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uAB,,Audito tikslas"

NEpRrKr-AUSoMo AUDIToRIAUS tSvnnn
Kredito urri.j os .,Magnus" nariams

Nuomone

Mes atlikcme Kredito uniios."Magnus" (toliau- Unijos) finansiniq ataskaitq. kurias sudaro 2018 m.
g,ruodZio 3 1 d. balansas. tq dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai3kinamasis ra5tas.

iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4. audit4.

MDsq nuotnone. pridetos finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2018 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dienq pasibaigusill metl1 finansinius veiklos rczultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoie galiojandius verslo apskaitos standaftLls.

Pagrindar; nuomonei pareikiti

Audit4 at|kome pagal tarptautinius audito standartus (toliau -- TAS). M[sq atsakoml,be pagal Siuos
standartus iSsamiai apibUdinta Sios iSvados skyriu.le ..Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Uni jos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
isleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitll audito istatymo reikalavimus, susijusir-rs su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusitl su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitrl
ar.rdito istatymr-r ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musq surinkti audito irodymai yra pakankarli ir
tinkami rn[sq nuomonei pagristi.

\/adovyb€s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

\radovybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikirnE pagal Lietuvos
Respublik,rje galiojandius teises aktus. reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansinE
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia. vadovvbes nuomone. )'ra
b[tina flneLnsinems ataskaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama flnansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unilos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei b[tina) dalykr,rs, susijusius su veiklos tEstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taiky,mu.
iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti tJniia ar nutraukti veiklq arba ncruri kitr; rcaliu
alternatyvq, tik taip pasielgti.

LIZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZilreti Unijos finansiniq ataskaittl rengimo procr'sr1.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

N4[st1 tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to. ar flnansinds ataskaitos kaip visuma nera
reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurio.je pateikiama mtrstl
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija. kad reik5ming4
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iSkraipyrn4,.ieigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4. kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai.
k:r,rrie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai nun.rut1,tl. pu,1
aLtskirai ar kartu .iie gali tureti dideles itakos vartotojtl ekonominiat-r.rr rp."nilimams. priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

l\tlikdami auditq pagal TAS. viso audito metu priememe profesinius sprenclimus ir laikcmes
prrof-esinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

' Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rizik4, suplanavome ir atlikome procedr.rras kaip atsakq i toki4 rizik4 ir surinkome pakankamq
tinkarnq audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipl.mo del apgaules
neaptikimo tizlka yra didesne nei reikSmingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo ririka. ne.
apgaule gali bDti sukciavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq ncpaisymas.

' Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles. kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplink.vber"r-ris tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomonE apie I.Jni.ios
vidaus kontroles veiksmingum4.

. lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkarnum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimul bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristurn4.

. Padarrime iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to. ar.
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su !vykiais ar s4lygomis susijgs reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo rgsti r,,eiklq. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja. auditoriaus iSr,'adoie
prival,cme atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba. jeigu tokiup
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M[sq iSvados pagriitoi audiro
irodvrnais. kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, busimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

' f verlinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikirn4. struktDrq ir turinj. iskaitant atskleidimus. ir tai.
ar f-rnansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

l\4es. be virsq kitq daly'kq. inlbrmavome uZ valdyrnq atsakingus asmenis apie auclito apimtj ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles tr[kumus, jeigu.iuos
nustateme audito metu.

Auditorir.rsr DZiu ljeta C ibauskaite
l0lq-0i-04 , .--
.AuditoriaLrs paZymej irno Nr. 000039

UAB "Audito tikslas"
lrones kodas'177 31 947 4
PVM kodas L1'77 3 1 947 "t 6

.-Itjtr' ||)qts!i.t )1,: r [1.,'/rr] irs,rJ).r '!tr5i :

LtAB,, Auclito t ik,sl us "

Audito jmonds paZyrnejimo Nr. 001388
Lietuvininkq g.23. Silute. Lieruvos Respublika

//"1'

)
Lietuvrn nku g 23
Srlute, LT-99'1 34
aLrdLtas iaudrlof a ll
lvww aLlo]|ot ar.iL

Ir:t 8-441 7 l1JA
Tci B 441 {i22go
Tel 8-441 532JO
Fak 8-46 49?727



Kredito uniiu balanso forma

KREDITO UNIJA MAGNUS

(imones pavadinimas)

302671848 Konstitucijos pr. 15, Vilnius

2018 metq

(eLtaskaitinis laikotarpis)

V1'r. Buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti ap'skaitE kito asmens pareigq pavadinirnas)

( jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 m. GruodZio 3l d. BALANSAS
20 l9 m. sausio 22 d, Nr. FA- 18-0 I

(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo Zyrna)

tukst. Eur

(ataskaitos tikslurno llgis ir valiuta)

Arnoldas Kapleris

(vardas ir pavarde)

-/' ,f,

TURTAS Pastabos

Nr.
Finans in iai

metal

Prae.jg finansiniai
metai

A. T'URTAS 7296 6381
Plinigai ir pinigq ekvivalentai I I l4i 853

II In,vesticijos j vertybinius popierius I 693 I 593

III Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos 3

36C

IV Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos

sumos

A

4995 3 86C

Kitas fi nansinis; turtas 5 0 ll
VI Atsargos, u2 skolas perimtas ir kitas turtas 6 69 5(
VII I I salaikis materialusis turtas 7 32

VIII Nerraterialusis tufias 8 0

TLlR'fO IS T/ISO: 7296 6381

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIIV1AI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

nretai

Praejq finansiniai
metai

B. IIIOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 6848 5917
Vloketinos sumos ir sipareigoj irrai kredito istaigoms

i\1[oketinos surnos ir jsipareigojirrai klientams ir kredito uniios
nariams

9 6431 590C

III Kitos rnoketinos sumos ir jsipareigojimai l0 l6 t7

lv. Atidej iniai

Srrtrordinuotiej i jsipareigoj inrai ll 101

C. N T]OSAVA|S KAPITALAS 448 164
Pirj inis kapitalas t2 797 766

lt Privalomieji re:zervai ir kapitalas l3 3l )
III Pr:rkainoj imo rezervas

IV. Nepaskirsfytasis pelnas (nuostoliai ) l3 (380) (304)
I\/. I Ataskaitiniq rnr:tq pelnas (nuostoliai) -76 -:10

IV.2. Anl<stesniq rnelq pelnas ( nuostoliai ) -304 11 |

NLJOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS
V'ISO: ,). I / nge 6381

Administracij or; vadove

( jrnones,,,adovo pareigq pavadinirnas )

Mi/,):
'aSas ) ,'

Neringa Sakalauskiene

(vardas ir pavarde)(

(faraSas)



Kredito uniiq pelno (nuostoliq) ataskiritos fbrma

KREDITO UNIJA MAGNUS

(jmoncs pavaciinimas)

302671848 Konstitucijos pr. 15. Vilnius

(imones kodas, adresas. kiti duomenys)

2018 m. GruodZio 3r d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2019 m. sausio men. 22 d. Nr. FA- I 8-02

(ataskaitos sudarymo data)

201 8 metq t0kst. Eur

lataskaitinis laikotiirpis)

(Tvirtinimo Z1-rna)

(ataskaitos tikslumo l1,gis ir valiuta)

Arnoldas Kapleris

(paraSas) (r'ardas ir pavardc)

unlones ! itoovo parergLl pavaornllnas)

\rr r. Buhalteris

(vl riausio.jo buhalterio (buhalterio) arba galindio

n'ark)ti apskaitq kito asnrcns parcigq pavadinirnas)

(para#

//.
. ,'" f,'

pa

Eil.

Nr.
STRAIPSNIAI

Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg

finansiniai
metai

I F'alIkant; pajamos 4 296 235

II F'allkanq s4naudos 5 9l ll6
III l.omisiniq l<lientq aptarnavinro veiklos paiamos o l9 69

IV. l'omisiniq klientq aptarnavinro veiklos sqnaudos 1 7 t5
F inansinio urto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas: 8 ls) 33

v.l Specialitl jq atide j iniq sqnaudos l3 ')')

\/a llitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezullatas 6

I,i.itas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

flerndrosios ir administracines sanaudos l9 )) | z)l
I,iit6s veiklos pajamos 0 0

IX. I,lit6s veiklos sanaudos

X. t,TiLNAS (NIJOSTOLIAI) PRI ES APMOKESTINIMA (81) (46)

XI. ['elno mokestis 2l -16

XII GIlYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (76) (30)

hdrninistraci jo:r virdove

mones viLdovo pareig,u pavadinirnas

\,1 ltt, I

,y',,1'txt, Neringa Sakalausklene
(r,ardas ir pavarde)



KREDITO UNIJA ..MAGNUS"
Kredilo unijos kodas 302671848, Konstitucijos pr. 15, Vilnius

2018 M. GRTIODZIO 31 D. AISKINAMASIS NASTAS

2019 m. sausio 22 d. Nr. FA-18-03
(sudarymo data)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija,,MaLgnus" (toliau KU) buvo uZregistruota LR juridiniq asmenq registre 201 1 m.
rugse.io 30 d. Kredito unijos teisine forma: kooperatine bendrove. Ankstesnis bendroves pavadinimas
- kredito unija ,,Paner,€:Zio regiono taupomoji kasa". Pavadinimas buvo pakeistas neeiliniame
visuotiniarne nariq susirinkime, vykusiame 2018 m. lapkridio 6 d., naujoji istatq redakcija buvo
uZregistruota Vl ,,Registrq centras" 2018 m. lapkridio 20 d.

Lietuvos bankas 2012 m geguZes 10 d. iSdave licencij4 vykdyti indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq
priemim4 i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq, pinigq pervedimo, valiutos keitimo (grynais pinigais)
operacijas.

Kredito uniia ,.Magnus", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir socialinius
poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu i5 neprofesionaliq
rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijq istatyme numatytiems
arsmenims ir prisiima su tuo susiiusi4 rizikq bei atsakomybg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

R.espublikos kredito unijq istatyrnu, Lietuvos Itespublikos finansq istaigq jstatymu, Lietuvos
R.espublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZilros
institucijos; priimtais aktais ir savo istatais.

Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare nuo 2017-12-22 d..
KU isikfirusi adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius.
Ata.skaitinio laikotarpio pabaigoje KU clirbo 11 darbuotojai (2017 m. pabaigoje - 9

darbuotojai). Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis -997,77 eurr4, praejusiais metais - 846,33 eurq.
Informacija apie l,redito unijos narius ir asocijuotus narius:

Pradie finansiniai metai
I nartar Nariai Asociiuoti nariai

162

52

APSKAITOS PRINCIPAI

Zerniau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas prarengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal [,ietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkymq bei unijos apskaitos
oolitika.

Finansiniai metai

Fiziniai asmen

,Juridinia,; asme



2018 metq rugpjfidio 1 dien4 kredito unija migravo i5 apskaitos programos,,eLKUs" i
Lietuvos c,3ntrines kredit,c unijos apskaitos prograrn4,,i-Kubas". AtsiZvelgiant i programq skirtumus
ir atnaujintas kredito unijos tvarkas, 2018 metais rugpjfldio I dienq isigaliojo nauja apskaitos politika,
kuri patvirtinta 2018 metq liepos 31 dienq, valdybos posedZio protokolas Nr. VPPl 81076.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. eurq (tukst.
Eur).

Pagrindiniari principai

Atsargumas (kons;ervatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos
turlas, nuosavas kapitalar; ir isipareigojimai, pajarrLos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq
verte neb[tq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinla.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje

iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmQ, o ne tik pagal jq juriding form4.
ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4

informacijrl. Infbrmacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

VeiLklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tEsr savo operacijas pakankamai ilgai, kad.ii nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys yra
palyginarni.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iilleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio flnansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos.
parengtos taikant kaupimo princip4, infbrmuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie

is;ipareigojimus moketi ar:ba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vartotojams. turintiems

pakankamr.l ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktq inlbrmacij4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priiml.i ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingumE.

Patikimumas. tikrumas ir teisingumas. Informacija patikirna tada, kai ji yra tiksli. iSsami ir
joje nera reik5rningq klaidq. I5 kredito unijos finainsines ataskaitos turi bUti matl,ti tikra ir teisinga
finansine trlkle, taip pat 1ikri ir teisingi veiklos ir finansines b[kles pasikeitimai.

Paly'ginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejarnos su

srlnaudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinig;q 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
pripaZistarni ir verlinami pagal l8-ojo verslo apr;kaitos standarto,,Finansinis tllrtas ir finansiniai

i:;ipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i verlybinius popierius straips;nyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko,
I-,ietuvos R.espublikos ir kitq Europos ekonomines,:rdves valstybiq vyriausybiq verlybinitrs popierius



bei t.ietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir verlinami
pagal 18-oio verslo apskaitos standarto ,,Finansinir; turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Krcdito unija turi:
-pardavimui laikomi LR ir ES Vyriausybiq vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi tikr4ia

verte. Nusl.atant rinkos kain4 imamos ne maZiau kaip 2 rinkos dalyviq kotiruojamos pirkimo kainos.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kiQ i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, temrinuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir iS anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-
ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostalas. Siame
sttraipsny.je taip pat parodomos paskolq ir terminuc,tqjq indeliq sukauptos pal[kanos.

Kredito uniios nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumll straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gilutinos sumos kartu su sukauptomis palDkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistarnos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto .,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama traikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
[' us ko lry v e' r t es su muiej int as

Pas;kolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kr:edito unijos paskolq v,:ftinimo taisyklemis, kredito unijos f-rnansines
skolininko b[kles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standarlais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kar14 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolu rizikos grupei.

Pas;kolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos grllpE,
kredito unijos valdybos patvirlinti ir finansinese ataskaitose taikyi tiketini paskolos apskaitines
vefies dalies sumaZeiimo dvdZiai oateikti lenteleie:

Paskolq rizikos grupO Anskaitin€s vert€s sumaZ€iimo dvdis nroc.
2018 m. 2017 m.

0 0

5 5

25 25

50 50

100 100

ralimos rizikos Il rizikos

Pas;kolq vertes sumaZejimas skaidiuojama.s atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketinq
atgauti paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemonds pinigq
sraut4).

Paskolq vertes sumaZejimas 2018 ir 2017 mLetais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirlintas
taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarirnu Nr. 38
(Lietuvos banko valdybos 2013-07-19 nutarimo Nr.03-125 redakcija) patvirlintas kredito unijq
abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqlq atidejinirq (atidejimq) abejotiniems aktyr,'ams sudaryrno bei
apskaitos taisykles.

Kito finansinio turlo straipsnyje parodorna gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialtj ji ir nematerialtji turt4, biudZeto skolos l,:redito unijai ir kitas finansinis tuftas. neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tuftas pripaZistamas ir
vertinama:; pagal 18-ojo verslo apskaitos standart,r,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

didintos rizikos (lII rizikos sru
abeiotina (lV rizikos sru
nuostolinsa (V rizikos



Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turlo straipsnyje parodoma kredito unijos turirnq atsargq.
uZ skolas perimto nefinansinio tur1o, kuri arlimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto vertd. UZ skolas perimtas nefinansinis tufias, kurj artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja vefte atdmus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo tut1o, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
.,llgalaikis materialusis tuftas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
tufto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standafio,,Nematerialusis
tuftas" nuostatas. verte.

Ilgalaikis tufias (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 250 Eur, (2017 m. *
150 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amorlizacijos) ir turto
nuvertejim.o suma. Nusidevejimas (amortizaciija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bDd4,
proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo rraudojimo
laikotarpi.

Tufto udoii Iaik

Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZfstamos s4naudomis tuo ataskaitinir.r laikotarpiu. kaijos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstrervimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai islipareigojimai

Mc,ketinr{ sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kre<Jito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito fstaigoms suma. Moketinos sumos ir

kiU na lmo lalKorarDtat vra toKle

Ilgalaikio turto grup6 Metodas Normatvvas metais

NIiMAI'ERIALUSIS'f URTAS

Programine iranga tiesinis _)

Isigytos teises tleslnrs 4

Kitas nematerialusis turlas tiesinis _)

PrestiZo verte tiesinis _l

MATER,IALUSIS TU]TTAS

Veiklai naudojami nauji pastatai. bei pastatl1, itrauktq i LR
nekilnojamqiq kultlros verlybiq registr4, rekonstravimas, jei
pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002.01,01
d, gyvenamieji namai, kiti auk5diau neiSvardinti pastatai

tleslnl s 25

Ma3inos ir irensimai tiesinis 5

Baldai, iSskyrus naudojamus vieSbudiq veiklai tiesinis t)

Kompiuterine technika
tinklai ir iranga)

ir ry5irl priemones (kompiuteriai, jq
tiesinis

_)

l) kiti lengvieji automobiliai - ne senesni kaip 5 metq tiesinis ()

,\ kiti lengviej i automobiliai tleslnls l0
Kitas anksdiau neiSvardvtas materialusis tufias tiesinis 4



isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir jsipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigoiimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai''
nuostatas.

Kitq moketing sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparody'ti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje
parodomos; moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-<:jo verslo
apskaitos standafto,,Pelno mokestis",3l-ojo r,'erslo apskaitos standarlo,,Atlygis darbuotojui" ir
atitinkamus kitus verslo apskaitos standarlus.

Skolintos le5os i5 pradLit4 pripaZistamos tikrqja vefie, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos arnortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq jplaukq ir padengimo veftes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis; arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZ!stamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas surnas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
!sipareigoj imus vienu rnetu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

PalDkantl pajamq straipsny,je parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomr-1
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turlo, kuris nevertinamas tikr4ja
verte. Amorlizuota savikaina jvertinto f'uransinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq palflkanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali blti patikimai ivertinama.

Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus. kurie
nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos u2
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajarnos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesciai
yra nereill5mingi ir pajamomis pripaZistami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yra pripaListamos, kai atliekama
susiiusi operacija.

Finansinio tutlo vefies pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnl,je parodomas kredito
istaigoms ir kredito uniios nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vefies pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertds sumaZejimo ir nuostoliq
del verles sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turlu
pelnas artra nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos formuoja
atsiZvelgdtrma i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4. i kliento
finansinE ir ekonoming b[klg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4.
i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. turindias itakos
kredito unijos turlo vefiei, sqnaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemonitl 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,t ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2018 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio taril-as,2017 metq - l5
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesditl isipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.
T'arifai, ga.liojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio
paskaidiavimui.

Ka:i apskaidiuojarnas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese
ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybds nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos sEnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standartq. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikyas sudarant Sias finansines ataskaitas yra
0,1 - 0,3 ?t, visos turto balansines vertes, bet ne daugiau kaip 43,4 tlkst. Eur.

Atlikti palvsi iu skaidiu ko indeti lenteleilKu paryglnarnulu sKalclu Koreqavlmal a lnoetl lentele

Eil
nr.

Straipsnis
2017-12-31

duomenys po
koregavimo

2017 -12-31
duomenys iki
koregavimo

Koregavimo
suma

Pelno (nuostolig) ataskaita
IV. I.i.omisiniq ir klientq aptarnavimo

r,'eiklos sanaudos
l5 a1

JT t6

VII []endrosios administracinds sanaudos 252 236 t6

FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

I pastoba. Pinigai ir pinig7 elo:ivalentai

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai metai

Grynieii pinigai a1JI I
LeSos komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose

25 844

LeSos Centrineje kredito uniioie 1091 0
Pinieu ir iu ekvivalentu i5 viso: tr47 8s3



2 pastabu. Investiciios j vertybinius popierius'

Investicijos iLR Vyriausybes vertybinius popierius sudare 81 oA, kita dalis - 19 % i[]S
Vyriausybiq vertybinius popierius. Kredito unija 2018 m. gruodLio 3l d. vertybiniq popieriq ikeitusi
nebuvo. Visi vertybiniai popieriai apskaityti kaip galimo pardavimo (valdybos protokolo Nr.

2017 m. gruodZio 22 d. kredito unija pasiraSe narystds sutarli su Lietuvos centrine kredito r-rnija ir
is;igijo paglrindini Centrines kredito unijos pajq 1000 Eur,2018 metais buvo isigyti papildomi
Clentrines l<redito unijos pajai u2132 tukst. Eur ir suformuoti 10 % dydZio specialieji atideiiniai.

Pallkanq normos uZ paskolas 2018 m. gruodZio 31 d. svyravo nuo 4,00 % ikl 18,00 %,
sverlinis pallkanq vidurkis - 6,85 o 

.

Varlovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarirnu Nr. 38 ,.Del kredito
unijq minimalitl paskolu vertinimo reikalavimq patvirtinimo", jvertinta galima paskolq portfelio
ri.zika ir 2C)18 m, gruodLio 3l d. suformuota 41 t[kst, Eur specialiqjq atidejiniq, kurie sudare 0,81 %
K.redito r"rnijos nariams suteiktq paskolq vertes.

edKbo.

PP 8/0 6

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai metai

l. Galimo nardavimo VVP: 573 1592
I 3.Ilealaikes nvestlc OS LR VVP 464 1481
L4.Ilealaikes nvestlc OS ES iT EEE VVP 109 111

2. Inveslic os i LCKU kapitala 133

3. Spec. a deiiniai LCKU paiams -lJ 0
Investiciiq i5 viso, Eur: 693 1593

reclilo lsluigttms.tuleiktos pa.skttlos ir kilos i.( iu Suutinos s'1,!m()s

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai metai

Terminuoti indeliai LCKU 3 vnt. nuo 6 iki 12 men.
laikotaroiui 300 0

Specialios paskirties le5os LCKU 60 0

I5 viso: 360 0

T'erminuottl indeli4 palukanos nuo 0,31 iki 0,19 proc.

4 postaba. Kredito unijos nariants suteiktos paskolos ir kitos ii jt1 guutinos sumos

Straipsnio pavadinimas Finansiniai metai Pra€ie finansiniai metai
Galiojandiq

sutardiq
skaidius

Paskolq
suma

Galiojandiq
sutardiq
skaidius

Paskolq
suma

'Irumnalaikds naskolos: 4 2tl 1 /f,
Nariams (fiziniams asmenims) 0 0 I 2

.Asocij uotiems nariams (juridiniams
irsmenims;)

4 2t1 I aa/)
llealaik€s rraskolos: 200 4784 188 3785
)Jariams 1 fi ziniams asmcnims) t64 2828 157 2246
.Asocijuotiems nariams (juridiniams
asmenims;)

36 I 956 a1
JI 1 539

I5 viso: 204 4995 192 3860



Straipsnio
pavadi nimts

Finansiniai mctai l'ratjg linansiniai metai

Kiekis ['askolos

su ma

Spec.

atiddj i

niai
(%l

Spec.

atidtjini
q suma

[]Ztikrinimo
prie moniq
diskontuoti
pinigq

srautai

Kiekis Pasknlos

su ma

Spec,

atidtj
iniai
(%\

Spec.

atid tj i n

iq suma

UZtikrinimo
prie moniq
diskontuoti
pinigq

srautai
Standarl i nes

paskolos (l plr.)
r65 | 993 0

2450
It2 I 552 U

Iu7,1

Galinros rizikos

paskolos (ll gr.)
2l I 603 5 l 2341

30 9ttg l
1 348

Padidintos rrzikos

paskolos (lll gr.)
d 362 .1.)

7.11
2l 660 z) 12.

I 090

Abe.jotinos

paskolos (lV gr.)
2 2 50

0
6 207 50 7

2t4

N uostol ingos

paskolos (V gr.)
IJ t07 6 100 l6 1446

21 488 100 t6
63

l3 r iso: 201 5036 ,ll 6978 192 J896 J6 5159

2018 m. gruodZio 3l d. suteiktq paskolq uZtikrinimo priemoniq vefte sudare 6978 t[ksr. Eur.
t.y. 1,38 l:arto didesne uZ suteiktq paskolq vertg. 2018 m. buvo suteiktos I paskola su valstybes
garantija (TZUPGF ir INVEGA). Viso paskolq su ZUPGF ir INVEGA - 9.

5 pastoba. Kitas Jinans'inis turtus

6 pastaba, Atsargos, ui skolas perimtas ir kitas turtas

2018 metais kredito unija uZ skolas pereme vien4 Zemes sklyp4, kurio verte -1385 Ilur.

Iitraipsnio pavadinimas Finansiniai metai Pra€is finansiniai metai
Skolos
suma

Specialiqjq
atideiiniu suma

Skolos
suma

Specialiqjq
atideiiniu suma

l. Gautinc's sumos a1
JI -31 43 a^

-J./.

I .1 . Gautinos sumos i5 AB ftkio
trankas

I

1.2. Gautinos sumos iS LIAB
,,Paskoh"1 partneriai" (perleista
paskola)

30 -30 A11L
a1-Jl

I5 viso: 31 -31 43 -32

lStraipsnio pavadinimas I lnanslnlal metal Praejg finansiniai
metai

l. Atidetojo mokesdio turtas 5l 47
12. ISankstiniai apmokei imai 17 o

.1. UZ skol[as perimtas turtas I 0
l[5 viso: 69 56



7 pnsto ba. I I gu I u i ki.r mu t e r i u I u.s' i s' I ur. l us

Straipsnio pavadinimas I5 viso ilgalaikio
materialaus turto

l. {sigij
prad'zio

mo savikaina ataskaitinio laikotamio aAL.+

1.1. lsigyta 31

1.2. NuraSyta ir parduota 0

2. fsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 55

3. Sukauptas nusidevejimas ataskaitinio
laikotarpio pradZioie t7

3.l. Apskaidiuota per metus -6

3.2. Nura5yta ir parduota 0

4. Sukauptas nusidevejimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -L)

5. Likutine tufto vefte ataskaitinio laikotanrio
pradZioje 7

6. Likutind turto vert€ ataskaitinio
laikotarpio pabaigoie

1t

2018 metais kredito unijos isigijo ilgalaikio turlo uZ 31 tukst. Eur, i5 kuriq 16 tukst. Eur
kainavo automobilis, likqs isigytas turtas - baldai, kompiuterine technika ir kitas ilgalaikis turtas.

8 pastabu. lr/ennterialusis turtas

Straipsnio pavadinimas Kitas
nematerialus

turtas
1. Isig
pradZio

iimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
40

I L fsigyta 0
1.2. NuraSvta ir narduota
2. lsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoie 40

3. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio
pradZioie -39

3. I . Apskaidiuota per metus
3.2. NuraSvta ir narduota 0
4. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio
pabaigoie -40

5. Likutine turto vertd ataskaitinio laikotaroio
pradZioie
6. Likutind turto vert€ ataskaitinio laikotarpio
pabaigo.ie 0



9 pastaba. Moketinos sumos ir jsipareigojimai klienlctms ir Kredito unijos nariams

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai metai

L Kredito unijos nariq indeliai ir isipareigo.iimai
nariams 5373 5197

1.1. Indeliai iki pareikalavimo 329 266
1.2. Terrn nuotle indeliai 5044 4865
1.3. Kaup amleJr ndeliai 0 666
2. Kredito unijos asocijuotq nariq indeliai ir
isipareigoi imai nariams I 058 103

2.1. Indeliai iki nareikalavimo 56 103
2.2 Terminuotieii indeliai I 002 0

I5 viso: 643r 5900

Metine pallkanq norma uZ terminuotus indelius priklausomai nuo indelio termino ir
valiutos s"/yravo 2018 m. nuo 00% iki 4.3o (2017 m. nuo 0,3% iki 2.2o ), svertinis pahikanq
tr;rminuottl indeliq eurais pallkanq vidurkis - 1,6yo, JAV doleriais - 2,0o , uZ indelius iki
pareikalavimo - 0% (2017 m. - 0%). Del 2018 metais pasikeitusios apskaitos programos. visi
kaupiamie.ji indeliai buvo pakeisti i terminuotuosius indelius.

10 pastobtr. Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai

I 1 pastahu. Suborclinuotiej i isipareigoj inrui

Siekdama sustiprinti kapital4, kredito unija 201 8 metais i5 Centrines kredito unijos gavo
subordinuotqiq paskol4. Paskolos suma - 400 tUkst. E,ur, terminas - 6 metai. pal[kanq norma - 5,91
o,/o. 2018 nn. lapkridio menesi buvo gautas Lietulos banko leidimas iskaityti gaut4 subordinuotEjq
paskol4 i k.redito unijos II lygio kapitalq.

Straipsnio pavadinimas

l. Su darbo santykiais susijg isipareigojimai,
naudotos atosto

2. Skolos;tiekeiams
I5 viso:

Finansiniai
metai

Pra€j9
finansiniai metai

Straipsnio pavadinimas

Gautos askolos i5 Centrines kredito unii
tos pal[kanos uZ sauta naskol

I5 viso:

Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai metai

10



Straipsni<r

pavadinirnas
2018.t2.31

Nuosavybes
dalis%

2017.12.3r
Nuosavybes

dalis%
Pajininkq
skaidius

Pajinis
kapitalas

Pajininkq
skaidius

Pajinis
kanitalas

Fiziniai
asmenys -
tikrieii naLriai

972 430 54 762 AllaLl 55

Juridiniai
asmenys -
asociiuotii nariai

105 JO/ 46 52 345 45

15 viso: 1077 797 100 814 766 100

l2 pnstaha. Pajinis kapitalas

Unijos pajinis kapitalas sudarytas i5 pagrindiniq ir papildomq pajq. Pajinio inaSo dydi
nustato Kredito unijos visuotinis nariq susirinkimas. Pagrindinio pajaus dydis pagal kredito unijos

istatus tiek fiziniams, tiekiuridiniams asmenims yra 30 EUR. Nominali vieno papildomo pajaus verte
- 30 EU.R. Kiekvienas Kredito unijos pajinirkas, turintis pagrindini pajr+, turi vien4 balsa,
visuotiniarne nariq susirinkime.

Straipsrrio pavadinimas Finansiniai
metai

Pra0jg
finansiniai metai

l. Paiiniis kapitalas 797 766
I. I. Privslomasis pcrius 72 /J

Fiziniai asmenvs 65 67
Asoc luotl nanal 7 8

I.2.Popildomas pujus 720 690

Fizirr al asmenvs JOI 353
Asoc: uotr nanar 359 aa-

)J I

1.3. Grqiintinas pojus 5 I
Fiziniai asmenvs 4 1

Aso luotr nanal I 0

Pajinis inaSas,
pasibaigus, o pajinis
rinijoje nepasibaigus.
nuostatomis.

surnoketas uZ pagrindini pa.iq, gali b[ti gr4Zinamas tik narystei kredito unijoje
inaSas, sumoketas uZ papildom4 pajrl, gali bDti gr4Zinamas ir narystei kredito
Atsiskaitymai vykdomi varlovaujantis Kredito unijq istat-r-rno 14 straipsnio

l3 pastobt. Privalontieji rezervcti ir atsargos kapi,talcts

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai metai

l. Privalomieii rezervai ir atsarsos kapitalas 3l z

1.1 Atsarsos kapitalas a1J-t 2

[5 viso: 3l 2

2018 metais juridinis asmuo pervedd 26,1 eurry i .Kredito unijos atsargos kapitolq.

I3 pastabu. Nepaskirslytas pelnas (nuosloliai)

Balanso straipsnyje ,,Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)" parodoma Kredito unijos pelnas arba
nuostoliai, kurie yra Kredito unijos finansinis me:tines veiklos rezultatas, kuris apskaidiuojamas is

11



f.redito unijos finansiniq metq pajamq, atskaidius tq metq Kredito unijos iSlaidas. Nepaskirstytojo
pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomas Kredito unijos uZdirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba
nepadengt i nuostoliai.
Atskirai p,arodomas ataskaitinio laikotarpio ir an.kstesniq finansiniq metq nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai). Grynasis pelnas arba nuostoliai yra g;rynasis Kredito unijos finansinis metines veiklos
rezultatas, kuris apskaidiuojamas i5 Kredito unijos finansinio metines veiklos rezultato atemus
ataskaitinio laikotarpio apskaidiuotas mokesdiq sumas.

Straipsnio rravadinimas
L Nepashirstytas pelnas (nuostoliai) finansiniu nret adlio
2. Grynar;is finansinis metines veiklos rezultatas
3. Finansiniq metq pabaigai skirstytinas veiklos rezultatas
4. Atsk4i.tymai i privalom4ii rezervE arba rezervini kapital
5. Atskqlqy44i i kitus kredito unijoje sudaromus .kapitalus ir rezervus
6. Pelno clalis" skiriama apyvartai proporcingoms iSmokoms ir (ar) dividendams
moketi
7. Pelno anaudoiimas kitiems kredito tatuose nurod iems tikslams
8. Ne irstytasis pelnas (nuostolis

Neperskirstytas 2018 m. gruodLio 3l d. nuositolis 380 tlkst. Eur perkeliamas i kitu flnansiniu
metq pradi:i4.

bal Polukclo n 0mos
Straipsnio pavadinimas Finansiniai

metai
PraOjg

finansiniai
metai

L Pallkanos uZ suteiktas paskolas nariams 289 227
1.1 . Kredito unijos tikriesiems nariams 177 148
I .2. Asociiuotiems nanams 112 l9
2. Pallkanos uZ veflyblnlus poplcnus 7 8

I5 viso: 296 235

stctbo. Paltlkunu s

Straipsrnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai
l. Palr.rkanos uZ indelius nariams 93 116
1.1 . Kred to unijos tikriesiems nariams 90 116
1.2. Kred to un os asoclluotlems nanams a

J 0
2. PalDkanq iSla dos uZ gautas paskolas 4 0

1 .1.Cen.trinei kredito uniiai 4 0
I5 viso: 97 il6

I4

t5

t2



tfl omISln nt qrnavtmo vetKlos am0s
Straipsnio pavadinimas Finansiniai

metai
Pra€jg

finansiniai
metai

1. Komisiniai ul pervedimo operacijas, grynqjLl pinigq
iSdavimo mokestis 9 t2

2. Paskolu administravimo mokestis 36 /.)
Stoiarnasis nario mokestis 4 5

4. Baudu ir dels nt I amos 18 28
5. Kitos paiamos 12 I

15 viso: 79 69

ktKbaI6 klie

KontisiniU ir klienttt upturnuvimo vciklo: .sunuutlo.s

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pradjq
finansiniai

metai
1. Komisiniai uL pervedimo operacijas, s4skaitq
administravimo mokestis. inkasaciia

AT 8

2. Informacijos gavimo iSlaidos J _')

4. VVP saugojimo ir administravimo mokestis 0
5. Visuc, nio susirinkimo iSlaidos 0
7. Komis niai tarpininkams 0

I5 viso: t5

l8 pastabat Finazsinio larlo verlis paslfteltimo ir ,oardavhno rezalralus

Finansinio tutlo vefids pasikeitimo ir pardavimo rezultatq balanso straipsnyje parodomas
Kredito uniios nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del vefies sumaZejimo
panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popierirl tikrosios vertes
pasikeitim,c, verlybiniq popieriq ir kito finansinio turlo vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turlu pelnas
arba nuostoliai.

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai
l. Specialiqiq atid€iiniu sanaudos: 13 11

1.1. Pasholoms I -58
1.2. Kitam finansiniam turlui -l a1JI
1.3. Centrines kredito unijos paiams l3 0
2. Kito linansinio turto vertds pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas:

1 6

2. 1. 1.\'ertybiniq popieriq pardavimo pelnas/nuostolis 0
2.L2. Vertybiniq popieriq tikrosios vertds padid,jjimas
/sumaZe'iimas

,)
-L

.-\

Finansinio turto vert€s pasikeitimo ir pardaviimo
rezultatas -15 tt

JJ

t5



I9 pastaho, Bendrosios ir administracinis sqnaudos

Straipsnio pavadinimas Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai
1. Darbo uZmokesdio sanaudos 172 IZ)
2. Patalpu iSlaikvmo sanaudos a^

J/. t4
3. ISlaidos notarams. teisininkams 8 l6
4. Nusideveiimo ir amortizaciios sanauoos 7 (t

5. Mokesdiu sanaudos 0
6. Kitos bendrosios sanaudos 118 90

15 viso: 337 252

20 pastaba. Turto ir isipareigojimtl grupcn,imas pugal laikq

fprastinemis verslo sqlygomis Unija susiduria su galima piniginiq srautll nesuderinamumo
r'izika. Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad Unija bus iki galo pajegi vykdyti
savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elementai apima Unijos valdybos
informavirno sistem4, likvidumo valdymo kontrolq:, finansavimo Saltiniq diversifikavim4, numatomq
isipareigoj imq planavim4.

Unijos turlo ir fsipareigojimq struktDra pagal terminus.
2018-12-3r

rki 3 men Nuo 3 mdn.
iki I rnetu

Nuo I iki
5 rnetu

Ilgiau kaip
5 metai

[5 viso

Tufias, ttikst. Eur 1768 1 108 2296 2124 7296
t.l.: sutei,ktos paskolos, tukst. Etr 156 801 187 3 I 862 4995
t. t. : js igyt i verty b in iui popier ia i, tiiks t.

Eur 102 362 109 573

[sipareigcj irnai, kapitalas ir rezervai,
tIkst. E,r.rr

| 571 3211 I 660 848 7296

t.l.: indeiiai, tukst. Eur 1555 32t2 r 660 5 o+J/,
Skirturlas tarp turlo ir jsipareigojirnq,
kapitalu, rezervrl, tlrkst. Ilur 191 -2103 636 127 6 0

Likvidusis tufias. t[kst. Irur 208r.77
Einamiej jsipareigoj irnai. tukst, Eur 442t.18
L vidunro rodiklis. oroc. 47.09
Irrdelirl sumos metinis pokytis. proc. 9,01

Unijos turlo ir isipareigojimq struktfira pagal terminus
2017 -r2-3r

Iki 3 rnen. Nuo 3 mdn.
iki I rnetu

Nuo I iki
5 metu

IlgiaLr kaip
5 metai

I5 viso

Tufias, trikst. Eur I 088 595 ) zz+ 1474 638r
I.t.: .\utcik|os pa:;kttIos. tilk:t. Etr 167 595 I 711 I 351 3860
t.t.: isigyti vertybiniui popieriai, tuk.st.
Eur I 48I III 1592

lsiparei g,lj irnai, kapitalas ir rezervai,
t[kst. Eur

t943 1^ 11LA]L 1 563 463 638 r

1A



t.t.: inrleliui, luksl. Eur I 92s )tl) I 563 5900
Skirtumas tarp tufto ir jsipareigojimq,
kapitalu. rezervu. tDkst. Eur

-855 1817 r661 1011 0

L kvidusis tuftas, t[kst. Eur /4n41 11

E namieli !sipareigojirnai, tlkst. E,ur 4629.81
L kvidurno rodiklis. oroc. 53.23
Indeliq sumos metinis pokytis, proc. 3.49

g tel t SCIOI

Straipsnis Finansiniai metai
Einamqjq metq pelno mokesdio sanaudos 0
Atidetojo pelno mokesiio sqnaudos -5

15 viso pelno mokesiio sanaudq -5
Atiddtojo pelno mokesiio turtas
Turto poky s del sukauptu kaupimu atostogoms, 2

Turto poky s del mokestiniq nuostoliq 69

Turlo pokytis del VVP perkainojimo -20

Likutis metq pabaigoje 5l

2l pnstuhu. Atitleticii mokcsiiai

22 pastabra, Veiklos rizikq riboianes normatyvai

Kredito uniia 2018 metais kasdien fiksavo visus Lietuvos banko patvirlintus veil<los rizikE
ribojandiur; normatyvus, taikomus kredito unijoms;. Kredito unijos 2018 m. gruodZio 31 d. rodikliai
buvo:

23 pastab:l . LIe bal ans i niui is ipare i goj imui

Uniia per 2018 m. nura5d paskolq 17 tUkst. Eur, (2017 m. nuraSyta - 256 tukst. Eur), o susigrqiino 21
tukst. Eur (2017 m. - 2 t[kst. Eur). 2018 m. pabaigoje nuraiytq ir nesusigraiintq paskolq likutis buvo 254
tukst. Eur ('.'-017 m. - 258 tukst. Eur).

Nebalansiniq isipareigojimq verle 2018 m. gruodLio 31 d. sudare nei5moketq paskolq suma
231 tUkst, Eur (praejusiais f'rnansiniais metais nei5moketq paskolq suma - 246 tlkst. Eur).

Rodiklis ,1018-12 -31 2017-12-31 LB nustatytas dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 23,4s 15,81 > I 0,5 proc.

Likvidumo rodiklis, proc. 47.09 52.23 >300

Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc. nuo Unijos
kanitalo

22 81 <25 proc.

Atviros r,'ienos uZsienio valiutos pozicijos ir
kredito unijos perskaidiuoto kapitalo
santykis

6,14 1.25 <15 proc.

Bendros atvirosios valiutos pozicijos ir
kredito r.rnijos perskaidiuoto kapitalo
santvkis

6,14 | ./'t <25 proc.

Kiti nebalansiniai isipareigojimai:

I)



amas ftrrtas.

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas
Patalpos Konstitucii 15, Vilnius

Nuomos ar panaudos
trukm6

2021.12.01

2020.0 I .22 N e terminuota

Unija dalyvauja teisminiuose ginduose, ddl 155 tfikst. Eur nuostoliq atlyginimo iS buvusir.l
t'adoVq.

2,1 pastaba, Susijusios' iuly.s

Kredito unijos susijusiais asmenimis yra Jaikomi Kredito unijos valdybos nariai, stebetojq
tarybos naLriai, paskolq komiteto pirmininkas, vidaus audito tarnybos vadovas ir administracijos
I'adol'as, lbei su juo artimais rySiais susijusiair; asmenimis Siame straipsnyje laikomi vadovo
sutuol<tinis;, vaikai, tevai ir juridiniai asmenys, .ieigu Kredito uniios vadovas valdo jq kvalifikuot4
jstatirLio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

Administracijos vadovas

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai metai

I t
1 1

kesdiq 37 30
rkesci 5 3

3 3

3 3

f 1.

Priskaidiurotas darbo uimokestis ir jiems tenkaniiq nro
Priskaiiiurotas atostogrl rezervas ir jam tenkandiq mr
Kredito uniios valdvbos nariai
Stebetojq tarybos nariai

usierrLs asmenims suteiktos olos ir termirLuoti indeliai :

lSduotos paskolos. tlkst. Eur

25 pastab:t. Nuosuvo kapitalo polg,iiai

Nuosavo kapitalo pokydiai atskleisti ai5kinamojo rasto 1-ame priede.

26 pastab:u Pinig4 srautai

Pinigq sraulai atskleisti aiSkinamojo raSto 2.-ame priede.

27 pastabt. Pobulansiniui ivykiui

Po finansiniq metq

Adnrinistracij os vadove

Vyr. buhalteris

pabaigos reik5mingq iv.ykiq

Neringa Sakalauskiene

Arnoldas Kapleris

Lo

Finansiniai metai Pra€jg finansiniai
metai

reivyko.



AiSkinamo.jo laSto priedas Nr. I

KREDITO UNI.IA N4AGNtJS
(lmones pavadrnrmas)

kodas 102671848. I,ancre2io rai. EriSkiri. Saboni
(imones kodas. adresas, kiti duomcnys)

N UOSAVO KAPIT'ALO POKYEIAI
2019 m. sausio 22 d. Nr. FA-18-04

( ataskaitos sudary,rno data)

2018 mr:tq
( atasKarntrls lalkotaryts )

Adnrinistrrci.jtrs vadove

(intones vadoro pareigq pavadinimas)

\/yr. []uhalteris

(r 1 riausio.jo buhalterio (buhaltcrio) arba galindio

t,, ark-r'ti apskait4 kito aslnens pareigq pavadinintas)

t[kst. I]ur
(alaskarlos tikslurno Iygis ir valiuta)

ti,t
(lraraSas )

Neringa Sakalauskiene
(r'ardas ir pavarde)

Arnoldas Kapleris

(r'ardas ir pavar,Je)

N e paski rstytas is

pelnas
l5 viso

atsargos
Likutis uZpra€jusiq linansiniq metq

r\pskaitos politikos pakeitimo rczultatas

l:srnini q klaidq taisl,nlo rezultatirs

Perskaiiiuotas likutirs uZpra6jusiq

I)clnrr ( nutrsttrliq ) atlsliuitojc
nepripaZintas pclnas ( nuostoliai )

r\taskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostol iai )

I:'elno dalis. skiriama apyva(ai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams rnoketi

Kitos iSnrokos

Sudarlli rezervai

[)anaudoti rczervai

['ljinio krpitllo pukytis

l,ikutis praejusiq finansiniq metq
pabaigoje

I)clno (nuostol iq) atasliaitojc

epfipaZintas pelnas (nuostoliai)

taskaitinio laikotarpio grvnasis pelnas

nutrstoliri.l

I'elno dalis. skiriama aplr,arlai
'cingoms iSmokoms ir (ar)

ir idcndrms moketi

'udarr ti lezerr li
anaudoti rczervai

inio kapitalo poky tis

l,ikutis ataskaitiniq finansiniq metq

{raraSas)



AiSkinarnoio raSto priedas Nr. 2

KREDITO UNIJA MAGNUS
(imones pavadinimas)

302671848 Konstitucijos pr. 15, Vilnius
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGV SRAUTU POKYEIAI
2019 m. sausio 22 d, Nr. FA- I 8-05

(ataskaitos sudarymo data)
201 8 rnetq

-

t[kst. Eur

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra6j9

linansiniai metai
I Pagrindirrds veiklos pinigq srautai
l.l.l galltos palukanos 280 241
t.1.2. sumok6tor; palukanos 106 109
t.l Rezuhctlus' 114 132
t.2.1 gauti kornisiniai 80 69
t.2.2 ;urnoketi ltomisiniai 6 atJI
1.2.2 Rczultultrs' 14 38
I.3.1 susigraZirrtos paskolos i5 kredito r.rnijos narirl 194 971
t.3.2 suteiktos Jraskolos kredito unijos nariams 1927 2208
t.3. Rezultatas It33 -t237
r.4.1 indeliq iS l<lientq ir kredito unijos nariq jplaLrkos

1 8302 15331
1.4.2 indeliq i5 l<lientq ir kredito unijos narir; iSmokos 11744 r5 t38
1.4. Rezullutas 558 193

I.5.1 kredito jst'aigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties le5q iplaukos

0 0

r.5.2 kredito jstr:rigorns suteiktq paskoltl ir specialiosios
paskirties leSq i5rnokos 360 0

I.5. Rezultqtus -3 60 0
r.6.1 iplaukos ii; kredito jstaigq (gautos paskolos)
t.6.2 iSmokos knedito jstaigorns (gr4Zintos paskolos)

16. Rc:ull(tl(ts 0 0
1.7 .l kitos uZ peLslaugas gautos sumos

I.7.i, kitos pagrindines ve klos pir gr1 jplaukos

t.7.4. kitos pagrindines ve klos pin gt; rSrnokos 386 253
L7.5. srrrnokdtas pelrro rnokestis
t. /. Rezultatos -3 86 -2s3

Grvnieii pagrindin6s veiklos rrinisu srautai -r073 -1127

II Investicinds veiklos pinigq srautai
II.l.l iplaLrkos p,::rleidZiant verlybin ius popierius I 065 338
II.1.2 iSrnokos jsigyjant vertybiniLrs popieriLrs 111

t )./. I 120
il.r Rczulluttts 933 -182
il.2.1 iplaukos pr;rleidZiant i lgalaikj rnaterial qj j,

nematerialqjj turt4 0 0

1L2.2 iSmokos jsigy.iant ilgalaiki materialrj j,

nematerialqjj turt4
a1
JI 2



il.2. Rezultatas -3r a
-L

II,3.I t, tos nvestlclnes ve klos pinigq jplaukos 0 34

|3.2 L tos nvestlc NCS VC klos pinigq i5mokos 0

II.3. Rezultatas 0 34

Grvnieii investicinds veiklos rrinigu srautai
902 -750

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradig
finansiniai metai

III. Finansini:s veiklos pinigq srautai
ilt.l .I pajq jrnokos 303 603

III t.2 i5stojusierns nariams graZinti pagrindiniai ir
papildorni pajai 271 409

Iil.l .3 pelno dalies i5mokejirnas kredito unijos nariams

III I Re:ultatas' 32 194

III.2.I pagal subord inuotuosir,rs jsiparei goj i mus gautos

SUMOS
400

1,11.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigoj imus
sumokdtos sLlmos

2. Rezultatas: 400 0
1l
J.l kitos finansinds ve klos pinigu plaukos JJ

).2 k tos finansinds ve klos pinigq Smokos 0

3. Rezultatas; JJ 0

Grynieii lfinansin6s veiklos ninigu srautai 165 194

IV. Grynasis pinigq srautq padiddjimas
(sumaZdiimas) 294 1683

8s3 2536

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje ,'t 47 853

Administracij os vadove
jmones vadovo pareigq pavadinimas) "^r- ',

Neringa Sakalauskiene
(vardas ir oavarde)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

lvarkyti apskait4 kitc, asmens pareigq pavadinimas)

(varoas rr pavaroeJ

Arnoldas Kapleris

(vardas ir pavarde)
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