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I. BENDROJI INFORMACIJA

Kauno kredito unija (toliau - KKU) buvo uZregistruota LR lmoniq jwidiniq asmenq registre

2000 m. kovo 9 d. Lietuvos bankas 2000 m. kovo 9 d. iSdave KKU licencij4 vykdyti licencines

finansines ir nelicencines operacij as.

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

adresas - K. Donelaidio g. 62-301, Kaunas.

KKU yra ne PVM moketoja.

Kauno kredito umja, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Okinius ir socialinius poreikius

ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq grqzintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliq rinkos

dalyviq ir jr4 skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq

paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4bei atsakomybg.

KKU, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.

Kauno kredito unija yra Lietuvos centrines kreditoumjos nard.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos

Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZilros

institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KKU 2020 ir2019 metais turejo nutolusi4 kas4 Kedainiuose.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis s4raSinis darbuotojq skaidius sudare 14, praejusiais metais -
13.

Informacija apie kredito unijos tikruosius ir asocijuotuosius narius:

Finansiniai metai Pradi e finansiniai metai
Tikrieji
nariai

Asocijuoti nariai Tikrieji
nariai

Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenvs 4454 4372

Juridiniai asmenys 325 296

il. APSKAITOS POLITIKA

Finansines

aktus: Lietuvos

ataskaitos yra parengtos pagal Siuos

Respublikos buhalterines apskaitos

2019 m. gruodZio 31

istatym4, Lietuvos

d. galiojusius teises

Respublikos imoniq



finansines atskaitomybes istatym4, 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, reglamentuojandius kredito unijq

apskaitos tvarkym4, ir unijos apskaitos politik4.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq

ir baigiasi gruodZio 3l dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos ttikst. eury, jei nera nurodyta kitaip. Del sumq

apvalinimo iki ttikst. Eury, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereikSmingi.

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo

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

ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)

ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus

reik5mingai apribotos.

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

kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos biitq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq verte nebttq

nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenyb6. Ukines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

Reikimingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reik5ming4

informacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitq vartotoj ai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys yra

palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba

iSleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,

parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.



Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikl4 informacij4.

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

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir

joje nera reikimingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi biiti mat5rti tikra ir teisinga

finansine bUkld, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pasikeitimai.

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

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigg 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

pripazlstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tulilas ir finansiniai

isipareigojimai" nuostatas. Taip pat pinigai kelyje, kurie yra inkasuoti, tadiau dar neiskaityti i banko

s4skait4.

Finansinis turtas

Investicij os j vertybinius popierius

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdvds valstybiq vyriausybiq vertybinius

popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZjstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtds ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija turejo iki i5pirkimo termino laikomq vertybiniq popieriq (toliau - WP), kurie

apskaitomi amortizuota savikaina, kwi gaunama taikant apskaidiuotq paltikanq metod4.

Kredito istaigoms suteihos paskolos ir kitos ii jq gautinos sumos

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

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

avansai. Paskolos ir kredito istaigoms pervestos le5os pripaZfstamos ir vertinamos pagal 18-ojo

verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palfikanos.

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos ii j4 gautinos sumos

Kredito unijos nariams suteiktr4 paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumtl straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis paliikanomis.



Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertirurmos pagal l8-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4). Suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos s'mos

apskaitomos su palUkanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

P as kolq vert4 s sumai€j imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

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

skolininko blkles vertinimo tvarka.

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

nustato, ar nebuvo nuostolio itykiq paskolos vertei sumaZeti. AtsiZvelgus i vertinimo rezultatus

paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus nzik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos

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

apskaitines vert6s dalies sumaZej im o dy dliai pateikti lentelej e :

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4

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

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 5,5 proc. diskonto norrna

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

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4) kredito unija

vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 "Del kredito unijq minimaliq

paskolq vertinimo reikalavimq patvirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais.

Kitas finansinis turtas

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqji hrt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas

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

vertinamas pagal.18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

nuostatas.

Paskolg rizikos grupd Apskaitinds vertEs sumaZdiimo dvdis oroc.
Finansiniai metai Praei e finansiniai metai

standartine (I rizikos elruoe) 0 0
galimos rizikos (ll rizikos srupe) 5 5
oadidintos rizikos OII rizikos sruoe) 25 25
abeiotina (IV rizikos srupe) 50 50
nuostolinsa (V rizikos sruod) 100 100



Nefinansinis turtas

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

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

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

ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos

vertinamas pagal 9-oj o verslo apskaitos standarto',Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo hrrto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

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

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, vert6.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto ,J'trematerialusis

turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis hytas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 EUR)'

parodomas lsigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir hrrto nuvertejimo

snma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesiogiai proporcing4 (tiesini)

metod4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo

naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra Sie:

Finansiniai isiPareigojimai

Moketinq sgmq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

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

isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir fi nansiniai isipareigoj imai" nuostatas'

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kredito unijos lsipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito undos nariams

s'ma. Moketinos sgmos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir

vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai"

nuostatas.

tlealaikio turto gruP6 tt,rsiOe"eiimo (amortizacijos) laikotarpis, metais

Programine iranga J

Lenevieii automobiliai 10

Lensvieii automobiliai - ne senesni kaipl rnpQ- 6

Baldai 6

Kompiuterine iranga 5

Kitas materialusis turtas 4



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

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo

verslo apskaitos standarto,,Pelno mokestis",3l-ojo verslo apskaitos standarto,,Atlygis

darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosios) paskolos pozymius.

Skolintos le5os i5 pradliq pripaZistamos tikrqja verte, kwiq sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos arnortiztota

savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi

taikant galioj andias pallkanq nonnas.

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

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

turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

PalDkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito flnansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja

verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto paliikanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq paltikanq metod4. PalDkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali btiti patikimai ivertinama.

Palukanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems

klientams priskaidiuotos paltikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie

nevertinami tikrqia verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai

yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iS karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra

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

susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

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



sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir

nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu

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

formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansing ir ekonoming btklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo

vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

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

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

Bendryjq ir adminishaciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio

sqnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio

ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio lstatymu, 2020 me1'r4

apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 2019 metq - 15

proc.

Atidetasis pelno mokestis yra apskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi tailqrti atideto mokesdio turto realizavimo ar

atidetq mokesdiq isiparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq

perkelimo. Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas

finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovyb6s nuomone, yra tiketinas. Per

ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos

kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu laikotarpiu

nepripaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip hrrtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq ina5q verte. Pajiniai inaSai gali b0ti tik

pinigines imokos. Unijos pajaiyra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rozervas arba rezervinis kapitalas sudaromas iS kredito unijos pelno

atskaitymq. Atskaitymai i privalomqi rezerv4 arba rezewini kapital4 yra privalomi ir negali bUti



maZesni kaip 90 proc. kredito unijos paskirstamojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis

kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maiiat g/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. privalomasis

rezeryas arba tezewinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali bflti
panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dali privalomojo reze'o
arba rezewinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos nuostoliams padengti, iS

paskirstamojo pelno vel atskaitoma i privalom4ji rezewq arba rczewini kapital4 tiek, kad

privalomasis rezervas arbarczewinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatyto dydZio.

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

suformuotas.

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos nariq papildomq inaSq ir (ar)

kitq negr4Zintinq le5q. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti kredito unijos finansini

stabilum4. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu

gali bflti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.

fvertinimg naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti

tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, isipareigojimq, pajamq bei

s4naudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq reikSmingos sritys,

kuriose naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio bei nefinansinio hrrto vertes

sumaZejimo ivertinimus. Biisimi ivykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant ivertinimus.

Tokiq ivertinimq pasikeitimq reniltatas bus apskaitomas finansinese ataskaitose, kai bus nustatytas.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isip4reigojimai nera pripaiistami finansinese ataskaitose. Jie yra apra5omi

finansinese ataskaitose, i5skyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys iStekliai

bus prarasti, yra labai mala. NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose neru pipaiistamas, tadiau

jis yra apraSomas finansinese ataskaitose tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba

ekonomine nauda.

Poataskaitiniai ivykiai
Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendroves padeti

balanso dien4 ftoreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai

ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai yra reik5minga.



Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq lvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

7 VAS standart4. KU nustatytas esmin6s klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas

yra 0,5 0% visos turto balansines vertes.

Praejusio ir ankstesnio laikotarpio neesmines klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yra

taisomos einamojo laikotarpio finansindse ataskaitose. Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaidiai

buvo pakoreguoti, kad atitiktq einamqjq metq pateikimo pokydius.

III. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

taba. Pal amos 1I
Pra€jg finansiniai

metai

UZ paskolas 885 925

15 viso pajamq 88s 925

UZ indelius 302 284

UZ LCKU paskolas 3 l8

UZ tiksliniq programq paskolas 0 3

I5 viso s4naudg 305 305

Grynosios palukanq pajamos s80 620

ba. Komisiniu ir klientu aptarnavimo veiklos |.r

Pra€jg finansiniai
metai

Komisinig ir klientg aptarnavimo pajamos: 182 155

Delsoinisiai 4l )4
Paskolu administravimo mokesdiai t12 83

Kitos komisiniu ir klientu aptarnavimo paiamos 29 l8
Komisiniu ir klientu aptarnavimo sanaudos 7 8

Komisiniu ir klientu aotarnavimo sanaudos 7 8

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
paiamos 175 147

3 nastaba. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir vrmo rezultatas
Finansiniai metai Pradjg finansiniai

metai
Specialiui u atiddiiniu sanaudos: 60 84

So eci aliei i ati dLi ini qi o as kol om s ( ) ( I 0 p as t a b a) r35 r73

Soecialieii atideiiniai LCKU oqiams G) 6 pastaba) 0 0

NuraSvtu paskolu sanaudos -148 - 158

Susigrazintos nura5ytos paskolos IJ 69



ba Bend admi

ba iklos

Kredito unijos atidetojo pelno mokesdio turt4 daugiausia sudare atidetojo pelno

mokesdio turtas, susidargs del sukauptq mokestiniq nuostoliq. Unija buvo sukaupusi didelius

mokestinius nuostolius ir neturejo pakankamai irodymq, kad netolimoje ateityje bus uZdirbta

pakankamai apmokestinamojo pelno, kuri b[tq galima panaudoti maiinant sukauptus mokestinius

nuostolius. Laikantis atsargumo principo 2020 metais atidetasis pelno mokesdio turtas

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

registruoj amas s4naudo se.

Ki3

rosl0s mstracinds
Straipsnis Pradjg finansiniai

metai
Darbo uhnokesdio sanaudos 341 342
AtostogU rezervas 8 -8
Darbuotoiu apmokymo 7 I
Atskaitymq i stabilizaciios fonda sanaudos 46 53
Indeliu draudimo imoku sanaudos 2l t'7
Veiklos patalpu nuomos sanaudos 36 38
Reklamos ir reprezentaciios sanaudos 34 27
Nusideveiimo sanaudos t0 l3
Papildomos patalpu iSlaikvmo sanaudos t9 l8
Notarines. teisines sanaudos 26
Finansiniu ataskaitu audito sanaudos 3 3
fmoka uZ valstybes kapitalo pasalba 45 56
LCKU nefi nansiniq paslaugq iSlaidos 48 41
Ofiso prekes 9 9
Ry5io paslausos 8 1l
Komandiruotes ir transoortas 7 t2
Draudimo i5laidos 5 5
Pa5to iSlaidos J J

Baudos ir delspinieiai 0 l0
Irangos prieZiiiros J I
Kitos operacines i5laidos l9 l)
Mokesdiai 7 I
I5 viso 702 694

. Kitos vei

Straipsnis

Kitos veiklos paiamos 22 I
Kitos veiklos i5laidos 2 0
I5 viso 20 I

taba. Pelno mokesdio

IO



Pradjg finansiniai
metai

Le5os Lietuvos centrineje kredito untjoje 3092 1252

Grvnieii oinisai 61 48

I5 viso 3153 r300

Tpastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

8 pastaba. Investicijos I verlybinius popierius

Kredito umja, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar frnansinio turto verte

yra sumaZejusi. Jei frnansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uL. turtq,

tuomet Sio turto verte yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikrqja verte neregistruojamas tod61,

kad jo tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno ataskaitinio

laikotarpio dien4 turetq biiti patikrinama, ar ndra jos nuvertejimo pozymiq. Atitinkamai kredito

unija atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4. AtsiZvelgiant i unijos narystq

LCKU, LCKU turim4 sukaupt4 nuostoli, esamus ir planuojamus LCKU veiklos rezultatus,

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

gruodZio 31 d. -10 proc., 30460 Eur) vertes sumaZejimas.).

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

kuris yra sudaromas LCKU lstatymo nustatytu b[du. Sis rezervas skirtas kredito unrjq, LCKU nariq

veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant

sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos

LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq

susirinkimo patvirtint4 dali lesq nuo visq terminuottl ir neterminuotq indeliq kredito unijoje eurais ir

uZsienio valiuta leSq. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0%o dydLio

metines pal[kanos (2019 metais 0%).

ll

Pra€jg finansiniai
metai

Investicijq i Lietuvos centrin€s kredito unijos pajus isigijimo
savikaina

305 305

Investicijq i Lietuvos centrines kredito unijos pajus vertes

sumaZeiimas (-)
-30 -30

15 viso: 275 275

9 pastaba. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos

Finansiniai metai Pra€jg finansiniai
metai

Terminuoti indeliai LCKU 0 800

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde Lietuvos centrindje
kredito uniioie

178 t62

15 viso 178 962



Apskaidiuotosios palukanq nonnos uZ terminuotus indelius2020 m. buvo 0 proc.

10 pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
Eil. Nr. Rizikos grup€ Finansiniai metai Pradie finansiniai metai

Apskaitin€ vert€ Snec. atiddiiniai Apskaitin€ vert€ Spec. atid€iiniai
Standartine 9741 0 103 l9 0

2 Galimos rizikos 5.t JZ -9 2632 -13
a
J Padidintos

rizikos
184 -5 189 -14

4 Abeiotina s86 -20 645 aa

5 Nuostolinsa r770 -276 2338 -396
15 viso 15613 -310 16123 -445
Amortizuota
savikaina 15303 r5678

Suformuotas specialiqiq atidejiniq paskoloms likutis 2019 metq pradLioje buvo 618 hrkst. Eur, per

2019 metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZinti 173 ttlkst. Eur, per 2020 metus - 135 tukst.

Eur. Pagrindine prieZastis nura5ytos paskolos, sugrieZtinta turto draudimq apskaita, atlikti

peruertinimai, gr4Lintos paskolos. 2020 m. balandZio men. kredito unija (kaip ir visa Lietuvos

centrinei kredito unijai priklausandiq kredito unijq grupe) prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos

paskelbtq moratoriumq, pagal kuriuos sillomas pagrindines kredito sumos imokq atidejimas

hziniams ir juridiniams asmenims. Iki 2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos patenkintq klientq

praSymrl del paskolq mokejimo grafikq pertvarkymo, atsiZvelgiant i Covid-I9 situacijos sukeltus

padarinius skolininkams, apimtis bendr4ja verte sudare 793,68 ttlkst. Eur (tai sudare 5,28 o kredito

unijos paskolq portfelio bendr4ja verte), i5 jq 498,03 hlkst. Eur sudare pertvarkymai, atitinkantys

paskelbtq moratoriumq s4lygas. Daugiausia pertvarkymai buvo atlikti paslaugq sektoriaus

klientams.

2020 m. gruodZio 31 d. jau buvo suejgs atidejimo terminas 793,68 t[kst. eury del COVID-l9

atidetoms paskoloms, i5 jq nei vienas paskolos gavejas nesikreipe del papildomo pertvarkymo.

11 pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai
UZ skolas perimtas turtas

UZ skolas oerimtas turtas 135 t62
Kitas turtas

Btsimojo laikotarpio iSlaidos t2 21

I5 viso: t47 r83

t2



2 nastaba. Ilsalaikis materialusis ir nr)matenalusls turtas

Transporto
priemonds

Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas

15 viso

Likuiiai 2018 m. eruodZio 3l d.
Isisiiimai 28 65 l0 103

Sukauptas nusidevei imas (25\ (42\ ltt (7 4l
Likutin€ vert€ 3 23 3 29

Aowarta per 2019 metus
Isieiiimai 2

,,

Nusideveiimas (3) (8) (2) (r3)

Likutind vert6 0 t7 I t8
Likuiiai 2019 m. eruodZio 3l d.

Isisiiimo verte 28 67 l0 105

Sukauotas nusideveiimas (28) (50) (9) (87)

Likutind vert6 0 t7 I l8
Apwarta per 2020 metus

Isigiiimai 2 5 7

Nusideveiimas (8) (2) (10)

Likutind vert€ 0 ll 4 t6

Likuiiai 2020 m. gruodZio 31 d.

Jsigiiimo verte 28 69 l5 L12

Sukauptas nusidevej imas (28) (5 8) (11) 97

Likutind vert€ 0 11 4 l5

sumos rr lsl lsollmal lro
Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai

metai
Paskolos i5 Lietuvos centrines kredito uniios 0 409

15 viso 0 409

t3 staba. Moketinos i kredi stai

Per 2019 ir 2020 metus kredito unija i5 LCKU nesiskolino. 2018-06-22 buvo gauta

546 flrkst. EUR paskola apyvartinems leSoms, su 1,95olo kintamomis metinemis palDkanomis.

Gr4Zinimo terminas 2020-05-22. 2018-08-31 buvo gavta 550 tukst. EUR paskola apyvartin6ms

l65oms, sr 1,820 kintamomis metinemis pal[kanomis. Gr4Zinimo terminas 2020-01-28.2018-I1-

20 buvo gauta 280 trikst. EUR paskola apyvartinems ldSoms, srL 2,20yo kintamomis metinemis

pal[kanomis. Gr4Zinimo terminas 2020 -l 0 -20.

t4 taba. Moketi i klientams ir kredito narramslnos sumos rr lslparergolrma IT uIt
Straiosnis Finansiniai metai Pra6i e finansiniai metai

1. Mok€tinos sumos ir isinareieoiimai fiziniams asmenims t6516 16 s63

l. 1. Terminuotieii indeliai t5064 15 641

1.2. Indeliai iki oareikalavrmo t452 922

2. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai juridiniams
asmenims

1299 350

2. l. Terminuotieii indeliai 272 150

2.2. Indeliai iki pareikalavrmo t021 200

15 viso: 178 l5 t6 913

13



Paliikanq nonnos uZ terminuotuosius indelius nariams svyruoja 2020 m. nuo 0,000%

iki 3,2223 % (2019 m. nuo 0,00%0 iki 3)333y0, trt indelius iki pareikalavimo -0,00 o/o, (2019 m.

0,00 oh).

15 pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

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

Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis pagrindin! pajq,

turi vien4.bals4, nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo ar tvaraus pajaus dydZio. Kredito

untja, gr4zindama asmeniui jo pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus (tvarius) pajus, privalo ji
proporcingai, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais naryste kredito unrjoje pasibaige ar kuriais kredito

unijoje buvo gautas pra5ymas grafiinti pajinius ina5us uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje

balansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti. Kredito unija su savo

nariu atsiskaito i5mokedama jam priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir

kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi

kredito unijos finansing buklg nustato, kad atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos

stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq

rinkini ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie 5i sprendim4 kredito unija

privalo ra5tu prane5ti prieZi[ros institucijai ir gauti prieLiuros institucijos leidimq maiinti pajini

kapital4. Leidimas maLinti pajini kapital4 i5duodamas, jeigu prieZi[ros institucija isitikina, kad

sumaZinus kredito unijos pajini kapital4 jis bus pakankamas uZtikrinti stabili4 ir patikimE kredito

unijos veikl4. Nesutvarinti papildomi pajai gr4Linami nariui kredito unijos valdybos sprendimu.

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas neturetq btiti

maZesnis uZ jos pajini kapital4. 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nuosavas kapitalas

buvo maZesnis uZ jos pajini kapital4. Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami ai5kinamojo ra5to

priede Nr. 1 "Nuosavo kapitalo pokydiai".

Atostoginiq kaupiniai 30 22
Kitos moketinos sumos Jf 38
Moketini mokesdiai 7

[5 viso 1'' 67

16 pastaba. Nuosavas kapitalas

Finansiniai metai finansiniai metai
Tvartis pajai: 1385 1325
Pagrindiniai pajai t54 148
Papildomi tvariis pajai t231 rt77
Netvariis pajai: t46 t76
Papildomi netvar[s pajar r45 t76
Gr4Zintini pajai I 0
15 viso 1531 1501

1A
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17 pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

{prastinemis verslo s4lygomis laedito unija susiduria su galima pinigq srautq suderinamumo

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

savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtint4

informavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolg, finansiniq Saltiniq diversifikavim4, numatomq

isipareigoj imq planavim4.

Iki 3 m€n. Nuo 3 m6n.
iki I metu

Nuo I iki
5 metu

Ilgiau kaip
5 metai

NeapibrdZti
terminai

rs vrso

Turtas 2922 2363 5340 6993 '798 18416

[sipareigoj imai, kapitalas r
rezervai

55 10 8196 3652 z) 1035
18416

Likvidusis turtas 1300,03

Grynasis netenkamas pinigtl
srautas

768,42

Likvidumo rodikl is. proc. 169.18

Iki 3 m6n. Nuo 3 m€n.
iki I metu

Nuo I iki Ilgiau kaip
5 metai

Neapibr6Zti
terminai

IS vIso

Turtas 3800 t734 5ll4 7646 77',7 19071

f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezewai

7313 7770 2791 IJ I 184
19071

Likvidusis turtas 3 153

netenkamas pinigq 2150

Likvidumo rodiklis. proc. r46.69

1 8 p astab a. V eiklo s rizikq riboj antys normatyvai

Lietuvos banko licencij4 turindiq kredito umjU kapitalo pakankamumo normatyvo

apskaidiavimo tvark4 nustato Lietuvos banko valdyba. Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu

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

skolininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio valiuta ir likvidumo normatyr,us.

Pra0jg
finansiniai

metai

Kapitalo pakankamumo normatyvas, proc. 9.47 7.1'7 10.50%**

Likvidumo normatyvas, proc. t46.69 I 69.1 8 Ne maZesnis kaip 100% 2019 12 3l

DidZiausios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, %. Paskolos, didZiausios reik5m6s,

bet nevir5ii andios normatyvo

13,91 17,54 Paskolos suma vienam skolininkui
neturi virS1'ti 25 proc. kredito unijos
oerskaidiuoto kapitalo* * *

DidZiausios atviros pozicijos uZsienio valiuta
normatyvas

< 25o/o <25Yo < 25o/o****

l5



** Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kredito umjq veiklos

trzik4 ribojandiq normatyrq 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 briti ne maZesnis kaip 5,25

proc., nuo 2019 m. sausio 1 d. - ne maZesnis kaip 5,78 proc., nuo 2020 m. sausio 1 d. - ne maZesnis

kaip 6,30 proc.* Iki2019 m. kovo 31 d. kredito unijoms buvo taikomas likvidumo nonnatyvas ir
padengimo likvidZiuoju turtu rodiklis, o nuo 2019 m. balandZio 1 d. taikomas likvidumo rodiklis.
*++ I(redito unijq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikomas

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

vir5yti maZesniojo i5 Siq dydZiq: 25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

*'<*:FBendros atvirosios valiutos pozicijos ir kredito unijos perskaidiuoto kapitalo santykis, ne

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

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

19 pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

20 pastaba. Susijusios Salys

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi LCKU ir jq grupes nards, Kredito Unijos vadovai

ir su kredito unijos vadovais artimais rySiais susijg asmenys. Kredito unijos vadovai - valdybos

nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos

vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje

laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai

asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo

teisiu dali.

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms

Salims i5duotq paskolq likudiai:

Finansiniai metai Pradie finansiniai metai
Priskaidiuota su darbo uhnokesdiu susijusiq i5mokq ir joms
tenkandiu socialinio draudimo imoku suma ir kitos iSmokos

64 to2

Kitos priskaidiuotos sumos 46 47
I5 viso: 110 149

Finansiniai metai Pra€ie finansiniai metai
Priimtu indeliu likudiai IJ 57

ISduotu paskolu likudiai 6 JZ
Paskola iS LCKU. iskaitant sukauptas pallkanas 0 409
PalDkanu i5laidos uZ LCKU paskolas J 2l
Indeliai LCKU. iskaitant sukauotas oalukanas 178 962

r6



21 pastaba. Nebalansiniai isipareigojimai

2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq fsipareigojimq (nei5moketos paskolos)

suma sudare 822 ttikst. Eur. (2019 m. gruodZio 3l d. - 559 ttikst. Eur).

Siekiant padidinti finansiniq paslaugq prieinamum4 ir sumaZinti tikio subjektq skolinimosi

kaStus COVID-l9 ligos protrukio laikotarpiu, finansiniais metais kredito unija teike lengvatines

paskolas apyvartinems le5oms papildyti pagal naujas skatinam4sias finansines priemones.

AtsiZvelgiant i tai, kad kredito unija neprisiima susijusios kredito rizikos, 2020 m. gruodZio 3l d.

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

verslo garantijos" igyvendinam4 skatinam4j4 finansing priemong,,Paskolos labiausiai nuo COVID-

19 nukentejusiems verslams" 2020 m. gruodZio 3ld. iSduotq kreditq, neitraukiamq i balans4, surna

sudare 1800 ttikst. Eur. Pagal Siq finansing priemong i5duotq kreditq gr7Linimo terminas - iki 72

mdn.

Kitq ivykiq, kurie galetq tureti reik5mingos itakos Sioms finansinems ataskaitoms, nebuvo.

23 pastaba. Poataskaitiniai ir,ykiai

2020 m. pradZioje ivykEs koronaviruso (COVID-I9) proverZis tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje

turejo poveikitolimesnei verslo veiklai. Del situacijos neapibreZtumo, susijusio su tolesne COVID-

19 pandemijos situacija ir jos bendra galima neigiama itaka ekonomikai, Siq finansiniq ataskaitq

i5leidimo datai dar nebuvo imanoma pagristai lvertinti galimo Sio ivykio poveikio.

Administracij os vadove

Apskait4 tvarkandios imones UAB

Ernesta Rama5kaite

22 pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Suma tiikst. Eur
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praejusiq metq pabaigoje -474
Grynasis finansinirl metq rezultatas - pelnas (nuostoliai) 127

Atsargos kapitalas

Paskirstytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) furansiniq metq pabaigoje r27
Pervedimai i5 rezervr+

Paskirstytinas pelnas

Pelno paskirstymas:

i privalomqji rezer{q

- atsargos kapital4

Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) - furansiniq metq pabaigoje -347

Snieguole Grityte -Lupasco
l7



Kauno kredito uniia
(imones pavadinirnas)

(Tvirtinimo imp

Rama5kaite
(imones vadovo pareigq pavadimmas.l (vardas ir pavarde)

(lmones vadovo pavadinimas) (Vardas ir pavarde)

2020 m gruodZio m6n.31 d. BALANSAS

2021m. kovo 03 d.,Nr.1
(atskaitos sudarynno data)

2020 Metq

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos sumos

inos sumos ir jsipareigoiimai hedito i



AiSkinamojo ra3to pnedas Nr I

kodc: 112045515. S

(imones kodas,

NIUOSAVO ALOPOI(YCIAI

dalis, skiriama apyvartai proporcingoms iSmokoms ir (ar)

Pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms iSmokoms ir (ar)

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

tvarkandios imones UAB
(irnones vadovo pareigq pavadinimas)



Kauno kredito unija
(imones pavadinimas)

ijos kodas: 112046615, S. Lozoraidio g. 19, Garliava, Kauno r.
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2020 m. gruodZio men.3l d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2021 m. kovo 3 d. Nr.l
(ataskaitos sudarymo data)

2020Metu

(Tvirtinimo Zyma)

trikst. Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir

vali

Administraciios vadove
(lrnones vadovo pareigq pavadinimas)

fvarkandios i

Emesta Rama5kaite
(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)

UAB
(irnones vadovo pareigq pavadinimas)

ruta

Paliikanq paiamos I 885 925
Paltikanu sanaudos I 305 305

It. (omisiniq ir klientq aptamavimo veiklos paiamos ,, r82 l))
t\/ Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sanaudos 2 7 8
V Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 60 84
V1 gpecialiqiq atidei iniu s4naudos (-) 135 173

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas -75 -89

vt. Kitas finansin€s ir investicinds veiklos pelnas (nuostoliai)
vII. Bendrosios administracines sanaudos 4 702 694
V-tII. Kitos veiklos pajamos 5 22
I} Kitos veiklos sanaudos 2
X. BELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA 133 158
xtt.l Atidetasis pelno mokestis 6 0 155
x\2 Pelno mokestis 6 7
xtII. RYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 127 -4



Ai5kinamojo raSto priedas Nr. 2

Kauno kredito uniia
(imones pavadinimas)

Uniios kodas: 112046615, S. Lozoraidio g. 19, Garliava, Kauno r.
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGIJ SRAUTU POKYdIAI
2021m. kovo 3 d.

2020 metai ttikst. Eur

1.1 lautos oaliikanos 917 951

1.2. ;umokdtos paliikanos 279 277

t.1 Rezultatas 638 674

r.2.r Eauti komisiniai 125 97

t.2.2 rumoketi komisiniai 8

t.2.2 Rezultatas II8 89

r.3.1 susiraZintos oaskolos i5 kredito uniios nariu 5025 5262

r.3.2 suteiktos paskolos kredito uniios nariams 4622 6430

(.3. Rezultatas 403 -1168

I.4.1 ndeliu i5 klientu ir kredito uniios nariu iplaukos 38638 41335

r.4.2 ndeliu i5 klientu ir kredito uniios nariu i5mokos 37762 41179

t.4 Rezultatas 876 156

.5.1 <redito istaigoms suteiktg paskolq ir specialiosios

raskirties le5q iplaukos 800 s655

.5.2 <redito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

raskirties le5u i5mokos t6 4958

t.5 Rezultatas 784 697

.5.1 iplaukos i5 kredito istaigu (gautos paskolos) 0 0

.6.2 iSmokos kredito istaigoms (graZintos paskolos) 409 rt67
(.6. Rezultatas -409 -1 167

r.7.1 <itos uZ paslaugas gautos sumos 58 59

r.7.3. kitos oasrindines veiklos pinisu iplaukos

r.7.4. kitos pasindines veiklos pinigq i5mokos 649 699

r.7.5. sumoketas pelno mokestis 9

1.7. Rezultatas -600 -640

1810 -1359

II.1.1 iplaukos perleidZiant vertybinius popierius 200

I.r.2 i5mokos isieyiant vertybinius popierius 0

il.1. Rezultatas 0 200

Ir.2.l Lplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqii,
rematerialqji turt4

r.2.2 i5mokos isigyjant ilgalaiki materialqji,

nematerialqji turt4 2

(1.2. Rezultatas
.7

I.3.1 citos investicines veiklos pinigu iplaukos 22

rr.3.2 kitos investicines veiklos pinieu iSmokos 2

u.3. Rezultatas 20

13 198



m.1.1 paiU imokos 242 3s9
III.I.2 iSstojusiems nariams gra},inti pagrindiniai ir

papildomi pajai 212 502
III. I.3 relno dalies i5mokejimas kredito unijos nariams

Ul.1. Rezultatas 30 -143
III.2,1 pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

sumos

ITI.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus sumok6tos
SUMOS

ul.2. Rezultatas

III.3.1 <itos finansines veiklos pinigq iplaukos

lrr.3.2 <itos finansines veiklos pinigq i5mokos

lII.3. Rezultatas

30 -143

ry. Grynasis pinigq srautg padiddjimas
(sumaZ6iimas) 1853 -1304

V. Pinigai laikotamio prad.Zioi e 1300 2604
VI. Pinieai laikotaroio oabaieoi e 3 r53 1300

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

tvarkandios imones UAB
(imones vadovo pareigq pavadirtimas)

Emesta Rama3kaite
(vardas irpdvarde)

(vardas ir pavarde)


