turtas 1,2334,21 83L,57 2206,17 3459,89 1883 1,84

f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

4309,65 1.0449,1,8 3754,66 318,35 1883 1,84

Likvidus s turtas L2270,83
Einamie lsrparelgollmal 1,3737,85

Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki 1 metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VISO

Turlas 6748,1.8 1459,46 I4L71,35 7283,81. 29662,80

f sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

5813,42 r4764,25 718s,99 1899,14 29662,80

Likvidus s turtas 21.01_4,02

Einamie lslparelgollmal 20553,47

Straipsnis 2016 m. 2015 m.
Pokytis,

ttikst. Eur
UZ paskolas 477,60 66e,30 -191.70

UZ le5as bankuose o?q 0"12 0.17

UZ verlybinius popierius 96.16 610,76 -514.60

[5 viso pajamq 574,05 1280.18 -706,13

UZ indelius fiziniq asmenq 411.49 736.60 -325. I I

UZ indelius iurid niq asmenq 9.r0 t2^19 -3.09

[5 viso sanaudu 420,59 748,79 -328,20

Grynosios pallkanq pajamos 153,46 531,39 -377,93
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Strai;rsnis 2016 m. 2015 m.
Pokytis,

tiikst. Eur
UZ pervedimo, atsiskaitynro operaci jas 0.90 0.53 0,37

UZ kreditavimo isipareigoj imus 76,38 64.83 1 1.56

Stojamasis mokestis 0.19 0.5 5 -0.36

Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos 77,17 65,91 I1.57
Komisinia mokesdiai banliams, uZ VVP 18,65 13,40 5 ?5

Komisinia tarpininkams 0 9,1 I -9.1 1

Sekmes mokestis uZ VVP 0 136,33 IJO.JJ
lnformacijos gavimo, konsultavimo i5l. 68.1 5 1 15,85 -47.1
Teisines paslaugos )o q) 53,54 -\/ n/

Creditinfo, sodrai uZ duom.enu teikima 511 4.48 0.63
BeviltiSku skolu iSieSkoiimo iSlaidos 9.31 4.77 +.51
Kitos 0.16 0.25 -0.09

Komisiniq ir klientq aptarnavimo sqnaudos 122,30 337,73 -215,43

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos -44,83 -271,82 227,00

12. Pastaba. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos ir i5laidos (tukst. EUR)

13. Pastaba. Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas (tfrkst. EUR)

14. Pastaba. Kitas finansines ir investicin€s veiklos pelnas (nuostoliai) (tukst. EUR)

Straipsnis 2016 m. 2015 m.
Pokytis,

ttikst. Eur
Specialiqjq atid€jiniq sqnaudos: 1211,,79 182,27 1029,52

Spec. atidej imai paskoloms 1179,07 37.27 1141.80

Spec. atideiimai kitam turtrui 32.72 14s.00 112.28

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas 236,10 965,60 -729,50

I5 operacijq vertybiniais popieriais 236.1 0 965.60 -729.50

Rezultatas -975,69 793,33 -1759,02

Straipsnis 2016 m. 2015 m.
Pokytis,

tiikst. Eur
Realizuotas pelnas (nuostolis) i5 operacijq uZsienio
valiuta 1.58 14,56 -16.14

Rezultatas - 1,58 14,56 16,14
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Strai;rsnis 2016 m. 2015 m.
Pokytis,

tfikst. Eur
Darbo jegos iSlaidos 1?1qq \./{ tfr -199.17

Reklamos ir rinkodaros iSlaidos 22.34 25.71 -3.37

FA audito iSlaidos 7.70 3 "48
A1aa-;a

Nuomos iSlaidos 71.67 69.61 2.06

Telefbno, paSto ir rySiq paslaugq iSlaidos 9,24 8.09 1.15

Nusidevejimo iSlaidos a 11J,Z I 4.99 1.78

Kitos: kanc. prekiq, lkines, prenumeratos, biuro
irangos i5l. 6,29 22.40 -16.11

Draudimo iSlaidos 6,1 5 t7.76 -1 ol
Seminarai, mokymai 0.12 21.00 -20.88

Tantiemu i5laidos 0.00 l7? 5q t22.s9
Indeliq draudimo imokq iSlaidos 128.62 73,40 55.22

Neatskaitomo PVM s4naudos 21.69 64.1 0 -42.41

Pinigq inkasavimo iSl. ir kitos iSl. 18.85 0.00 18.85

I5 viso 619,87 956,29 -336,12

15. Pastaba. Bendrosios ir administracines s4naudos (trfkst. ELIR )

16. Pastaba. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos (fiikst. EUR)

Straipsnis 2016 m. 2015 m.
Pokytis,

tflkst. Eur
Kitos veiklos pajamos 38,09 0,,22 37,87

Kitos pajamos 38.09 0.22 31.87

Kitos veiklos sanaudos 3,81 15,86 12,05

Paskolq perleidimas tretiesiems asmenims \ f\lL 15.66 12.02

Kitos iSlaidos 0.17 0,20 -0.03

Rezultatas 34,28 -15,64 49,92

17. Pastaba. Pelno mokesiio sanaudos

UL2016 m. kredito Lrnija nepriskaite moketino pelno mokesdio. uL2015 m. moketinas pel
mokestis buvo 0 t[kst. Eur.

Atideto pelno mokescio tuftas apskaitoje neregistruotas.

I-IO
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18. Pastaba. I5mokos vadovams (ttikst. EUR)

Kredito unijos vadovai yra:
1) stebetojq tarybos 3 nariai;
2) valdybos 3 nariait
3) administracijos vadovas;
4) vidaus audito tarnybos vadovas;
5) paskolq komiteto pirmininkas.

19. Pastaba. Informacija apie pinigq srautus (pinigq srautq ataskaita)

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

20. Pastaba.2016 m. pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Rodikliai Ataskaitiniai
metai

Praejg
linansiniai

metai

Likutis
finansin iq

metq
pa ba igoj c

A. Per metus priskaidiuotos sutrros, susijusios su darbo
santykiais: 58,9 r 231,62

l) pagrindinis darbo uZmokestis 44,98 176.84

2) Sodros mokesdiai I 3,93 5.1,78
3) kitos priskaidiuotos sumos, nesusijusios su darbo
santykiais-tantj emos, pas laugos I t.47 t22.60

B. Apmokelimas akci jomis

C. Suteiktos paskolos j.c5

D. Suteiktos vairios garantijos jmones vardu

E. Per ataskaitinj laikotarpi pripaZinta abe jotinq skolq suma

F. Avansas atsiskaitytinar ri,38 r3.56

Vidutinis vadovu skaidius per metus 9 9

Straipsniai Suma, EUR (tiikst.)

Nepaskirstytas rezultatas-pelnas (nuostoliai) - praejusiq finansiniq metq 194.i4

Grynasis finansiniq metq rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 1454.23

Paskirstytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) metq pabaigoje 1259.89

Pervedimai (dengimas) i5 atsargos kapitalo ir rezervinio kapitalo 5 7.1..15

Pask rstytlnas pelnas ( nuostoliai)

no dalis, paskirta i privalomqji rezervq 30 proc.

-pe no dalis, paskina j kitus rez:ervus (atsargos) 20 proc.

no dalis, paskirta dividendeuns. tandemorrs

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq finansiniq merq pabaigo-ie,
perkeliarnas i kitus fi nansinius rrretus -685,44
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21. Pastaba. Veiklos rizikq ribojantys normatyvai

Rodiklis 20L6-12.31 20t5rl2-31 LB nustat5rtas dydis
LgprBrv p6ar1rl4ulurllo roolKIls, proc, 3,29 13.04 >730/o

Likvidumo rodiklis, proc, 89,32 102 24 >60Yo
Afviros vienos utsienio valiutos pozicijos
rodiklis 0,90 5,97 <\5yo

Bendrosios atviros vienos uZsienio valiutos
pozicijos rodiklis 0,90 77 <s%

Padengimo likvidZiu rurtu rod iklis 180,02 26990,63
>l00Yo taikomas nuo 2013-
0l-01

Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc. nuo
perskaidiuoto laedito unijos kapitalo

102,51 15,86 450/o tarkomas nuo 20 I 3-
0l -01

esrwt^r{ srusuq pasr(otq oenoroJl surna, proc.
nuo

Perskaidiuoto unijos kapitalo.
1512,63 15,96

Unijos perskaidiuotas
kapitalas nevir5ija
nustatytos 579,24 ttikst. Eur
sumos, apriboiimo neraKredito.unijos investicijq j ne nuosavybes

verrybinius popierius procentas nuo hedito
unijos balansinio furto

49J2
Nuo 20 l5- l2-3 1 rud buti
<50 proc ,, nuo 2016-12-3 I
<35 proc.

Skolinimo kedito unijos vadovams ir su juo
susijusiq asmenq rodiklis, nuo perskaidiu-oto
lcredito unijos kapitalo

17,33 0 Negali virSyi l0 procenrq

unija Lietuvos banko reikalavimu 
.privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uzsienio valiutq pozicijos normafyvus.2016 m' gruodZio 31. d. KU nevykde kapitalo pakankamumo rodikiio, dideliq paskolq normatyvobei didziausios paskolos sumos vienam s[olininia:i normafwo

22. Pastaba. Pobalansiniai irykiai

Pet 2017 m' iki*finansiniq ataskaiq sudarymo datos buvo perdu ota l2paskolq isieskojimuiuz 1390,11 t[kst. Eur. Sioms paskoloms suformuoii atidejiniai 7gg,69ftrkst. Eur.

Unijos veiklos tgstinumas galimas Siais b[dais:

Kredito turijos vadovybe, siekiant alstatJrti mokum4 ir uitikrinti veiklos tgstinum4 priemeveiksmq plan4, kuris patvirtintas 20 r 7- 03-24 valdybos protokole.o Vadovybe parenge pinigq srautq prognozg 2017 metams pamenesiui ir Sios prognozesanalizg.
o Bando susitarti su trediosiomis Salimis del kapitalo stiprinimo (parasyti ar yraketinimo protokolai).
r UZtikrinant tinkam4 skolq iSie5kojim4, nukreipe reikalavimus i dali suteiktq paskolq.Turto are5to mastas: apie 609 400 Ew.

/, ,/
/ ///>zrrr rolanta Malaiskiene

L.e.p. Administracij os vadove

Vyr. buhaltere %Bo&Lq Janina Baravykiene
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AiSkinamojo ra$to priedas Nr.l
Kredito unija Centro,faypomoji kasa

(Fonespavadffi

2016 metq

L.e.p. Administracijos vadovas
(1mones vadovo pucigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

Wark),ti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

30259547I , RoZiq at.2, Vitnius
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYCIAI

*/3ea.u;
fut"s^) J

Jolanta MalaiSkiene
(vudas ir pavdde)

Janina Bararykiene
(vardas ir pavarde)

pol itikos pakeitimo rezullatas

klaidq taisymo rezultatas

taskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

Pelno dalis, skiriana apyvanai

(parasas)



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

(Pinigq srautq ataskaitos, sudaromos netiesioginiu btidu, forma)
Kredito unija Centro taupomoji kasa

Qmones pavadinimas)

302595471, RoZlrt a1.2, Vilnius
Qmon€s kodas, adresas, kiti duomenys)

PrNrcv SRAUTV POKYCIAT

2016 metU t0kst. Eur

as (nuostolis) i5 vertybinill popieriq grynaia verte

srautai iI veiklos oelno

srrutai iI investicinds veiklos

Piniginiai (mokejinai) ilgalaikio materialiojo turto isigijimui

srautai i5 finansints veiklos

nieii pinigu srautai i5 finrnsinOs veik-los

ir pinisu ekvivrlent

i ir pinizu ekvivalentai einamuiu finansiniu motu Dabaisoie balanse

L.e.p. Administracijos vadovas

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhal terio) arba galindio

tvarkpi apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(paraSas)

Ws
(paraSas)

anta MalaiSkiene

(vardas ir pavarde)

Janina Bararykiene
(vardas ir pavard€)
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