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Kredito unija,,Mano unija"
AIÕKINAMASIS RASTAS
2016 M. GRUODZIO 31 D.
(visos sumos pateiktos tükst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA
Kredito unija ,,Mano unija" (toliau Unija) yra Lietuvos Respublikoje veikianti kooperatinê bendrove,
iregistruota 1996 m. geguZes 30 d. Plunges r. Reiskiq mstl,, kaip Kredito unija ,,Reiskiaf'. 2008 m. kovo 26
d. unija buvo pervardinta i Kredito unijq ,,Mano unija" ir savo veiklq perkele i Vilniaus m.
Kredito unijos buveines adresas - S. Moniu5kosg.27, Vilnius (iki2014 m.

-

Puðq

g. 10, Vilnius).

Kredito unijai,,Mano unija" Lietuvos bankas i5dave licencijq 1996 m. geguZes 30 d.

Kredito unijos ,,Mano unija" pagrindine veikla yra reglamentuota LR kredito unijq jstatymo 4
straipsnyje: priima indelius, i5duoda paskolas, vykdo pinigq pervedimq, valiutos keitimq ir kitas finansines
bei tarpininkavimo paslaugas. Unija paslaugas teikia tik savo nariams.
Unija nepriklauso jokiai jmoniq grupei, taip pat neturi duKeriniq ir asocijuotq imoniq. Kredito unija
,,Mano unija" nepriklauso Centrinei kredito unijai.

2016 m. unijos vidutinis darbuotojq skaiðius buvo 19 (2015 metais

20t6 m. unijos vidutinis

-

18 darbuotojq).

darbuotojq skaiðius buvo 19, o vidutinis priskaiëiuotas vieno mènesio
- atitinkamai 18 darbuotojq ir 1 551,01 Eur).

darbo uZmokestis 1 595,02 Eur (2015 metais

Unijoje veikia i5 unijos nariq iðrinkta valdyba

(3 nariai), stebetojq taryba (4 nariai),

paskolq

komitetas (3 nariai). Unijai vadovauja paskirtas administracijos vadovas, kuris taip pat tra ir Kredito unijos
valdybos narys. Vidaus audito tarnybq sudaro 1 darbuotojas.
Metinq 2016 metq finansinç atskaitomybq audituoja UAB ,,Audito tikslas".
2016 metais Unijos pajinis kapitalas ir pajininkq sudétis nuolat kito. Minimalus pajus Unijoje yra 30
Eur. Per 2016 metus Unijos pajininkq skaiðius i5augo 1025 nariais ir 2016 m. gruodZio 31 d. kredito unija
turejo 4154 pajininkus. Ataskaitinio laikotarpio paskutinq dienq Unijos pajininkq sudétis buvo tokia:

Pajininkai
Tikrieji nariai - Fiziniai
asmenys

Asocijuotieji nariaiJuridiniai asmenvs
I5 viso:

20L6-L2-31,

20L5-L2-3L

3 919

2 9r5

23s

4 754

Pokytis

i

004

2t4

2I

3 129

1 025

Unijos tuftas per 2016 metus padidèjo 677t,75 tükst. Eur, arba22,2t proc., ir 2016 m, gruodZio
31 d. sudarè 37267,49 tükst. Eur. Unijos aktyvq augimq nulemé 24,20 proc. iðaugq jsipareigojimai
klientams. Per 2016 metus pajamq uZdirbta 2473,46 tükst. Eur, t. y.7,89 proc. daugiau nei per 2015 m.
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MANOUNIJA

Per finansinius metus i5laidq patirta 2 178,57 tükt. Eur arba 0,36 proc, daugiau nei 2015 metais,
Ataskaitinio laikotarpio rezultatas - 294,89 tùkst. Eur pelnas, o atskaiðius pelno mokesti grynasis pelnas
sudaro 272,35 tukst, Eur.

APSKAITOS PRINCIPAI
Zemiau yra iðdest¡¡ti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui
Finansines ataskaitos yra paruoðtos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standaftus,
Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojanðiais kredito unijq apskaitos tvarÇmq bei Unijos apskaitos
politikq, kuri patviftinta 2016 m. kovo 15 d.. Kredito unijos valdybos posédZio nutarimu Nr. 2 (protokolo Nr.
4e).

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq ir
baigiasi gruodZio 31 dienq.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. eurq (tûkst. Eur).
Nuo 2015 m. sausio 1 d. visas turimas tuftas ir isipareigojimai konvertuoti i5 litq i eurus santykiu 3,4528

litai = 1 euras.

Sandoriai uZsienio valiuta apskait¡Æi pagal oficialius uåsienio valiutq kursus, galiojanðius keitimo
dienq: pelnas ir nuostoliai, atsiradç jvykdZius Sias operacijas bei perskaiðiavus uZsienio valiuta ivertintus

piniginius tutto bei isipareigojimq likuðius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Metq
pabaigoje likuðiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu,

Pagrindiniai principai
Atsargumas (konseruatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos
turtas/ nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos bútq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq verte

nebûtq nepagristai padidinta arba nepagrjstai sumaZinta.
Turiniq o ne formos pirmenybé. Ük¡nes operacijos ir ukiniai jvykiai kredito unijos apskaitoje ira5omi
pagal jq turinj ir ekonominç prasmq, o ne tik pagaljq juridinç formq.
Reikémingumas. Finansinèse ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reikÈmingq
informacijq. Informacija reik5minga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq
vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos tçstinumas. Finansinès ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir
tçs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reiKmingai
apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq fìnansiniq ataskaitq duomenys yra
palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba iËleidimo
momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinése ataskaitose. Finansinès ataskaitos, parengtos taikant
kaupimo principq, informuoja vartotojus ne tik apie praeities jvykius, bet ir apie jsipareigojimus mokéti arba
gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansinés ataskaitos turi búti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamq
ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktq informacijq.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams iveftinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksðiau priimtq sprendimq veiksmingumq.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas.Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iðsami ir joje nera
reikðmingq klaidq. I5 kredito unijos finansinès ataskaitos turi bûti mat¡rti tikra ir teisinga finansiné bükfe,
taip pat t¡kri ir teisingi veiklos ir finansinés bilkles pasikeitimai.
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Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos

per ataskaitinj laikotarpj, siejamos

su

sqnaudomis, patirtomis uidirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose

ir kitose kredito
istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir
vertinami pagal 1B-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Finansinis turtas
Investicijq

j

vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos

i

Lietuvos banko, Lietuvos

Respublikos ir kitq Europos ekonominés erdvés valsÇbiq vyriausybiq vefibinius popierius. 5ie verÇbiniai
popieriai pripaZistami ir vert¡nami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas.
Kredito unija 100 proc metq pabaigoje tureto vertybiniq popieriq portfelio laikè siekdama valdyti

jq iSpirkimo termino, gaunant fiksuotas arba galimas nustat¡Æi sumas. Laikomi iki iSpirkimo
vertybiniai popieriai isigijimo momentu apskaitomi tikrqja verte (isigijimo savikaina) ir véliau yra veftinami
amoftizuota savikaina, naudojant efektyviq palükanq normE, bei atèmus veftes sumaZejimo nuostolius
galimq netrumpalaikiq veftès sumaZejimq rizikai jvertinti.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq ið jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito jstaigoms suteiktos paskolos, juose laikomi terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos
sumos ir avansai. Paskolos ir ið anksto kredito istaigoms pervestos leðos pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos suteiktq paskolq ir laikomq terminuotqjq indèliq sukauptos palukanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq ið jq gautinq sumq straipsnyje parodomos kredito
unijos nariams suteiKos paskolos ir ið jq gautinos sumos kaftu su sukauptomis palúkanomis. Suteiktos
paskofos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis
tuftas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiëiuotq
juos iki

palukanq metodq).
Pa skol t1 ve ftes s u m a ieji m a s
Paskolos yra veftinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisès aktais, Lietuvos Banko valdybos

nutarimais, kedito unijos paskolq vertinimo taisyklémis, kredito unijos finansinès skolininko bükles

veftinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.
Paskolos veftinamos ne reðiau kaip kartq per menesj. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefté nesumaZèjo. AtsiZvelgus j vertinimo rezultatus,
paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.
Paskolos, jveftinus rizikq, grupuojamos j penkias grupes. AtsiZvelgus j paskolos rizikos grupq,
kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taifcyti tikétini paskolos apskaitinès vertès
dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupé
standaftiné (I rizikos grupe)
galimos rizikos

(II

rizikos grupe)

Apskaitinès veÉés sumaÈèjimo dydis proc.
2016 m,

2015 m.

0

0

5

5

25

25

abejotina (IV rizikos grupe)

50

50

nuostolinga (V rizikos grupe)

100

100

padidintos rizikos

(III

rizikos grupe)

Paskolq veftes sumaZejimas skaiðiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupq (tiketinq atgauti
paskolos apskaitines veftes dali) ir uZtikrinimo priemonq (uZtikrinimo priemonès pinigq srautq).
Paskolq veftés sumaZéjimas 2016 ir 2015 metais buvo skaiðiuojamas pagal Unijos patviftintas

taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38
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(Lietuvos banko valdybos 2013-07-19 nutarimo Nr. 03-125 redakcija) ,,Dèl kredito unijq paskolq vertinimo
taisykliq patvirtinimo".
Kito fìnansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uå kredito unijos perleistq materialqji ir
nematerialqji turtq, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZjstamas ir vertinamas pagal l8-ojo verslo
apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtas
Atsargq, uZ skolas perimto ir kito tufto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq, uZ
skolas perimto nefinansinio turto, kurj artimiausiu metu ketinama parduoti, ir j kitus turto straipsnius
neitraukto tufto vefte. UZ skolas perimtas nefinansinis tuftas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti,
pripaZistamas tikrqja vefte atèmus pardavimo i5laidas, o véliau, kaip ir atsargos, vertinamas pagal 9-ojo
verslo a pska itos sta nda rto,,Atsa rgos" n uostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standafto ,,Ilgalaikis materialusis
tuftas" nuostatas, vefté.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerial¡ojo turto,
pripaZinto

ir

apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standafto ,,Nemater¡alusis tuftas"

nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto jsigijimo savikaina nuo 2016 m. kovo 15 d.
Eur (2015 m. - 130 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo
(amortizacijos) ir tufto nuvertêjimo suma. Nusidévéjimas (amortizacija) apskaiðiuojamas naudojant tiesini
búdq, proporcingai nuraðant kiekvieno atskiro tufto vieneto isigijimo vertç per numatomE jo naudojimo

buvo 300

laikotarpi.
Turto

tokie

Ilgalaikio tufto grupé

Nusidévéjimo (amoñizacijos) lai kotarpis,
metais

Programine iranga

?

Pastatai

25

Lengvieji automobiliai

6

Baldai

6

Kompiuterinè iranga

J

Kita iranga

4

ir

prieZiûros iËlaidos pripaZistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo tufto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso
nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Remonto

Finansiniai isipareigojimai
Moketinq sumq ir jsipareigojimq kredito jstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Mokètinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 1B-ojo verslo apskaitos standafto
,,Finansinis tuftas ir fi na nsiniai jsipareigojimai" nuostatas.
Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa
kredito unijos jsipareigojimq klientams, kurie nèra kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma.
Mokétinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir veftinami pagal l8-ojo
verslo apskaitos standafto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kitq mokètinq sumLl ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos mokétinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje
parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir veftinami pagal 24-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standafto ,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus
verslo apskaitos standartus.
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Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai skolos
vetybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines (subordinuotosios)
paskolos poZymius,

Skolintos leðos i5 pradZiq pripaZjstamos tikrqja vefte, kuriq sudaro grynoji gautq lé5q suma,
atskaiðiavus sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas, Veliau skolintos léðos apskaitomos amortizuota savikaina,
o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidarçs skirtumas pripaZistamas pajamomis arba
sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpi taikant galiojanðias palükanq
normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.
Finansinis turtas ir jsipareigojimai sudengiami ¡r neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskait¡rti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskait¡rti neto suma arba realizuoti turtq ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaåinimas
PalÙkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq pinigq,
kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr¿ia vede. Amoftizuota
savikaina ivertinto finansinio turto palúkanq pajamos apskaiðiuojamos taikant apskaiðiuotq palúkanq
metodq. Palükanq pajamos pripaZjstamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonominé nauda ir
pajamq suma gali buti patikimai jvertinama.
Palükanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiðiuotos palükanos uZ indèlius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie neveftinami

tikrqja vefte.

Komisiniq

ir

klientq aptarnavimo veiklos pajamg

ir

sanaudq straipsniuose parodomos

u2

tarpininkavimq uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesðiai yra
nereiKmingi ir pajamomis pripaZinami i5karto juos gavus. Komisiniq sqnaudos yra pripaZistamos, kai
patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZjstamos, kai atliekama susijusi operacija.
Finansinio turto vertés pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito jstaigoms
ir kedito unijos nariams suteiktq paskolq veftès sumaãejimo ir nuostolio del veftes sumaZêjimo

panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas veftybiniq popieriq tikrosios vertes
pasikeitimo, vefibiniq popieriq ir kito finansinio turto veftés sumaåéjimo ir nuostoliq del veftes sumaZèjimo
panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu tudu pelnas arba nuostoliai. Siame
straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio dél
finansiniq paslaugq teikimo rizikingumq, i kliento finansinç ir ekonominq bùklç, i prievoliq pagal sandorius
del finansiniq paslaugq teikimo vykdymq, j turimas uZtikrinimo priemones ðioms prievolems ivykdyti ir kitas
aplinÇbes, turinðias itakos kredito unijos turto veftei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq uZsienio
valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sqnaudos,
susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
Kitõs veiklos pajamq ir kitös veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno (nuostoliq)
ataskaitos straipsniuose neparodytos ¡prastines veiklos pajamos ir sanaudos.
Pelno mokesðio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesðio ir
atidetojo pelno mokesõio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesðio istatymu, 2015 metq apmokestinamajam
pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesðio tarifas, 2014 metq - 15 proc.
Atidetas pelno mokestis yra paskaiðiuojamas naudojant mokesðio tarifus, galiojanëius ar
patviftintus balanso sudarymo dienq ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesðio tudo realizavimo ar
atidetq mokesðiq isipareigojimq jvykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieji skidumai atsiranda del sukauptq sqnaudq, vertybiniq popieriq porffelio
perkainojimo rezultatq ir kito unijos turto perkainojimo rezultatq. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso
sudarymo dienq yra naudojami atideto pelno mokesðio paskaiðiavimui.
Kai apskaiðiuojamas bendras atidetqjq mokesðiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese
ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.
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Per ataskaitini laikotarpi gautos jplaukos, nepripaZintos 5io laikotarpio pajamomis, balanse
o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu laikotarpiu

parodomos kaip isipareigojimai,

nepripaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiðiai
Apskaitos politikos bei apskaitiniq jvertinimq keitimas ir klaidq taisymas aWaizduotos pagal 7 VAS
standartq. Vadovaujantis kredito unijos apskaitos politika, esmine laikoma klaida, siekianti 5 proc. kredito
unijos turto.
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FTNANSINTU ATASKATTU PASTABOS

1 PASTABA.
ABA. PALUKAN

PAJAMOS IR SANAUDOS

Straipsnis

2016 m.

t

UZ paskolas

698,76

2,66

UZ le5as bankuose

vertybinius popier¡us

Ið viso pajamq
UZ indelius
UZ paskolas iË bankq

2 PASTABA. KOMTSTNIU

IR

7 376,67
2,77

382,09

0,04

-0,11

32,89

22r,62

L734,3L

L54L,L

L93,2L

462,58

652,53

-189,9s

4,42
467,OO

Ið viso sqnaudr¡
Grynosios paläkanq pajamos

Pokytis,

täkst. Eur

- 0,04
-188,73

Uå le5as kitose kredito uniiose
UZ

2015 m.

L267þL

3,83

0,59

656,36
884,74

-189,36
382,57

KLTENTU APTARNAVTMO VETKLOS PAJAMOS rR SANAUDOS

,Straipsn¡s

2016 m.

UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokéjimo operacijas

20L5'm.

Pokytis,

tukst. Eur

6,06

10,38

-4,32

436,90

270,t8

166,72

442,96

280,56

L62AO

UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokèjimo operacijas

4,I7

1,85

2,26

I5laidos, susijusios su WP

7,20

136,79

-I29,59

348,62

L92,5

T56,T2

359,93

33LtL4

28t79

83,03

-50,58

133,61

UZ kreditavimo isipareigoji mus

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos

Kitos

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

3 PASTABA. FINANSINIO TURTO VERTËS PASIKEITIMO IR PARDAVIMo REZULTATAS
l¡.,S-traipgnis

20f5 m.

PgK,tftis,

tûkdtÈur

Specialiqjq atidèjiniq sqnaudos:
-12,57

309,74

24,49

7,74

23,35

52,L6

-33,98

86,14

373,88

-4sþs

4L9,23

306,64

695,56

-388,92

-r7,74

-226,t7

2L5,03

Ið viso pajamq

295,50

469,39

-L73,89

Rezultatas

-78.,38

5L4,74

-593,12

297,23

paskoloms

kitam turtui
Nura5ytq paskolq sqnaudos

Ið viso sqnaudq
Kitas finansinio turto veftès pasikeitimo

ir

pardavimo rezultatas
Realizuotas pelnas ið WP
Nerealizuotas pelnas iö operacijq valstybes vertybiniais
popieriais

:
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4 PASTABA. KrrAs FTNANSTNÈS rR INVEsrrcrNËs vErKLos pELNAs (NuosrolrAr)
Straipsnis

2015 m.

2016 m.

Pokytis,

tükst. Eur

Realizuotas pelnas ið operacijq uZsienio valiuta

0,70

-0,49

1,19

IË viso

O,7O

-oAe

L'19

5 PASTABA. BENDROSIOS ADMINISTRACINÉS SANAUDOS

Straipsnis

2015 m.

2016 m,

Pokytis,

tûkst. Eur

Personalo i5laiÇmo sqnaudos

505,36

455,97

49,39

Reklamos ir rinkodaros sanaudos

150,77

94,57

56,20

fstaigos jrangos naudojimo sqnaudos

67,53

96,29

-28,76

Nuomos sqnaudos

35,24

8,77

26,47

ISlaidos susijusios su asociacijos mokesðiais

31,56

31,56

0

0

434,43

-434,43

38,98

29,87

9,11

0

-18,85

18,85

L48,33

95,98

52,35

977,77

L228,59

-zsoß2

Tantjemos valdymo organams
Amoftizacija ir nusidèvejimas

Turto, perimto uZ skolas, vertès perkainojimo nuostolis
Kitos sanaudos
IË viso

6 PASTABA. KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Straipsnis
Tufto nuomos pajamos

20.tr6

ill,

Fökytis,
tukst. Eur

2015 m.
0

T,7T

-r,71

0

0,16

-0,16

o

t,87

.Lß7

0

0

0

Ið viso sqnaudq

0

0

0

Grynosios kitos veiklos pajamos

o

Lß7

.Lß7

UZ

skolas perimto turto pardavimas

Ið viso pajamq
UZ skolas perimto

turto iðlaiÇmo sqnaudos

7 PASTABA. PELNO MOKESðIO SANAUDOS

Straipsnis
Einamqjq metq pelno mokesðio sqnaudos
Atidetojo pelno mokesðio sqnaudos

Iõ viso pelno mokesðio sqnaudq

2015 m.

,Po(ytis;

tükst, Eür

27,64

39,09

-tr,45

-5,10

-37,22

26,t2

22,54

7,87

14ß7

-7,72

23,50

-3r,22

Atidètojo pelno mokesðio turto judèjimas
Likutis metq pradZioje

-1
il

r'ffi,
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ïurto pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms

-3,43

-0,18

-3,25

0

2,83
-33,87

-2,83

-r,67

32,20

-L2ß2

'7,72

-5110

Turto pokytis del mokestiniq nuostoliq
[si pa

reigoji m q pokytis del turto perka inavi mo

Likutis metq pabaigoje

8 PASTABA. PINIGAI IR PINIGIJ EKVIVALENTAI
Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir prnigq ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai
ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sEskaitose ir kitose kredito istaigose.
Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikès, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i Zinomq

pinigq sumq. Tokios lé5os yra be nustat¡rto termino, o vertes pokyðiq rizlka yra labai nedidele. Pinigq ir
pinigq ekvivalentq struktura ir polcyðiai:

Straipsnis
Grynieji pinigai

20L6 m,

2015 m.

Pokytis,

túkst. Eur

9,80

12,07

-2,27

Le5os Lietuvos banke

4 903,23

t45,96

4 757,27

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saska itose

7 290,89

4 399,78

L2203,92

4557,8L

Ið viso

2

89t,rl

7 646JL

9 PASTABA. INVESTICTJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas lé5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq Europos
ekonominès erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos j vertybinius popierius balanse rodomos
kaftu su apskaiðiuotomis palükanomis ir iveftinus veftès sumaZejimq dêl galimq nuostoliq.
Unija 2016 m. ir 2015 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Vidutine isigytq skolos
vertybiniq popieriq paltìkanq norma 2016 m. gruodZio 31 d. - 0 proc. (2015 m. gruodZio 31 d. - 0,96
proc.). Investicijq struktüra ir pokyðiaí per ataskaitini laikotarpi buvo tokie:

il
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Straipsnis

2016 m.

2015 m.

Pokytis,

täkst. Eur

Investiciios i verWbinius popierius, laikomus iki iõoirkimo
1. Trumpalaikès investicijos

i

LR

WP

2. Ilgalaikes investicijos ¡ LR WP
3. Ilgalaikes investicijos i

Ið viso investicijq

iðpirkimo

ES

WP

ivefibinius popierius, laikomq iki

U

305,7

-305,70

200,00

B 150,78

- 7 950,78

0

159,79

2O0,OO

8 616,27

-

159,79

-8 4L6,27

Investicijos i verWbinius popierius, skiltus pardavimui
299,23

-299,23

U

0

0

0

0

0

0

299,23

-299,23

8915,5

-8 715,5

Investicijos ¡ LR WP, ivertintitikrqja verte

0

Investicijos ¡ ES WP, ¡vertintitikqja vefte

t. sk. i Graikijos WP, ivertinti tikqja verte
Iö viso investicijq ivertybinius popierius, skirtq
pardavimui
Iõ viso investicijq ivertybiniq popieriq

200,00

10 PASTABA. KREDITO ISTAIGOMS SUTETKTOS PASKOLOS IR KITOS rS JU GAUTTNOS SUMOS
Siame balanso straipsnyje parodomos Salies ir uZsienio kredito lstaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indéliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kaftu su sukauptomis palükanomis paskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq, jveftinus veftés sumaZejimq del
galimq nuostoliq.
2016 m. gruodZio 31 d. ir 2015 m. gruodZio 31 d. Unija nebuvo suteikusi paskolq kitoms kredito
istaigoms.

11 PASTABA. KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS Tð ¡U ENUTTruOS
SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos
gautinos sumos kartu su sukauptomis palükanomis ir jvertinus veftés sumaZejimq del galimq
nuostoliq,

ir
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