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KAUNO KREDITO UNIJA 
Unijos kodas 112046615, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r. sav. 

 

2020 m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. kovo 3 d. Nr. 1 

(visos sumos pateiktos tūkst. EUR) 

 

I. BENDROJI  INFORMACIJA 

 

Kauno kredito unija (toliau – KKU) buvo užregistruota LR įmonių juridinių asmenų registre 

2000 m. kovo 9 d. Lietuvos bankas 2000 m. kovo 9 d. išdavė KKU licenciją vykdyti licencines 

finansines ir nelicencines operacijas.  

Kredito unijos registracijos adresas yra S. Lozoraičio g. 19, Garliava Kauno rajonas. Veiklos 

adresas – K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas.  

KKU yra ne PVM mokėtoja. 

Kauno kredito unija, tai kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius 

ir turi licenciją verstis, ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos 

dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų LR kreditų unijų įstatyme nustatytų finansinių 

paslaugų teikimu įstatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.  

KKU, kaip juridinio asmens, teisinė forma yra kooperatinė bendrovė. 

Kauno kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė. 

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos kredito unijų įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu bei kitais įstatymais, priežiūros 

institucijos priimtais teisės aktais ir savo įstatais. 

KKU 2020 ir 2019 metais turėjo nutolusią kasą Kėdainiuose. 

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius sudarė 14, praėjusiais metais – 

13. 

Informacija apie kredito unijos tikruosius ir asocijuotuosius narius: 

 Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Tikrieji 

nariai 

Asocijuoti nariai Tikrieji 

nariai 

Asocijuoti nariai 

Fiziniai asmenys 4454  4372  

Juridiniai asmenys  325  296 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal šiuos 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusius teisės 

aktus: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių 
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finansinės atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, kurie apima 

standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo 

ir nemokumo valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojančius kredito unijų 

apskaitos tvarkymą, ir unijos apskaitos politiką.  

Kredito unija apskaitą tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais. 

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais – prasideda sausio 1 dieną 

ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 

Sumos finansinėse ataskaitose yra pateiktos  tūkst. eurų, jei nėra nurodyta kitaip. Dėl sumų 

apvalinimo iki tūkst. Eurų, sumos lentelėse gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereikšmingi. 

Sandoriai užsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutų kursus, galiojančius keitimo 

dieną: pelnas ir nuostoliai, atsiradę įvykdžius šias operacijas bei perskaičiavus užsienio valiuta 

įvertintus piniginius turto bei įsipareigojimų likučius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolių) 

ataskaitoje. Metų pabaigoje likučiai užsienio valiuta perkainojami metų pabaigoje galiojusiu kursu. 

Pagrindiniai principai 

Veiklos tęstinumas. Finansinės ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija 

veiks ir tęs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruošia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus 

reikšmingai apribotos. 

Atsargumas. Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, nuosavas 

kapitalas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos būtų įvertinti apdairiai, t. y. kad jų vertė nebūtų 

nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta. 

Turinio, o ne formos pirmenybė. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai kredito unijos 

apskaitoje įrašomi pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą.  

Reikšmingumas. Finansinėse ataskaitose kredito unija pateikia visą pakankamai reikšmingą 

informaciją. Informacija reikšminga tada, kai ją praleidus arba pateikus neteisingai finansinių 

ataskaitų vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.  

Pastovumas. Kredito unijos skirtingų laikotarpių finansinių ataskaitų duomenys yra 

palyginami.  

Kaupimas. Veiklos operacijos pripažįstamos tada, kai jos įvyko (ne pinigų gavimo arba 

išleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinėse ataskaitose. Finansinės ataskaitos, 

parengtos taikant kaupimo principą, informuoja vartotojus ne tik apie praeities įvykius, bet ir apie 

įsipareigojimus mokėti arba gauti pinigus ateityje. 
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 Suprantamumas. Finansinės ataskaitos turi būti suprantamos vartotojams, turintiems 

pakankamų ekonomikos bei apskaitos žinių ir sugebantiems analizuoti pateiktą informaciją. 

 Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams įvertinti praeities, dabarties ir 

ateities įvykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksčiau priimtų sprendimų 

veiksmingumą. 

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

joje nėra reikšmingų klaidų. Iš kredito unijos finansinės ataskaitos turi būti matyti tikra ir teisinga 

finansinė būklė, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansinės būklės pasikeitimai.  

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su 

sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas.  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose 

kredito įstaigose įvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indėliai iki pareikalavimo, kurie 

pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ nuostatas. Taip pat pinigai kelyje, kurie yra inkasuoti, tačiau dar neįskaityti į banko 

sąskaitą.   

Finansinis turtas 

Investicijos į vertybinius popierius 

Investicijų į vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos į Lietuvos banko, 

Lietuvos Respublikos ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių vertybinius 

popierius. Šie vertybiniai popieriai pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas.  

Kredito unija turėjo iki išpirkimo termino laikomų vertybinių popierių (toliau – VVP), kurie 

apskaitomi amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. 

Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 

Kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir kitų iš jų gautinų sumų straipsnyje parodomos šalies ir 

užsienio kredito įstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indėliai, taip pat kitos gautinos sumos ir 

avansai. Paskolos ir kredito įstaigoms pervestos lėšos pripažįstamos ir vertinamos pagal 18-ojo 

verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas. Šiame 

straipsnyje taip pat parodomos paskolų ir terminuotųjų indėlių sukauptos palūkanos. 

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 

Kredito unijos nariams suteiktų paskolų ir kitų iš jų gautinų sumų straipsnyje parodomos 

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iš jų gautinos sumos kartu su sukauptomis palūkanomis. 
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Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos 

standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas (amortizuota savikaina, kuri 

gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą). Suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 

apskaitomos su palūkanomis bei įvertinamas paskolų nuvertėjimas (sudaryti specialieji atidėjiniai).   

Paskolų vertės sumažėjimas 

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Banko 

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolų vertinimo taisyklėmis, kredito unijos finansinės 

skolininko būklės vertinimo tvarka.  

Paskolos vertinamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kredito unija paskolų vertinimo metu 

nustato, ar nebuvo nuostolio įvykių paskolos vertei sumažėti. Atsižvelgus į vertinimo rezultatus, 

paskola priskiriama atitinkamai paskolų rizikos grupei.  

Paskolos, įvertinus riziką, grupuojamos į penkias grupes. Atsižvelgus į paskolos rizikos 

grupę, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinėse ataskaitose taikyti tikėtini paskolos 

apskaitinės vertės dalies sumažėjimo dydžiai pateikti lentelėje: 

Paskolų rizikos grupė Apskaitinės vertės sumažėjimo dydis proc. 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

standartinė (I rizikos grupė) 0 0 

galimos rizikos (II rizikos grupė) 5 5 

padidintos rizikos (III rizikos grupė) 25 25 

abejotina (IV rizikos grupė) 50 50 

nuostolinga (V rizikos grupė) 100 100 

 

Paskolų vertės sumažėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į paskolų rizikos grupę (tikėtiną 

atgauti paskolos apskaitinės vertės dalį) ir užtikrinimo priemonę (užtikrinimo priemonės pinigų 

srautą). Apskaičiuojant užtikrinimo priemonės pinigų srautą taikoma 5,5 proc. diskonto norma 

(2019 metais taikyta 5,5 proc. diskonto norma).  

Sudarydama specialiuosius atidėjinius (vertindama paskolų vertės sumažėjimą) kredito unija 

vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 "Dėl kredito unijų minimalių 

paskolų vertinimo reikalavimų patvirtinimo" bei jo vėlesniais  pakeitimais. 

Kitas finansinis turtas 

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos už kredito unijos perleistą 

materialųjį ir nematerialųjį turtą, biudžeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas 

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

vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

nuostatas. 
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Nefinansinis turtas 

Atsargų, už skolas perimto ir kito turto straipsnyje atskleidžiama kredito unijos turimų 

atsargų, už skolas perimto nefinansinio turto, kurį artimiausiu metu ketinama parduoti, ir į kitus 

turto straipsnius neįtraukto turto vertė. Už skolas perimtas nefinansinis turtas, kurį artimiausiu metu 

ketinama parduoti, pripažįstamas tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidas, o vėliau kaip ir atsargos 

vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ nuostatas. 

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo 

ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje užregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, vertė. 

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo 

turto, pripažinto ir apskaitoje užregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis 

turtas“ nuostatas, vertė. 

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 435 EUR), 

parodomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir turto nuvertėjimo 

suma. Nusidėvėjimas (amortizacija) apskaičiuojamas naudojant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą, proporcingai nurašant kiekvieno atskiro turto vieneto įsigijimo vertę per numatomą jo 

naudojimo laikotarpį.  

Turto naudojimo laikotarpiai yra šie: 

Ilgalaikio turto grupė Nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis, metais 

Programinė įranga 3 

Lengvieji automobiliai 10 

Lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų 6 

Baldai 6 

Kompiuterinė įranga 3 

Kitas materialusis turtas 4 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų kredito įstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos 

įsipareigojimų šalies ir užsienio bankams bei kitoms kredito įstaigoms suma. Mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai kredito įstaigoms pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas. 

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma 

visa kredito unijos įsipareigojimų klientams, kurie nėra kredito įstaigos, ir kredito unijos nariams 

suma. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripažįstami ir 

vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

nuostatas. 
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Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje parodomos kitos mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai, neparodyti kituose mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsniuose. Šiame 

straipsnyje parodomos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pripažįstami ir vertinami pagal 24-ojo 

verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“, 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis 

darbuotojui“ ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus. 

Subordinuotuosius kredito unijos įsipareigojimus sudaro kredito unijos išleisti ilgalaikiai 

skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitikėtinos 

(subordinuotosios) paskolos požymius. 

Skolintos lėšos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, kurią sudaro grynoji gautų lėšų suma, 

atskaičiavus sandoriui sudaryti patirtas sąnaudas. Vėliau skolintos lėšos apskaitomos amortizuota 

savikaina, o tarp gautų grynųjų įplaukų ir padengimo vertės susidaręs skirtumas pripažįstamas 

pajamomis arba sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą skolos padengimo laikotarpį 

taikant galiojančias palūkanų normas.  

Finansinis turtas ir įsipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai yra 

teisinė galimybė užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti 

turtą ir įsipareigojimus vienu metu.   

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos pajamos, uždirbtos iš kredito įstaigose laikomų 

pinigų, kredito unijos nariams suteiktų paskolų ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrąja 

verte. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant 

apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad 

bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama. 

Palūkanų sąnaudų straipsnyje parodomos kredito įstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems 

klientams priskaičiuotos palūkanos už indėlius, gautas paskolas ir kitus įsipareigojimus, kurie 

nevertinami tikrąja verte. 

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniuose parodomos už 

tarpininkavimą uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos. Šiame straipsnyje taip pat parodomos kitos 

pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Visi papildomai gauti paskolų administravimo mokesčiai 

yra nereikšmingi ir pajamomis pripažįstami iš karto juos gavus. Komisinių sąnaudos yra 

pripažįstamos, kai patiriamos. Komisinių pajamos iš operacijų yra pripažįstamos, kai atliekama 

susijusi operacija. 

Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatų straipsnyje parodomas kredito 

įstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktų paskolų vertės sumažėjimo ir nuostolio dėl vertės 
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sumažėjimo panaikinimo rezultatas. Šiame straipsnyje taip pat parodomas vertybinių popierių 

tikrosios vertės pasikeitimo, vertybinių popierių ir kito finansinio turto vertės sumažėjimo ir 

nuostolių dėl vertės sumažėjimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu 

finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Šiame straipsnyje parodomi specialiųjų atidėjinių, kuriuos 

formuoja atsižvelgdama į kiekvieno savo sandorio dėl finansinių paslaugų teikimo rizikingumą, į 

kliento finansinę ir ekonominę būklę, į prievolių pagal sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo 

vykdymą, į turimas užtikrinimo priemones šioms prievolėms įvykdyti ir kitas aplinkybes, turinčias 

įtakos kredito unijos turto vertei, sąnaudas. 

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolių) straipsnyje parodomi operacijų 

užsienio valiuta, kitų finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo operacijų rezultatai. 

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla. 

Kitos veiklos pajamų ir kitos veiklos sąnaudų straipsniuose parodomos kituose pelno 

(nuostolių) ataskaitos straipsniuose neparodytos įprastinės veiklos pajamos ir sąnaudos.  

Pelno mokesčio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio 

ir atidėtojo pelno mokesčio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu, 2020 metų 

apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas, 2019 metų – 15  

proc. 

Atidėtasis pelno mokestis yra apskaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus, galiojančius ar 

patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atidėto mokesčio turto realizavimo ar 

atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu. 

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dėl sukauptų sąnaudų ir patirtų nuostolių 

perkėlimo. Kai apskaičiuojamas bendras atidėtųjų mokesčių turtinis likutis, jis pripažįstamas 

finansinėse ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybės nuomone, yra tikėtinas. Per 

ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, nepripažintos šio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos 

kaip įsipareigojimai, o per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos išmokos, ataskaitiniu laikotarpiu 

nepripažintos sąnaudomis, balanse parodomos kaip turtas. 

 

Nuosavas kapitalas 

 

Unijos pajinį kapitalą sudaro visų unijos pajinių įnašų vertė. Pajiniai įnašai gali būti tik 

piniginės įmokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.  

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas iš kredito unijos pelno 

atskaitymų. Atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą yra privalomi ir negali būti 
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mažesni kaip 90 proc. kredito unijos paskirstamojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis 

kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne mažiau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis 

rezervas arba rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti 

panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dalį privalomojo rezervo 

arba rezervinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos nuostoliams padengti, iš 

paskirstamojo pelno vėl atskaitoma į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą tiek, kad 

privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptų nustatyto dydžio. 

Kredito unijos privalomasis rezervas 2020 m. ir 2019 m. gruodžio  31 d. nebuvo pilnai 

suformuotas.  

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas iš kredito unijos narių papildomų įnašų ir (ar) 

kitų negrąžintinų lėšų. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis – garantuoti kredito unijos finansinį 

stabilumą. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu 

gali būti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. 

 

  Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas 

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti 

tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei 

sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, 

kuriose naudojami vertinimai, apima nusidėvėjimą ir finansinio bei nefinansinio turto vertės 

sumažėjimo įvertinimus. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. 

Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.  

 

Neapibrėžtumai 

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi 

finansinėse ataskaitose, išskyrus atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai 

bus prarasti, yra labai maža. Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau 

jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba 

ekonominė nauda.  

Poataskaitiniai įvykiai 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį 

balanso dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai 

įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 
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Palyginamieji skaičiai 

Apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas atvaizduotos pagal 

7 VAS standartą. KU nustatytas esminės klaidos dydis taikytas sudarant šias finansines ataskaitas 

yra 0,5 % visos turto balansinės vertės.   

Praėjusio ir ankstesnio laikotarpio neesminės klaidos, pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, yra 

taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaičiai 

buvo pakoreguoti, kad atitiktų einamųjų metų pateikimo pokyčius. 

 

III. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 

 

1 pastaba. Palūkanų pajamos ir sąnaudos 
Straipsnis 

 

Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Už paskolas  885 925 

Iš viso pajamų 885 925 

Už indėlius 302 284 

Už LCKU paskolas 3 18 

Už tikslinių programų paskolas 0 3 

Iš viso sąnaudų 305 305 

Grynosios palūkanų pajamos 580 620 

 

2 pastaba. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos ir sąnaudos 
Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Komisinių ir klientų aptarnavimo pajamos: 182 155 

Delspinigiai 41 54 

Paskolų administravimo mokesčiai 112 83 

Kitos komisinių ir klientų aptarnavimo pajamos 29 18 

Komisinių ir klientų aptarnavimo sąnaudos 7 8 

Komisinių ir klientų aptarnavimo sąnaudos 7 8 

Grynosios komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos 

pajamos  
175 147 

 

3 pastaba. Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 
Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Specialiųjų atidėjinių sąnaudos: 60 84 

Specialieji atidėjiniai paskoloms (-)(10 pastaba) 135 173 

Specialieji atidėjiniai LCKU pajams (-) (8 pastaba) 0 0 

Nurašytų paskolų sąnaudos -148 -158 

Susigrąžintos nurašytos paskolos 73 69 
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4 pastaba. Bendrosios administracinės sąnaudos 
Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Darbo užmokesčio sąnaudos 341 342 

Atostogų rezervas 8 -8 

Darbuotojų apmokymo  7 1 

Atskaitymų į stabilizacijos fondą sąnaudos 46 53 

Indėlių draudimo įmokų sąnaudos 21 17 

Veiklos patalpų nuomos sąnaudos  36 38 

Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos 34 27 

Nusidėvėjimo sąnaudos 10 13 

Papildomos patalpų išlaikymo sąnaudos 19 18 

Notarinės, teisinės sąnaudos 23 26 

Finansinių ataskaitų audito sąnaudos 3 3 

Įmoka už valstybės kapitalo pagalbą 45 56 

LCKU nefinansinių paslaugų išlaidos  48 41 

Ofiso prekės 9 9 

Ryšio paslaugos 8 11 

Komandiruotės ir transportas 7 12 

Draudimo išlaidos 5 5 

Pašto išlaidos 3 3 

Baudos ir delspinigiai 0 10 

Įrangos priežiūros 3 1 

Kitos operacinės išlaidos 19 15 

Mokesčiai 7 1 

Iš viso 702 694 

 

5 pastaba. Kitos veiklos pajamos 

Straipsnis Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

Kitos veiklos pajamos 22 1 

Kitos veiklos išlaidos 2 0 

Iš viso 20 1 

 

6 pastaba. Pelno mokesčio sąnaudos 
Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos 6 7 

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos 0 155 

Iš viso pelno mokesčio sąnaudų 6 162 

          

 Kredito unijos atidėtojo pelno mokesčio turtą daugiausia sudarė atidėtojo pelno 

mokesčio turtas, susidaręs dėl sukauptų mokestinių nuostolių. Unija buvo sukaupusi didelius 

mokestinius nuostolius ir neturėjo pakankamai įrodymų, kad netolimoje ateityje bus uždirbta 

pakankamai apmokestinamojo pelno, kurį būtų galima panaudoti mažinant sukauptus mokestinius 

nuostolius. Laikantis atsargumo principo 2020 metais atidėtasis pelno mokesčio turtas 

neregistruojamas, o sukauptas per praėjusius laikotarpius, valdybos sprendimu 2019 metais 

registruojamas sąnaudose.  
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7pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Lėšos Lietuvos centrinėje kredito unijoje 3092 1252 

Grynieji pinigai 61 48 

Iš viso 3153 1300 

 

8 pastaba. Investicijos į vertybinius popierius 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Investicijų į Lietuvos centrinės kredito unijos pajus įsigijimo 

savikaina 
305 305 

Investicijų į Lietuvos centrinės kredito unijos pajus vertės 

sumažėjimas (-) 
-30 -30 

Iš viso: 275 275 

 

Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi įvertinti, ar finansinio turto vertė 

yra sumažėjusi. Jei finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti už turtą, 

tuomet šio turto vertė yra sumažėjusi. Finansinio turto, kuris tikrąja verte neregistruojamas todėl, 

kad jo tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, balansinė vertė paskutinę kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio dieną turėtų būti patikrinama, ar nėra jos nuvertėjimo požymių. Atitinkamai kredito 

unija atliko investicijų į LCKU pajus vertės sumažėjimo vertinimą. Atsižvelgiant į unijos narystę 

LCKU, LCKU turimą sukauptą nuostolį, esamus ir planuojamus LCKU veiklos rezultatus, 

investicijai į LCKU pajus 2020 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitytas 10 proc., t. y. 30460Eur (2019m. 

gruodžio 31 d. -10 proc., 30460 Eur) vertės sumažėjimas.).  

 

9 pastaba. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Terminuoti indėliai LCKU 0 800 

Lėšos laikomos likvidumo rezervo fonde Lietuvos centrinėje 

kredito unijoje 

178 162 

Iš viso 178 962 

 

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lėšas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, 

kuris yra sudaromas LCKU įstatymo nustatytu būdu. Šis rezervas skirtas kredito unijų, LCKU narių 

veiklos likvidumui užtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba išmokant 

sukauptas lėšas pagal kredito unijos pareikalavimą jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos 

LCKU narės specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sąskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narių 

susirinkimo patvirtintą dalį lėšų nuo visų terminuotų ir neterminuotų indėlių kredito unijoje eurais ir 

užsienio valiuta lėšų. Už likvidumo palaikymo rezervo lėšas kredito unijoms mokamos 0% dydžio 

metinės palūkanos (2019 metais 0%).                                      



12 

 

Apskaičiuotosios palūkanų normos už terminuotus indėlius 2020 m. buvo 0 proc.  

10 pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 

Eil. Nr. Rizikos grupė Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai 

1 Standartinė 9741 0 10319 0 

2 Galimos rizikos 3332 -9 2632 -13 

3 Padidintos 

rizikos 
184 -5 189 -14 

4 Abejotina 586 -20 645 -22 

5 Nuostolinga 1770 -276 2338 -396 

 Iš viso 15613 -310 16123 -445 

 Amortizuota 

savikaina 
 15303  15678 

 

Suformuotas specialiųjų atidėjinių paskoloms likutis 2019 metų pradžioje buvo 618 tūkst. Eur, per 

2019 metus specialieji atidėjiniai paskoloms  sumažinti 173 tūkst. Eur, per 2020 metus – 135 tūkst. 

Eur.  Pagrindinė priežastis nurašytos paskolos, sugriežtinta turto draudimų apskaita, atlikti 

pervertinimai, grąžintos paskolos. 2020 m. balandžio mėn. kredito unija (kaip ir visa Lietuvos 

centrinei kredito unijai priklausančių kredito unijų grupė) prisijungė prie Lietuvos bankų asociacijos 

paskelbtų moratoriumų, pagal kuriuos siūlomas pagrindinės kredito sumos įmokų atidėjimas 

fiziniams ir juridiniams asmenims. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. kredito unijos patenkintų klientų 

prašymų dėl paskolų mokėjimo grafikų pertvarkymo, atsižvelgiant į Covid-19 situacijos sukeltus 

padarinius skolininkams, apimtis bendrąja verte sudarė 793,68 tūkst. Eur (tai sudarė 5,28 % kredito 

unijos paskolų portfelio bendrąja verte), iš jų 498,03 tūkst. Eur sudarė pertvarkymai, atitinkantys 

paskelbtų moratoriumų sąlygas. Daugiausia pertvarkymai buvo atlikti paslaugų sektoriaus 

klientams. 

2020 m. gruodžio 31 d. jau buvo suėjęs atidėjimo terminas 793,68 tūkst. eurų dėl COVID-19 

atidėtoms paskoloms, iš jų nei vienas paskolos gavėjas nesikreipė dėl papildomo pertvarkymo.  

 

11 pastaba. Atsargos, už skolas perimtas ir kitas turtas 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Už skolas perimtas turtas 

Už skolas perimtas turtas 135 162 

Kitas turtas 

Būsimojo laikotarpio išlaidos 12 21 

Iš viso:  147 183 
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12 pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

Straipsnis 
Transporto 

priemonės 

Kitas veikloje 

naudojamas  

turtas 

Nematerialusis 

turtas 
Iš viso 

Likučiai 2018 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimai 28 65 10 103 

Sukauptas nusidėvėjimas (25) (42) (7) (74) 

Likutinė vertė 3 23 3 29 

Apyvarta per 2019 metus     

Įsigijimai  2  2 

Nusidėvėjimas (3) (8) (2) (13) 

Likutinė vertė 0 17 1 18 

Likučiai  2019 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė 28 67 10 105 

Sukauptas nusidėvėjimas (28) (50) (9) (87) 

Likutinė vertė 0 17 1 18 

Apyvarta per 2020 metus     

Įsigijimai  2 5 7 

Nusidėvėjimas  (8) (2) (10) 

Likutinė vertė 0 11 4 16 

Likučiai  2020 m. gruodžio 31 d.     

Įsigijimo vertė 28 69 15 112 

Sukauptas nusidėvėjimas (28) (58) (11) 97 

Likutinė vertė 0 11 4 15 

 

13  pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms 
Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Paskolos iš Lietuvos centrinės kredito unijos 0 409 

Iš viso 0 409 

 

Per 2019 ir 2020 metus kredito unija iš LCKU nesiskolino. 2018-06-22 buvo gauta 

546 tūkst. EUR paskola apyvartinėms lėšoms, su 1,95% kintamomis metinėmis palūkanomis. 

Grąžinimo terminas 2020-05-22. 2018-08-31 buvo gauta 550 tūkst. EUR paskola apyvartinėms 

lėšoms, su 1,82% kintamomis metinėmis palūkanomis. Grąžinimo terminas 2020-07-28. 2018-11-

20 buvo gauta 280 tūkst. EUR paskola apyvartinėms lėšoms, su 2,20% kintamomis metinėmis 

palūkanomis. Grąžinimo terminas 2020-10-20.  

 

14 pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams 
Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

1. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai fiziniams asmenims 16516 16 563 

1.1. Terminuotieji indėliai 15064 15 641 

1.2. Indėliai iki pareikalavimo 1452 922 

2. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai juridiniams 

asmenims 
1299 350 

2.1. Terminuotieji indėliai 272 150 

2.2. Indėliai iki pareikalavimo 1027 200 

Iš viso: 17815 16 913 
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Palūkanų normos už terminuotuosius indėlius nariams svyruoja 2020 m. nuo 0,00% 

iki 3,2223 % (2019 m. nuo 0,00% iki 3,3333%),  už indėlius iki pareikalavimo –0,00 %, (2019 m. 

0,00 %). 

15 pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Atostoginių kaupiniai 30 22 

Kitos mokėtinos sumos 35 38 

Mokėtini mokesčiai 7 7 

Iš viso 72 67 

 

16 pastaba. Nuosavas kapitalas 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Tvarūs pajai: 1385 1325 

Pagrindiniai pajai 154 148 

Papildomi tvarūs pajai 1231 1177 

Netvarūs pajai: 146 176 

Papildomi netvarūs pajai 145 176 

Grąžintini pajai 1 0 

Iš viso 1531 1501 

Nominali vieno pajaus vertė naujiems fiziniams asmenims 30 EUR, juridiniams 100 EUR. 

Visas unijos pajinis kapitalas yra apmokėtas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis pagrindinį pajų, 

turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo apmokėto papildomo ar tvaraus pajaus dydžio. Kredito 

unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus (tvarius) pajus, privalo jį 

proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito 

unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje 

balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Kredito unija su savo 

nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus ir 

kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi 

kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos 

stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų 

rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija 

privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį 

kapitalą. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad 

sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito 

unijos veiklą. Nesutvarinti papildomi pajai grąžinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu. 

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą kredito unijos nuosavas kapitalas neturėtų būti 

mažesnis už jos pajinį kapitalą. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. kredito unijos nuosavas kapitalas 

buvo mažesnis už jos pajinį kapitalą. Nuosavo kapitalo pokyčiai pateikiami aiškinamojo rašto 

priede Nr. 1 "Nuosavo kapitalo pokyčiai".  
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17 pastaba. Turto ir įsipareigojimų grupavimas pagal laiką 

          

 Įprastinėmis verslo sąlygomis kredito unija susiduria su galima pinigų srautų suderinamumo 

rizika. Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajėgi vykdyti 

savo įsipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtintą 

informavimo sistemą, likvidumo valdymo kontrolę, finansinių šaltinių diversifikavimą, numatomų 

įsipareigojimų planavimą. 

2019-12-31 Iki 3 mėn. Nuo 3 mėn. 

iki 1 metų 

Nuo 1 iki 

5 metų 

Ilgiau kaip 

5 metai 

Neapibrėžti 

terminai 

IŠ VISO 

Turtas 2922 2363 5340 6993 798 18416 

Įsipareigojimai, kapitalas ir 

rezervai 
5510 8196 3652 23 1035 

18416 

Likvidusis turtas      1300,03 

Grynasis netenkamas pinigų 

srautas 
     

768,42 

Likvidumo rodiklis, proc.      169,18 

 

 

 

2020-12-31 Iki 3 mėn. Nuo 3 mėn. 

iki 1 metų 

Nuo 1 iki 

5 metų 

Ilgiau kaip 

5 metai 

Neapibrėžti 

terminai 

IŠ VISO 

Turtas 3800 1734 5114 7646 777 19071 

Įsipareigojimai, kapitalas ir 

rezervai 
7313 7770 2791 13 1184 

 

19071 

Likvidusis turtas      3153 

Grynasis netenkamas pinigų 

srautas 
     

2150 

Likvidumo rodiklis, proc.      146,69 

 

 

18 pastaba. Veiklos riziką ribojantys normatyvai 

 

           Lietuvos banko licenciją turinčių kredito unijų kapitalo pakankamumo normatyvo 

apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos banko valdyba. Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu 

kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, didžiausios paskolos sumos vienam 

skolininkui, didžiausios atviros pozicijos užsienio valiuta ir likvidumo normatyvus. 

 
Normatyvai Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

Lietuvos banko reikalavimas 

Kapitalo pakankamumo normatyvas, proc. 9.47 7,17 10,50%** 

Likvidumo normatyvas, proc. 146,69 169,18 Ne mažesnis kaip 100% 2019 12 31 

Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui 

normatyvas, %. Paskolos, didžiausios reikšmės, 

bet neviršijančios normatyvo 

13,91 17,54 Paskolos suma vienam skolininkui  

neturi viršyti 25 proc. kredito unijos 

perskaičiuoto kapitalo*** 

Didžiausios atviros pozicijos užsienio valiuta 

normatyvas 

< 25% < 25% < 25%**** 
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** Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Dėl kredito unijų veiklos 

riziką ribojančių normatyvų patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo 

normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam pasiekti. 

Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2018 m. sausio 1 d. turi būti ne mažesnis kaip 5,25 

proc., nuo 2019 m. sausio 1 d. – ne mažesnis kaip 5,78 proc., nuo 2020 m. sausio 1 d. – ne mažesnis 

kaip 6,30 proc.* Iki 2019 m. kovo 31 d. kredito unijoms buvo taikomas likvidumo normatyvas ir 

padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, o nuo 2019 m. balandžio 1 d. taikomas likvidumo rodiklis. 

*** Kredito unijų, kurių kapitalo pakankamumo rodiklis nėra pasiekęs 10,5 proc. (taikomas 

pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki 2027 m. gruodžio 31 d. neturi 

viršyti mažesniojo iš šių dydžių: 25 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo arba 150 000 Eur. 

****Bendros atvirosios valiutos pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne 

didesnis kaip 25 proc., vienos valiutos atvirosios pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo 

santykis, ne didesnis kaip 15 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.   

19 pastaba. Informacija apie pinigų srautus 

Informacija apie pinigų srautus pateikta priede Nr. 2 „Pinigų srautų pokyčiai“. 

 

20 pastaba. Susijusios šalys 

 

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi LCKU ir jų grupės narės, Kredito Unijos vadovai 

ir su kredito unijos vadovais artimais ryšiais susiję asmenys. Kredito unijos vadovai – valdybos 

nariai, stebėtojų tarybos nariai, paskolų komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos 

vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiais ryšiais susijusiais asmenimis šiame straipsnyje 

laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai) ir juridiniai 

asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jų kvalifikuotą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo 

teisių dalį. 

 Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Priskaičiuota su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir joms 

tenkančių socialinio draudimo įmokų suma ir kitos išmokos 

64 102 

Kitos priskaičiuotos sumos 46 47 

Iš viso: 110 149 

 

Unijos susijusioms šalims išduoda paskolas bei priima indėlius rinkos sąlygomis. Susijusioms 

šalims išduotų paskolų likučiai: 

 Finansiniai metai  Praėję finansiniai metai 

Priimtų indėlių likučiai 73 57 

Išduotų paskolų likučiai 6 32 

Paskola iš LCKU, įskaitant sukauptas palūkanas 0 409 

Palūkanų išlaidos už LCKU paskolas 3 21 

Indėliai LCKU, įskaitant sukauptas palūkanas 178 962 

 



17 

 

21 pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai 

 

2020 m. gruodžio 31 d. kredito unijos nebalansinių įsipareigojimų (neišmokėtos paskolos) 

suma sudarė 822 tūkst. Eur. (2019 m. gruodžio 31 d. – 559 tūkst. Eur).  

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų skolinimosi 

kaštus COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, finansiniais metais kredito unija teikė lengvatines 

paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti pagal naujas skatinamąsias finansines priemones. 

Atsižvelgiant į tai, kad kredito unija neprisiima susijusios kredito rizikos, 2020 m. gruodžio 31 d. 

kredito unijos balanse nebuvo apskaityti lengvatiniai kreditai, suteikti pagal  UAB „Investicijų ir 

verslo garantijos“ įgyvendinamą skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-

19 nukentėjusiems verslams“ 2020 m. gruodžio 31d. išduotų kreditų, neįtraukiamų į balansą,  suma 

sudarė 1800 tūkst. Eur. Pagal šią finansinę priemonę išduotų kreditų grąžinimo terminas - iki 72 

mėn. 

Kitų įvykių, kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos šioms finansinėms ataskaitoms, nebuvo. 

 

22 pastaba. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas   

 Straipsniai Suma tūkst. Eur 
Nepaskirstytasis rezultatas -  pelnas (nuostoliai) – praėjusių metų pabaigoje -474 

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 127 

Atsargos kapitalas  

Paskirstytinas rezultatas – pelnas ( nuostoliai) finansinių metų pabaigoje 127 

Pervedimai iš rezervų  

Paskirstytinas pelnas  

Pelno paskirstymas:  

- į privalomąjį rezervą  

- atsargos kapitalą  

Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -347 

 

23 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai 

          2020 m. pradžioje įvykęs koronaviruso (COVID–19) proveržis tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje 

turėjo poveikį tolimesnei verslo veiklai. Dėl situacijos neapibrėžtumo, susijusio su tolesne COVID-

19 pandemijos situacija ir jos bendra galima neigiama įtaka ekonomikai, šių finansinių ataskaitų 

išleidimo datai dar nebuvo įmanoma pagrįstai įvertinti galimo šio įvykio poveikio.   

  

 

 

Administracijos vadovė       Ernesta Ramaškaitė       

    

Apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Begritė“ direktorė   Snieguolė Gritytė -Lupasco                                       



(Tvirtinimo žyma)

2020 Metų

     (ataskaitinis laikotarpis)                

TURTAS Pastabos 

Nr.

Finansiniai 

metai

Praėję finansiniai 

metai

A. TURTAS 19 071 18 416

I. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 3 153 1 300

II. Investicijos į vertybinius popierius 8 275 275

III. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 9 178 962

IV. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 10 15 303 15 678

V. Kitas finansinis turtas

VI. Atsargos, už skolas perimtas ir kitas turtas 11 147 183

VII. Ilgalaikis materialusis turtas 12 11 17

VIII. Nematerialusis turtas 12 4 1

TURTO IŠ VISO: 19 071 18 416

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 

Nr.

Finansiniai 

metai
Finansiniai metai

B. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 17 887 17 389

I. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms 13 0 409

II. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams 14 17 815 16 913

III. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 72 67

IV. Atidėjiniai

V. Subordinuotieji įsipareigojimai

C. NUOSAVAS KAPITALAS 16 1 184 1 027

I. Pajinis kapitalas 16 1 531 1 501

II. Privalomieji rezervai ir kapitalas

III. Perkainojimo rezervas 

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 22 -347 -474

IV.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 127 -4

IV.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) -474 -470

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 19 071 18 416

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                               (vardas ir pavardė)

Administracijos vadovė                                                                                   Ernesta Ramaškaitė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                                (vardas ir pavardė)

tūkst. Eur

2021 m. kovo  03 d. Nr.1

(atskaitos sudarymo data)

Kauno kredito unija

Unijos kodas: 112046615, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r.

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Begritė“ direktorė                             Snieguolė Gritytė -Lupasco                                      

2020 m gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS



2020 Metų

     (ataskaitinis laikotarpis)                

I. Palūkanų pajamos 1 885 925

II. Palūkanų sąnaudos 1 305 305

III. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos 2 182 155

IV. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos 2 7 8

V. Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 60 84

V.1. Specialiųjų atidėjinių sąnaudos (-) 135 173

V.2. Kitas finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas -75 -89

VI. Kitas finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)

VII. Bendrosios administracinės sąnaudos 4 702 694

VIII. Kitos veiklos pajamos 5 22 1

IX. Kitos veiklos sanaudos 2

X. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 133 158

XI.1 Atidėtasis pelno mokestis 6 0 155

XI.2 Pelno mokestis 6 7

XII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 127 -4

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Begritė“ direktorė                                  Snieguolė Gritytė -Lupasco                                      

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

        

tūkst. Eur

 (ataskaitos tikslumo lygis ir 

valiuta)

Straipsniai Pastabos 

Nr.

2021 m. kovo 3 d.  Nr.1

(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr.

Administracijos vadovė                                                                                        Ernesta Ramaškaitė

Kauno kredito unija

(įmonės pavadinimas)

Unijos kodas: 112046615, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Finansiniai 

metai

Praėję finansiniai 

metai

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA



2020 Metų

Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 1644 -470 1174

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminių klaidų taisymo rezultatas

Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 1644 -470 1174

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) -4 -4

Pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (ar) 

dividendams mokėti

 Kitos išmokos

 Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

Pajinio kapitalo pokytis -143

Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 1501 -474 1027

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) 127 127

Pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (ar) 

dividendams mokėti

Kitos išmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

Pajinio kapitalo pokytis 30

Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 1531 -347 1184

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 1

Unijos kodas: 112046615, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r..

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) Iš viso

                         NUOSAVO KAPITALO POKYČIAI 

                                                 (ataskaitos sudarymo data)

  Kauno kredito unija

atsargos

tūkst. Eur

Rezervai ir kapitalai

(įmonės pavadinimas)

Administracijos vadovė                                                                                    Ernesta Ramaškaitė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Begritė“ direktorė                                      Snieguolė Gritytė -Lupasco                                      

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                               (vardas ir pavardė)

                                                 2020 m. kovo 3 d.  Nr.1

kiti

Pajinis 

kapitalas

privalomasis



      2020 metai tūkst. Eur

Eil. Pastabos Finansiniai

Nr. Nr. metai

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1.1 gautos palūkanos 917 951

I.1.2. sumokėtos palūkanos 279 277

I.1. Rezultatas 638 674

I.2.1 gauti komisiniai 125 97

I.2.2 sumokėti komisiniai 7 8

I.2.2 Rezultatas 118 89

I.3.1 susigražintos paskolos iš kredito unijos narių 5025 5262

I.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 4622 6430

I.3. Rezultatas 403 -1168

I.4.1 indėlių iš klientų ir kredito unijos narių įplaukos 38638 41335

I.4.2 indėlių iš klientų ir kredito unijos narių išmokos 37762 41179

I.4. Rezultatas 876 156

I.5.1 kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir specialiosios 

paskirties lėšų įplaukos 800 5655

I.5.2 kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir specialiosios 

paskirties lėšų  išmokos 16 4958

I.5. Rezultatas 784 697

I.5.1 įplaukos iš kredito įstaigų (gautos paskolos) 0 0

I.6.2 išmokos kredito įstaigoms (grąžintos paskolos) 409 1167

I.6. Rezultatas -409 -1167

I.7.1. kitos už paslaugas gautos sumos 58 59

I.7.3. kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos

I.7.4. kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos 649 699

I.7.5. sumokėtas pelno mokestis 9

I.7. Rezultatas -600 -640

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 1810 -1359

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1.1 įplaukos perleidžiant vertybinius popierius 200

II.1.2 išmokos įsigyjant vertybinius popierius 0

II.1. Rezultatas 0 200

II.2.1 įplaukos perleidžiant ilgalaikį materialųjį, 

nematerialųjį turtą

II.2.2 išmokos įsigyjant ilgalaikį materialųjį, 

nematerialųjį turtą 7 2

II.2. Rezultatas -7 -2

II.3.1 kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos 22

II.3.2 kitos investicinės veiklos pinigų išmokos 2

II.3. Rezultatas 20

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 13 198

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 2

Kauno kredito unija

(įmonės pavadinimas)

Unijos kodas: 112046615, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ POKYČIAI

2021 m. kovo 3 d.

Straipsniai Praėję finansiniai 

metai



Eil. Pastabos

Nr. Nr.

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1.1 pajų įmokos 242 359

III.1.2 išstojusiems nariams gražinti pagrindiniai ir 

papildomi pajai 212 502

III.1.3 pelno dalies išmokėjimas kredito unijos nariams

III.1. Rezultatas 30 -143

III.2.1 pagal subordinuotuosius įsipareigojimus gautos 

sumos

III.2.2 pagal subordinuotuosius įsipareigojimus sumokėtos 

sumos

III.2. Rezultatas

III.3.1 kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos

III.3.2 kitos finansinės veiklos pinigų išmokos

III.3. Rezultatas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 30 -143

IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 

(sumažėjimas)
1853 -1304

V. Pinigai laikotarpio pradžioje 1300 2604

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 3153 1300

Apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Begritė“ direktorė                               Snieguolė Gritytė -Lupasco  

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                                (vardas ir pavardė)

Administracijos vadovė                                                                                   Ernesta Ramaškaitė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                                (vardas ir pavardė)

Straipsniai Praėję finansiniai 

metai

Finansiniai 

metai



Kouno,l

fi'f;fr'8"I
KAUNO KREDITO T]II-IJOS

STEBETOJU TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

vLzozo METUS

Kauno kredito unijos stebetojq tarybasudaro asmenys:

Aurelijus Domeika
Viktorija Tamuliene

Vaidotas Viliunas

2020-aisiais metais Kauno kredito unijos (KKU) stebetojq taryba dirbo remdamasi
Kauno kredito unijos valdybos patvirtintu stebetojq tarybos darbo reglamentu. Stebetojq taryba
stebejo ir tikrino kredito unijos veikl4, vykde Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme ir
kredito unijos jstatuose numatytas funkcijas.

Per 2020-uosius metus stebetojq taryba dalyvavo strateginese sesijose, bendruose

valdymo organq susitikimuose, susitikimuose su valdyba, administracijos atstovais. Surenge 17

posedZiq, kuriq metu analizavo, vertino ir svarstd Siuos klausimus:

o 2020 metais stebetoiq taryba du kartus svarste vidaus audito tarybos planus, kadangi

Vidaus audito tarnybos (VAT) auditore G. Dmitrijeviene savo pareigas ejo iki 2020

rugsejo 30d. Iki Sio laikotarpio Stebetojq tarybai pateike 3 ketvirtines ataskaitas. Vidaus
auditas apeme Siuos klausimus:

KU veikl4 ribojandiq rodikliq vykdymas; kasq patikrinimai (centrines buveines ir vienos

nutolusios kasos); operacijq grynais ir mokejimq negrvnais. tarptautiniq pavedimq vykdymo
auditas; KU darbo su veluojandiais paskolq gavejais (skolininkais) ir perimtu turtu auditas;
Kreditavimo proceso ; KU vidaus kontroles funkcionavimo verlinimas; pinigq plovimo ir
teroristq finansavimo prevencijos istatymo vykdymo uZtikrinimas; KU vadovybes nurodymu
atliekami patikrinimai, pavedimai.

Ataskaitos apeme VAT veiklos plane patvirtintus klausimus bei einamuosius KKU
vadovybes nurodymus. VAT fiksavo esamus tr[kumus ir teike rekomendacijas KKU
vadovybei. Kiekvienoje ataskaitoje buvo vykdoma teiktq rekomendacijq igyvendinimo
stebesena.

Pastebeti pasikartojantys tr[kumai, kai nepilnai laikomasi vidaus tvarkq, nepakanka
paraiq arba informacija registrams teikiama nesavalaikiai. DidZioji dalis rekomendacijq iki
2020 spalio 1 d. buvo pilnai arba dalinai igyvendintos.

Nuo 2020 m. spalio ld. KKU vidaus audito tarnybos funkcij4 kredito unijoje

igyvendina LCKU Vidaus audito tarnyba (VAT), vadovaudamasi LCKU ir KKU pasira5y.ta

individualiq paslaugq teikimo sutartimi.



Pradejus veiklai naujai VAT, bendravimas su Vidaus audito tamyba tapo sunkiai
prieinamas. KKU Administracijai buvo i5reik5tas nuog4stavimas del nesavalaikio informacijos
teikimo stebetojq tarybai.

o Svarstyta situacija Kauno kredito unijoje ivedus apribojimus del COVID-I9
pandemijos. Buvo pateikti siulymai i5naudoti darbuotojq laiko perplanavim4 bei turimas
duomenq bazes ir kitas elektronines sistemas bei atlikti esamr+ nart1 analizg, i5skiriant
kelias specifines klientq grupes, kurioms biitq galima paruo5ti specifinius produktus ir
jiems labiausiai tinkam4 komunikacijos bud4 ir priemones, kuriomis butq saugiausia ir
patogiausia pasiekti klientus. AtsiZvelgiant i tendencijas, kad veikla tures keltis i
elektronines erdves, pasillyta tobulinti el. paslaugq kokybg ir prieinamum4.

o Diskutuota del KKU veiklos plano ir finansiniq prognoziq galimos krizes atveju del
COVID-l9 pandemijos susidariusios situacijos. Pasiulyta KKU valdybai sudaryti
veiklos plan4 galimos krizes atveju.

Nagrineta Lietuvos centrines kredito unijos rekomendacija parengti ir patvirtinti
Skolinimo kredito unijos vadovams ir su kredito unijos vadovais artimais ry5iais
susijusiems asmenims tvarka. Parengta tvarka patvirlinta.

Svarstl'ta, kad KKU Valdyba nereaguoja arba reaguoja nesavalaikiai i Stebetojq tarybos
pateiktus pastebejimus, siulymus ir rekomendacijas. Kreiptasi papildomai i KKU
administracij4 ir valdyb4 praSant paaiSkinti prieZastis.

Svarstyta valdybos ir kitq valdymo organq suddtis, kai del netiketos Valdybos nario
netekties liko dirbti 2 valdybos nariai. Buvo si[loma inicijuoti KKU valdymo organq

diskusija del valdymo organq sudeties bei Administracijos vadovo ir Valdybos
pirmininko pareigq atskyrimo. Teikti siulymai remiantis gerosiomis praktikomis.
ISsakyi nuog4stavimai del netiketo kitq valdymo organq nariq pasitraukimo.

Nagrineta ir patvirtinta Kauno kredito unijos vidaus kontroles orgarizavimo politika.
Dokumentas parengtas pagal 2020-03-19 Lietuvos centrines kredito unijos valdybos
posedZio protokolu Nr. 8 patvirtint4 Kredito unijos vidaus kontroles organizavimo
politik4.

Analizuota nutolusios Kedainiq kasos (adresas: Josvainiq g. 2, Kedainiai) veikla ir
renitatai. KKU administracijos vadove ir valdyba pateike informacij4, kad Sio

padalinio veikla yra nenuostolinga ir veikla tud buti tgsiama.

Svarstyta LCKU atlikta KKU rizikos vertinimo ataskaita. Pasteb€ta, kad lyginant su

praejusiu laikotarpiu KKU rezultatai gereja, tadiau vis dar yra rodiklitl, kurirl vykdymas



nera uZtikrinamas. Kreiptasi i KKU administracijos vadovg ir valdybos pirmininkg
numatyti rodikliq uZtikrinimui reikiamus sprendimus.

2020 metais nagrineti du valdybos patvirtinti kandidatai i KKU valdyb4. Vienam i5

kandidatq teikiamai kandidatiirai bei vadovo vertinimo anketos i5vadai buvo nepritarta.

Taip pat nagrinetas valdybos nario Algirdo iiniko pra5ymas atleisti i5 valdybos nario
pareigq del asmeniniq prieZasdiq. Pateiktas siiilymas tenkinti valdybos nario pra5ym4.

Stebetojq tarybos pirmininkas, Aurelijus Domeika, rekomendavo kandidat4 i KKU
valdyb4. Stebetojq tarybos narys Vaidotas Vililnas rekomendacijupitare, tadiau KKU
valdyba neatliko kandidato vertinimo nepateikus svariq prieZasdiq.

Nagrinetos Kauno Kredito Unijos valdybos, paskolq komiteto ir vidaus audito tarnybos

ketviftines ataskaitos. Tai nebuvo galima atlikti reguliariai ir savalaikiai, nes kai kurios
ataskaitos vdluodavo.

Atliktas Kauno Kredito Unijos valdybos, paskolq komiteto ir vidaus audito tamybos

veiklos metiniq ataskaitq Visuotiniam nariq susirinkimui vertinimas.
PaZymetina, kad ataskaitos Stebetojq tarybai reikiamu laiku nepateiktos. KKU
valdybos, paskolq komiteto ir vidaus audito tarnybos metines ataskaitos patvirtintos.

Stebetojq taryba yra atkreipusi KKU valdybos ir administracijos demesf i nepakankam4

veiklos kokybes valdymo nuoseklum4.

Stebetojq tarybos i5vados ir pasiulymai visuotiniam nariq susirinkimui

I . 2020 m. gruodZio 31 d. visi kredito unijos veiklos rizikq ribojantys normatyvai buvo

vykdomi.
2. Stebetojq taryba sillo parengti ir idiegi KKU veiklos kokybes valdymo sistem4.

3. Stebetojq taryba, iSanalizavusi kredito unijos" jos valdybos veikl4 ir kaip vykdomi
kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimai. istatymq ir kitq teises aktq paZeidimq

nenustate. Si[lome Kauno kredito unijos valdybos, paskolq komiteto parengtas ataskaitas uZ

2020 metus patvirtinti.
4. Siekiant patobulinti Unijos valdyino kokybq, Stebetojq taryba si[lo atskirti KKU
renkamosios (Valdybos) ir vykdomosios valdZios (Administracija) institutus ir i5gryninti
Admini stracijos atskaitomybg.

Stebetoj q tarybos pirmininkas



 

 

VIDAUS AUDITO TARNYBA 

KAUNO KREDITO UNIJOS 2020 METŲ VIDAUS AUDITO VEIKLOS ATASKAITA 

 

Kauno kredito unijos vidaus audito tarnybos funkciją nuo 2020 m. spalio 1 d. kredito unijoje įgyvendino 

LCKU Vidaus audito tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos centrinės kredito unijos ir Kauno kredito unijos 

pasirašyta individualių paslaugų teikimo sutartimi Nr. 20-140 ir patvirtinta vidaus audito programa. 

KU VAT pavestas funkcijas įgyvendino 1 vidaus auditorius, kurio darbo laikas buvo skirtas veiklos 

planavimui, darbo organizavimui, konsultacijoms bei poauditinei veiklai. Planuojant audito veiklą taip pat  

buvo įvertinamas laikas atostogoms bei kitiems nenumatytiems atvejams.  

LCKU Vidaus audito tarnybos metinis 2020 m. veiklos planas buvo parengtas, atsižvelgiant į KU stebėtojų 

tarybos patvirtintą 2020-2022 m. strateginį planą, įvertinus KU rizikingas bei reikšmingas veiklos sritis, 

planuojamų auditų aktualumą, ankstesniais laikotarpiais atliktus vidaus auditus ir jų rezultatus, personalo 

išteklius. 

LCKU vidaus audito tarnyba 2020 metais Kauno kredito unijoje 2020 m. IV ketvirtį pradėjo 1 vidaus auditą, 

kuris buvo baigtas 2021 m. sausio 11 d.: 

• Kauno KU „Paskolų vertinimo (grupavimo)“ auditas 

Auditų metu buvo vertinamas KU vykdomos veiklos atitikimas taikomiems LR įstatymams, LB 

nutarimams, KU patvirtintoms tvarkoms, politikoms bei taisyklėms, KU įgyvendinami veiklos procesai ir 

jų veiksmingumas, taikomos priemonės, vidaus kontrolės procedūrų efektyvumas bei pakankamumas. 

LCKU VAT 2020 m. IV ketvirtį Kauno kredito unijai išvadų ir rekomendacijų nepateikė, nes auditas buvo 

baigtas 2021 metais. 

Atliekant vidaus auditą buvo nustatytos galimai tobulintos sritys: 

• Kauno KU „Paskolų vertinimo (grupavimo)“ auditas  - skolininkų (laiduotojų) būklės 

vertinimas ir pervertinimas, rankiniu būdu keičiamų kredito rizikos grupių dokumentavimas ir 

svarstymas KU valdyboje, paskolų, ilgiau nei 1 m. priskirtų 5 rizikos grupei, reguliarus KU kreditų 

administravimo proceso peržiūrėjimas ir dokumentavimas kontrolės žurnale, kaip tai numato KU 

vidaus kontrolės organizavimo tvarka.  

Vienas pagrindinių VAT uždavinių vertinti KU vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą. Vykdydama savo 

veiklą VAT taip pat stebėjo ir vertino KU vidaus kontrolės sistemą. Remiantis vykdyto audito duomenimis, 

VAT nustatė, jog KU vidaus kontrolės sistema, atsižvelgiant į pavyzdinę metodiką, vertinama kaip 

patenkinama, todėl yra tobulintina – tiek ateityje įgyvendinant VAT pateiktas rekomendacijas ir pastabas, 

tiek savęs vertinimo metu identifikavus vidaus kontrolės sistemos trūkumus ar taisytinas vietas.  

Iki 2020 m. spalio 1 d. vidaus audito funkciją atliko Kauno kredito unijos samdoma vidaus auditorė, kuri 

dirbo pagal KU stebėtojų tarybos patvirtintą veiklos planą ir teikė ketvirtines ataskaitas apie atliktus 

auditus, kontroles ir kitus patikrinimus, ir buvo pateikusi 24 rekomendacijas, kurių įgyvendinimo proceso 

LCKU VAT nevertino.  

 

 

   

Vidaus auditorė                     Evelina Bazevičienė 
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                                                                                       Patvirtinta Kauno kredito unijos 
                                                                                       Paskolų komiteto 2021-04-01 d. posėdyje, 

                                                                                       Protokolas Nr. 21/12-3 

 
KAUNOS KREDITO UNIJOS 

PASKOLŲ KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
KAUNO KREDITO UNIJOS VISUOTINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI 

2021-04-01 
 

Paskolų komiteto sudėtis ir veikla 2020 metais 
 
Kauno kredito unijos (toliau – KKU) paskolų komitetą sudarė šie asmenys: 

1. Tomas Mačiulaitis, pirmininkas (nuo 2020 12); 
2. Jolita Solodovė (nuo 2015 04); 
3. Roma Katinienė (nuo 2016 03); 
4. Mindaugas Kekys (nuo 2020 06). 

Paulius Jūrelė (pirmininkas ir narys iki 2020 04 23) 
        
2020 metais įvyko 81 paskolų komiteto posėdis. 2020 metais KKU išdavė 157 vnt. paskolų už 4,380 mln. Eur. 
       
Paskolų komiteto posėdžių metu svarstomi klausimai: narių prašymai paskoloms gauti, prašymai dėl paskolų užtikrinimo 
priemonių pakeitimo, perleidimo ar pan., klausimai dėl paskolų sąlygų pakeitimų, skolininkų/laiduotojų būklės vertinimo, 
paskolų užtikrinimo priemonių vertinimai ir pervertinimai, vėluojančių paskolų, paskolų komiteto darbo organizavimo 
klausimai, KKU veiklos rezultatai ir kiti. 
       

Pagrindiniai KKU paskolų portfelio rodikliai 2020 12 31 dienai 
 
 
Kauno kredito unijoje 2020-12-31 d. buvo 28 vėluojančios paskolos (vėlavimas virš 30 dienų).  
 
Pradelsta kredito suma sudarė 233 687 Eur arba 1,50% paskolų portfelio. 
 
Suformuoti atidėjiniai sudarė 309 956 Eur arba 1,99% paskolų portfelio. 
 
Paskolų portfelio rizikos rodiklis sudarė 4,37%  (2019 12 31 – 5,00%).  
 
Paskolų portfelis 2020 12 31 dienai sudarė 15 536 669 Eur.  

 
KKU paskolų portfelis 2020 12 31 dienai sudarė 17 397 140 Eur, arba 15 536 669 Eur be Covid-19 paskolų. 2020 II-III 
ketvirčiais išduota 1 872 471 Eur Covid-19 paskolų (kredito likutis 2021 12 31 dienai - 1 860 471 Eur), kurių palūkanų 
norma 0,19 - 0,69%. Mokamos šių paskolų palūkanos įskaitomos į Invegos pajamas, todėl nuo KKU paskolų portfelio 
Covid-19 paskolos yra atskirtos. Nuo 2018 metų matomas tendencingas kreditų, susijusių su NT (fiziniams asmenims), 
augimas bei vartojimo kreditų mažėjimas. Verslo subjektams išduoti kreditai santykinai mažėja, kreditas žemės ūkiui 
auga, tačiau tai nedaro žymios įtakos paskolų portfeliui.   
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KKU Paskolų portfelis (kredito likutis) 2017-2020 metai, Eur   

Data  
Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys 

Paskolų portfelis 
Kreditai susiję su NT Vartojimo kreditai Kreditai verslui Kreditas žemės ūkiui 

2017-12-31 
4 008 817 3 123 756 3 785 850 116 355 

11 034 778 
36,33% 28,31% 34,31% 1,05% 

2018-12-31 
5 623 396 3 821 878 5 035 147 443 647 

14 924 068 
37,68% 25,61% 33,74% 2,97% 

2019-12-31 
8 369 037 2 698 306 4 561 953 385 457 

16 014 753 
52,26% 16,85% 28,49% 2,41% 

2020-12-31 
9 145 389 1 662 749 4 244 404 484 127 

15 536 669 
58,86% 10,70% 27,32% 3,12% 

          
Nuo 2019 metų pradžios dėl LCKU reikalavimo KKU privalėjo sumažinti vartojimo kreditų dalį paskolų portfelyje iki 10%, 
ko pasėkoje vartojimo kreditų dalis KKU paskolų portfelyje per 2019 - 2020 metus krito 56,5%, per 2020 metus - 38,4%. 
Kita dalis KKU paskolų portfelio per 2020 metus išaugo 21,1%, o per 2019-2020 metus - 25,0%. Per 2020 metus KKU 
paskolų portfelis sumažėjo 3,0%. Galima teigti, kad KKU paskolų portfelis, dėl priverstinio reikalavimo per 2019-2020 
metus persigrupavo ir išliko panašaus dydžio. 
 

 
 

 
 
2019 - 2020 metų tendencijos: Kreditai susiję su NT daugiausiai įtakojo paskolų portfelio augimą. Kreditas žemės ūkiui 
sudaro santykinai mažą dalį paskolų portfelio, todėl šių paskolų pokyčiai nedaro svarbesnės įtakos. 
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2021 12 31 dienai KKU fiksuojama apie 1108 vnt. išduotų aktyvių paskolų. Suformuoti specialieji atidėjiniai sudaro 1,99% 
paskolų portfelio – 309 956 Eur, pradelsta kredito suma sudaro 1,50% paskolų portfelio – 233 687 Eur. 
 

KKU Paskolų portfelis 2020 12 31 dienai, vėlavimai, atidėjiniai    

Kredito rūšis 
Paskolų 
skaičius 

Kredito likutis 
Kredito pradelsta suma Suformuoti atidėjiniai 

Eur % Eur % 

Kreditas susijęs su NT 313 9 145 389 € 23 010 € 0,25% 148 003 € 1,62% 

Vartojimo kreditas 579 1 662 749 € 3 550 € 0,21% 84 535 € 5,08% 

Kreditas verslui 199 4 244 404 € 176 188 € 4,15% 68 479 € 1,61% 

Kreditas žemės ūkiui 17 484 127 € 30 939 € 6,39% 8 939 € 1,85% 

Iš viso, 2020 12 31 1 108 15 536 669 € 233 687 € 1,50% 309 956 € 1,99% 
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Paskolų portfelio rizikos rodiklis 2020 12 31 dienai sudaro 4,37 proc. Nuo 2018 metų pradžios iki 2019 metų pabaigos 
rizikos rodiklis krito, 2020 metų 1 pusmetį augo, 2020 07 pratęsė kritimą.  2020 12 mėnesį padidėjo, pagrinde dėl Covid-
19 paskolų eliminavimo iš paskolų portfelio. 
 

Paskolų portfelio rizikos rodiklis nuo 2018 01 iki dabar 

Metai / mėnuo O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10 11 12 

2018 m. 10,70 9,44 11,87 10,13 7,68 9,81 8,13 9,01 10,13 9,25 8,21 7,32 

2019 m. 7,38 5,93 7,56 6,64 7,01 6,73 6,48 5,79 5,59 4,62 5,35 5,00 

2020 m. 6,43 4,93 5,79 7,56 6,94 5,85 4,65 4,40 3,59 3,74 3,70 4,37 
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Per 2020 metus KKU paskolų portfelis sumažėjo 478 083 eur arba 2,99%. Per 2020 metus sumažėjo nuostolingai 
vertinamų 5 grupės  paskolų dalis tiek sumine tiek procentine išraiška. 

 

KKU Paskolų portfelis. Rizikos grupės 

Galutinė rizikos 
grupė 

2019 12 31 2020 12 31 
Pokytis per 

metus Eur Dalis, % Eur Dalis, % 

1 Rizikos grupė 
(Standartinė) 

10 293 625 € 64,3% 9 719 362 € 62,6% -574 263 € 

2 Rizikos grupė 
(Galimos rizikos) 

2 625 464 € 16,4% 3 323 737 € 21,4% 698 274 € 

3 Rizikos grupė 
(Padidėjusios rizikos) 

187 792 € 1,2% 182 950 € 1,2% -4 842 € 

4 Rizikos grupė 
(Abejotina) 

641 319 € 4,0% 583 004 € 3,8% -58 315 € 

5 Rizikos grupė 
(Nuostolinga) 

2 266 553 € 14,2% 1 727 616 € 11,1% -538 937 € 

Iš viso 16 014 753 € 100% 15 536 669 € 100% -478 083 € 

 
 

2020 metais išduotų paskolų apžvalga 
 

Per 2020 metus KKU bendrai verslui ir fiziniams asmenims išdavė 4 380 015 Eur paskolų, iš jų: 
- Fiziniai asmenys (t.t. paskolos žemės ūkiui): 2 322 746 Eur; 
- Juridiniai asmenys (be Covid19 paskolų): 2 057 267 Eur. 

 
 

 
 
 
Paskolų komiteto pirmininkas                                                  Tomas Mačiulaitis 

 
 
 



2021 BIUDŽETO PROJEKTAS

VISO

IŠLAIDOS 1083268,78

PALŪKANŲ IŠLAIDOS 316061,30

UŽ INDĖLIUS NARIAMS 309123,82

UŽ INDĖLIUS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS 6937,47

PLK IŠLAIDOS UŽ GAUTAS PASKOLAS 20897,49

OPERACINĖS IŠLAIDOS 746310,00

DARBO APMOKĖJIMO SĄNAUDOS 289004,58

CENTRAS 259873,04

KĖDAINIAI 29131,53

IŠMOKOS VO 77685,42

KITOS OPERACINĖS IŠLAIDOS 379620,00

CENTRAS 177050,00

Kredito įstaigų paslaugų apmokėjimas 5520,00

Kortelių aptarnavimo išlaidos 2040,00

Išlaidos už pažymas 1680,00

įrangos priežiūra 3600,00

Ofiso reikmenys 9000,00

Pašto išlaidos 3600,00

Reklama ir marketingas 34980,00

Reprezentacinės išlaidos 2400,00

Auditas 4800,00

Transporto išlaidos 9350,00

Notarinės teisinės išlaidos 18900,00

Turto draudimas 2400,00

Patalpų nuoma 27024,00

Kitos išlaidos patalpoms 11376,00

Ryšio paslaugos 9000,00

Kitos operacinės išlaidos 31380,00

KĖDAINIAI 13360,00

Reklama ir marketingas 600,00

Transporto išlaidos 1000,00

Patalpų nuoma 6000,00

Kitos išlaidos patalpoms 1884,00

Ryšio paslaugos 1200,00

Nusidėvėjimo išlaidos 2436,00

Turto draudimas 240,00

KITOS IŠLAIDOS 170400,00

Valstybės paramos kaštai 45600,00

SF įmokos 48000,00

LCKU nefinansinių paslaugų išlaidos 48000,00

IID įmokos 22800,00

Rizikos vertinimo specialisto paslaugos iš LCKU 6000,00

NUSIDĖVĖJIMO IŠLAIDOS 10410,00

MOKESČIAI 8400,00

SPECIALIEJI ATIDĖJINIAI 78000,00

NURAŠYTOS PASKOLOS -78000,00

CENTRAS 1102383,85



PLK PAJAMOS 932743,85

SUTARČIŲ SUDARYMO MOKESČIAI 113040,00

KITOS NE PLK PAJAMOS 56600,00

KĖDAINIAI 69981,53

PLK PAJAMOS 58581,53

SUTARČIŲ SUDARYMO MOKESČIAI 11400,00

PLK PAJAMOS 991325,38

KITOS NE PLK PAJAMOS 56600,00

SUTARČIŲ SUDARYMO MOKESČIAI 124440,00

VISO PAJAMOS 1172365,38

REZULTATAS 89096,60



Kauno kredito unijos įstatų keitimas. Pasiūlymai: 

1. Pakeisti Kauno kredito unijos įstatų 3.3.3. p. ir numatyti galimybę Kauno kredito unijos 

valdybai savarankiškai be Kauno kredito unijos paskolų komiteto pritarimo skolinti 

Kauno kredito unijos nariui ne didesnę kaip 10000 Eur sumą, kai kredito terminas 

neviršija 60 mėn. ir įgalioti Kauno kredito unijos administracijos vadovę Ernestą 

Ramaškaitę pasirašyti pakeistą Kauno kredito unijos įstatų redakciją ir įregistruoti Kauno 

kredito unijos įstatų pakeitimus. Atsižvelgus į tai, siūloma išdėstyti Kauno kredito unijos 

įstatų 3.3.3. p. taip: 

3.3.1. jei suteikiama paskola ir (ar) suteiktų paskolų vienam unijos nariui suma neviršija 2 900 10 

000 eurų ir jos suteikiamos ne ilgesniam kaip 60 mėnesių terminui; 

 

 



 

 

 

                N E R I J US      R I M K U S 
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K O N T A K T A I 

 

Laisvės al. 77-22, Kaunas +370 612 68394 nerijusrimkus@gmail.com 

   

Gebėjimai 

 
 Komandinis darbas  

 Problemų sprendimas 

 Organizaciniai  

 Gebėjimas bendrauti su 

įvairiais žmonėmis 

 Analitinis mąstymas 

 

Savybės 

 
 Pareigingumas ir 

atsakingumas 

 Žingeidumas 

 Iniciatyvumas 

 Tolerancija 

 Domėjimasis naujovėmis 

 
 

Išsilavinimas 

 
1996 09 - 2001 06  KTU Elektronikos inžinerija ir vadyba (Bakalauras) 

2001 09 - 2003 06  KTU Elektronikos inžinerija (Magistras) 

2008 04 Turto vertintojo asistento kvalifikacinis pažymėjimas 
2018 02 Nekilnojamo turto vertintojo kvalifikacinis pažymėjimas 

Profesinė Patirtis 

 
UAB Latmas / 2009 09 iki dabar 

 Nekilnojamojo turto vertintojas – vadybininkas 

Nekilnojamo turto (būsto, namų valdos, žemės sklypų, komercinio) vertinimas 

įkeitimo, nuosavybės teisės perleidimo, finansinių ataskaitų sudarymo ir kitais 

tikslais. 

 

UAB Nerkus /2006 03 - 2008 06 

Direktorius 

Tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą.  

 

UAB Dagmita / 2001 04 – 2005 12 

Pardavimų vadybininkas 

Atstovavimas kompanijai, prekių pristatymas klientams, derybų vedimas su 

esamais klientais, naujų klientų paieška.  

mailto:nerijusrimkus@gmail.com


Puslapis 1 - Gyvenimo aprašymas 

Dalia Matukienė 

  

 

                  Europass  
Gyvenimo aprašymas 

 

                         

Asmeninė informacija 
 

Vardas (-ai) / Pavardė (-s)   Dalia  Matukienė 

                  
 

Darbo patirtis 
 

Data  2002 m. iki dabar 

Profesija arba pareigos  Direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Atsakinga už įmonės veiklą, projektų vykdymo konrolę, konsultavimą verslo steigimo ,verslo 
planavimo ,rinkodaros , paramos verslui ir verslo finansavimo , įmonės veiklos procesų bei 
investicijų klausimais ,kooperacijos , klasterizacijos procesų vystymą bei  įgyvendinimą. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  VšĮ „Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras“ , Rotušės a. 16, Alytus 

 

 

Data 

Profesija arba pareigos 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

 

 Viešoji įstaiga, vykdanti įmonių steigimą, vystymą ,kooperaciją ir klasterizaciją. 

 

2020  iki dabar 

Direktorė 

VŠĮ „Regionų socialinės ekonomikos centras“‘ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Regionų socialinės ekonomikos vystymas per bendradarbiavimą tarp smulkaus ir vidutinio  verslo, 
smulkių šeimos ūkių, bendruomenės ir savivaldos .  

 

Data  2000 m. iki dabar 

Profesija arba pareigos  Prezidentė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Asociacijos veiklos koordinavimas,projektų rengimas ,vykdymas ir kontrolė. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  Alytaus krašto verslininkų asociacija, Rotušės a. 16, Alytus 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Asociacija, atstovaujanti 420 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių interesus savivaldos ir valstybės 
lygmenyse. 

 

Data  1992 m. – 2006 m. 

Profesija arba pareigos  Komercijos direktorė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Komerciniai ryšiai su užsienio šalimis, marketingas Lietuvoje 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  BĮ Lietuvos – Lenkijos – Vengrijos UAB „Helianta“ 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Didmeninė prekyba 

 

Data  1982 m. – 1993 m. 

Profesija arba pareigos  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Mokytoja 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  Alytaus Putinų vidurinė mokykla 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Mokymo įstaiga 

 

Mokymasis 
 

Data  2005 m. – 2007 m.   

Kvalifikacija  Vadybos ir tarptautinio verslo administravimo EMBA magistras,SDA BOCCONI, Roskilde University, 
Kauno technologijos universiteto Tarptautinis MBA  Sertifikatas  

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

 Tarptautinio verslo administravimo studijų programa vadovams. Magistro mokslinio darbo tema – 
„Medienos klasterių kūrimas Pietų Lietuvoje“ 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas  Kauno technologijos universitetas 
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Data  1977 m. - 1982 m.  

Kvalifikacija  Lietuvių kalbos ir literatūros specialybė 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

 Gimtosios kalbos dėstymas mokymo įstaigose, didaktikos, retorikos, psichologijos žinios. 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas  Vilniaus valstybinis pedagoginis universitetas 
 
 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

Gimtoji kalba (-os)  Lietuvių 
 

Kita kalba (-os) 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

 

Anglų kalba   gerai  gerai  gerai  gerai  patenkinamai 

Rusų kalba   L. gerai  L. gerai  L. gerai  L. gerai  L. gerai 

Lenkų kalba   L. gerai  L. gerai  gerai  gerai  gerai 

Prancūzų kalba   gerai  gerai  gerai  gerai  gerai 

 
 

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 Narystė organizacijose ir visuomeninė veikla  
-  Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos  narė 2008-2009 , pirmininkė – 2009,  

valdybos narė – 2010 , pirmininkė – 2010--2020.  
- Alytaus regiono plėtros taryba. Vyriausybės atstovė Alytaus regionui. – 2019-2020. 
- Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė 2000-  iki dabar 

- Modernių namų kūrimo klasterio įkūrėja ir koordinatorė  2010 - iki dabar  

- Klasterių forumo iniciatorė , įkūrėja ir narė 2009- 2018 

- Asociacijos,, Tautos savitvarka,,  iniciatorė ir steigėja – 2010-2019 

- Asociacijos,, Senamiesčio bendruomenė,, steigėja ir narė – 2014-2019  

- Alytaus iniciatyvų komandos AIK steigėja ir  koordinatorė – 2008  -2015. Už šią veiklą 

2009 suteiktas Žurnalistų sąjungos Alytaus skyriaus ALYTAUS METŲ ŽMOGAUS vardas  

- Moterų verslininkių vadybininkių draugijos narė 2000- 2014 

- Verslininkų bendradarbiavimo tinklo /VBT/ koordinatorė 2000 – 2008 .Viena iš SVV 

įstatymo iniciatorių.  

-  Alytaus miesto verslo koordinacinės tarybos iniciatorė ir narė -2008-2017 

- Alytaus miesto bendruomenės fondo tarybos narė -2002-2017. Šis fondas septynerius 

metus organizavo ALYTAUS BENDRUOMENĖS iškiliausių žmonių rinkimus ir 

apdovanojimus. 

- Žinių ekonomikos forumo ambasadorė Alytaus kraštui – 2010-2015 

- Asociacijos ,,Matučio namai,,  steigėja ir valdybos narė – 2010 iki dabar  

- Dalyvavimas visuomeniniais pagrindais įvairiose su smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra 

susijusiose darbo grupėse ir komisijose: 

- LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo projektui parengti darbo grupėje, 
-  Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.Mas sukūrimo, 
- Geresnio reguliavimo priežiūros komisija, 
- Smulkiojo ir vidutinio verslo suvaržymų panaikinimo darbo grupėje,  
- Konkurencinės smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo darbo grupėje, 

 - Verslo pradžios sąlygų gerinimo darbo grupėje,  
  - Verslo finansavimo sąlygų gerinimo darbo grupėje,  
  - Projektų atrankos komitete,  
 - Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo komisijoje,  
- Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, kiekvienu atveju svarstant su SVV susijusius 
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klausimus. 
- Socialinio verslo koncepcijos kūrimo grupės narė 
- Socialinio verslo įstatymo kūrimo grupės narė 
- Darbo Biržos Alytaus skyriaus Trišalės tarybos narė  

 
2009- 2015  Modernių namų kūrimo klasterio /MONAK2į /steigėja ir koordinatorė. Šiuo metu 

klasteryje JVS pagrindu veikia 28 verslo ir mokslo institucijų, 2004-2008 Medienos klasterio 

koordinatorė, visuomeniniai pagrindai 

2004- 2017 Trišalės tarybos , veikiančios prie Alytaus Darbo biržos, narė. Sprendžiamos užimtumo 

,nedarbo mažinimo problemos,visuomeniniai pagrindai.  

2009- 2017 – Trišalės tarybos, jungiančios  Alytaus miesto savivaldą, profesines sąjungas  ir verslo 

atstovus narė. Sprendžiamos  SVV , savivaldai ir profsąjungų atstovams iškylančios problemos. 

2008- 2017 – Trišalės tarybos prie Darbo inpekcijos narė .  

2002- 2006- Seimo verslo ir užimtumo komisijos IĮ ir SVV problemoms spręsti narė(inicijuotas SVV 

įstatymo pataisos, įkurta LR Seimo darbo grupė, buvau išrinkta šios darbo grupės pirmininko 

pavaduotoja, darbo grupės rezultatas – priimtas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, 

įkurta Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo taryba, šiuo metu vienijant 47 Lietuvos verslo 

organizacijas, sprendžianti verslui iškylančias problemas, aktyviai bendradarbiaujanti su 

ministerijomis, pasiūliusi Verslo laiptų programą, pasirašiusi atskirąjį Nacionalinio susitarimo 

protokolą, skirtą SVV, inicijavusi naujos verslo formos,, Mažosios bendrijos,, atsiradimą 

2000-2017- Alytaus miesto verslo koordinacinės tarybos narė.Svarbiausias pasiekimas - ,,Verslo 

pusryčiai,, į kuriuos kiekvieną mėnesį renkasi Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir 

savivaldos vadovai ir verslininkai.Sprendžiamos aktualios miesto tvarkymo,plėtros,užimtumo, 

jaunimo išlaikymo mieste problemos. 

2003-2006- Alytaus miesto įvaizdžio grupės, sudarytos prie Alytaus miesto tarybos, narė.  

2000-2007-Verslininkų bendradarbiavimo tinklo tarybos narė, nuo 2004 - koordinatorė 

2002 -2014  Alytaus miesto SVV plėtros iki 2007-2021 m.  programos kūrimo komandos narė 

-Projektas ..Alytaus krašto įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ,, 2013- 2015m.  vadovė.  

- Projektas ,, Modernių namų kūrimo klasterio veiklos vystymas,, 2010 -2014 m. vadovė.  

- Projektas  „Medienos įmonių klasterio modelio kūrimas ir plėtra abipus sienos“.koordinatorė. 

Tikslas: gerinti verslo aplinką Alytaus mieste bei regione, stiprinti mokslo įstaigų ir verslo įmonių 

bendradarbiavimą, didinti Alytaus regiono medienos apdorojimo ir baldų gamybos sektoriaus įmonių 

konkurencinį pranašumą šalies ir Europos mastu. Projekto partneris  - Latvijos prekybos ir pramonės 

rūmai.  

- Projektas,,Alytaus verslo situacijos 2007 m. Ir verslo plėtros 2007-2013 m. Studija. 2008 03 04- 

2008 12 20 m. ,,Tikslas :išanalizuoti Alytaus verslo aplinką, nustatyti kliūtis verslumui vystyti , 

iūsiaiškinti verslo įmonių prioritetus,poreikius ir verslo plėtros galimybes. Veikla projekte: Projektų 

vadovė.  

VšĮ “Europos technologinių platformų ir pramoninių klasterių nacionalinis biuras” partneris, rengiant 

studiją “Klasterių išteklių identifikavimas mokslo ir verslo srityse Lietuvoje ir Slovėnijoje” ir 

“Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Slovėnijos studija”. Veikla projekte: Projektų vadovė.  

- Programos „Alytaus regiono socialinių paslaugų sektoriaus plėtra per verslumo skatinimą 

integruojantis į ES“ dalyvė. Tikslas - pramonės įmonių integravimo į ES rinką galimybių tyrimas. 

- Projekto “Dzūkija atvira Lietuvai ir ES“ koordinatorė. Projekto tikslas - Pietų Lietuvos smulkių ir 

vidutinių įmonių integravimo į ES sąlygų sudarymas. Projekto partneris - Švedijos Jončiopingo 

apskrities verslo ekspertai. 
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- - VINNOVA (Inovatyvių sistemų agentūra prie Švedijos Vyriausybės) projekto "Inovacijos ir 

klasteriai", kurį vykdo Europos klasterių aljansas, Baltijos šalių regiono Inovacijų tinklas ir BSR 

InnoNet, koordinacinės tarybos narė. Projekto tikslas – naujų ES šalių narių intergracija į 

klasterizacijos tinklą.Veikla projekte- LR atstovavimas projekte. 

-  Projekto su Jončiopingo universitetu „Strateginis planavimas ES programos praktikoje“ partnerė 

koordinatorė. 

- Verslo misijos į Islandiją ir Suomiją. 2009 06- 2010 04. Veikla projekte: Projektų vadovė.  

- Projekto „Lietuvos verslininkų misija į Norvegiją 2007 m. gegužės 2-9 d.” koordinatorė. Projekto 

tikslas – su Lietuvos įmonėmis dalyvauti Norvegijos medinių namų parodoje NORSK HYTTELIV 

2007, pristatyti Lietuvos medinių namų gamintojų galimybes ir užmegzti kontaktus su Norvegijos 

įmonėmis. Projektas dalinai finansuotas Šiaurės Ministrų tarybos atstovybės Lietuvoje. 

- Projekto „Medienos technologijų demonstravimo centro įkūrimas Alytuje“ koordinatorė. Projekto 

tikslas – perimant ES šalių patirtį sudaryti SVV įįmonėms konkurencingas sąlygas verslo vystymui, 

užtikrinti verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimo įgyvendinimą praktikoje. Vykdant šį projektą 

buvo užmezgti ryšiai su Švedijos Nassjo Medžio centru. Per keliolika vizitų, dalyvaujant įvairiose 

konferencijose, seminaruose bei medienos verslo parodoje Marianelunde (Švedija) priimta ir 

išnagrinėta šio Medžio centro (medienos klasterio) patirtis. Tokiu pat būdu susipažinta su Ispanijos 

Andalūzijos regiono medienos klasteriu, Vokietijos Rozenheimo (medienos smegenų centro) darbu, 

Italijos kėdžių klasterio patirtimi.  

- Projekto „Inovacijų skatinimas ir sklaida Alytaus verslo įmonėse ir bendruomenėje“ koordinatorė. 

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su žiniasklaidos priemonėmis viešinti Alytaus SVV įmonių 

pasiekimus inovacijų srityje. 

- Projektų „Verslo dienos ir tarptautinė kontaktų mugė 2008“ ir „ Tarptautinė verslo misija Alytus 2008” 

koordinatorė. Projektų tikslas - Alytaus miesto verslo įvaizdžio formavimas, sudarant palankesnes 

sąlygas ūkio subjektams didinti gamybos ir eksporto apimtis. To pasiekta suteikiant galimybes 

Lietuvos SVV įmonėms užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais, 

rengiant tarptautinę misiją, dvišalius susitikimus, prisistatymus. Kontaktų mugėje ir misijoje dalyvavo 

59 užsienio įmonių atstovai iš Švedijos, Norvegijos, Estijos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos. 

- Tarptautinės klasterių verslo misijos „Integracija į tarptautinį medienos klasterių tinklą“, kuri 

yra viena iš VINNOVA (Inovatyvių sistemų agentūra prie Švedijos Vyriausybės) 

klasterizacijos projekto "Inovacijos ir klasteriai" sudėtinių dalių, koordinatorė. Projekte 

dalyvauja Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos klasterius atstovaujančios 

organizacijos; 

- Studijos  ,,Informacinių ir konsultacinių paslaugų bei ekonominio atstovavimo verslui 

poreikio taikomasis mokslinis tyrimas,, vykdytoja-ekspertė. 

 

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai,kvalifikacijos kėlimas  ir 

kompetencijos 

 KOMPIUTERIO ŽINIOS: 

Operacinės sistemos: Windows 

Taikomosios programos: MS Office paketas 

ECDL  pažymėjimas 

Koučerio diplomas 

 

 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos  Verslo plano turnyrų 2006 m. ir 2007 m. vertintoja 
Europass Mobility dokumentas Nr.LT/00/200/0229/0018/UK/10 

LAISVALAIKIO POMĖGIAI:  knygos, kelionės, medžiagos rinkimas ir sisteminimas ruošiantis ginti 
daktarinę disertaciją: Klasterizacijos įtaka   Lietuvos verslo ir mokslo bendradarbiavimui .   
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ASMENINĖS SAVYBĖS: komunikabilumas, analitinis mąstymas, veiklumas. 
 

Vairuotojo pažymėjimas (-ai)  B kategorijų vairuotojo pažymėjimas 

 

 
 




