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Pajų nuvertėjimo testavimas 
 
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Unija atliko investicijų į Jungtinės centrinės kredito unijos 

pajus vertės sumažėjimo tęstą naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Remiantis atlikta analize 
Unijos vadovybė neįžvelgia galimo investicijų vertės sumažėjimo požymių, išskyrus suformuotą 2,2 
proc. vertės sumažėjimą. Tačiau egzistuoja neapibrėžtumas, nes vertinimas yra paremtas būsimųjų 
pinigų srautų prognozėmis, kurių realizavimasis yra priklausomas nuo ateities įvykių. 

Jungtinės centrinės kredito unijos 2021-2025 m. veiklos planuose numatytas nuoseklus pajamų 
augimas iš palūkanų pajamų teikiant paskolas ir Unijų grupės valdymo mokesčio pajamų augimo. 

Vertės sumažėjimas priklauso nuo to, ar būsimieji pinigų srautai išaugs tiek, kiek planuojama. 
  
8 pastaba. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos 

Straipsnis 
Finansiniai 

metai 
Praėję 

finansiniai 
metai 

Pokytis 

Terminuoti indėliai JCKU 0 2000 -2000 
Lėšos laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU 263 263 0 
Sukauptos palūkanos už indėlius 0 2 -2 
Iš viso 263 2265 -2002 

 
2018-01-18 Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos nutarimu Raseinių kredito unija buvo 

įpareigota suformuoti specialaus likvidumo palaikymo rezervą. Likvidumo rezervas buvo 
apskaičiuotas 1 proc. (263 tūkst. Eur) nuo kredito unijos pritrauktų indėlių sumos 2017-12-31.  

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

Eil.
Nr. 

Rizikos grupė 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Pokytis 

Apskait
inė 

vertė 

Spec. 
atidėjiniai 

Užtikrinimo 
priemonių 
diskontuoti 

pinigų srautai 

Apskait
inė 

vertė 

Spec. 
atidėjiniai 

Užtikrinimo 
priemonių 
diskontuoti 

pinigų srautai 

Apska
itinė 
vertė 

Spec. 
atidėjiniai 

1. Standartinė 17840 0 25846 15699 0 25760 2141 0 
2.  Galimos rizikos 8136 -10 12410 6970 -15 11397 1166 5 
3. Padidintos rizikos 3733 -9 5945 2701 -16 4727 1032 7 
4. Abejotina 1183 -48 1657 1382 -1 2204 -199 -47 
5. Nuostolinga 1427 -187 2069 2345 -229 3990 -918 42 
  Iš viso 32319 -254 47927 29097 -261 48078 3222 7 

 
Suteiktų paskolų 
amortizuota 
savikaina 

32065  28836  3229  

 
2020 m. pabaigoje nurašytų ir nesugražintų paskolų likutis buvo 490 tūkst. Eur (2019 m. – 494 

tūkst. Eur). 
 

10 pastaba. Kitas finansinis turtas 

Straipsnis 
Finansiniai 

metai 
Praėję 

finansiniai 
metai 

Pokytis 

Avansinis pelno mokestis  0 20 -20 
Gautinos sumos 3 0 3 
Iš viso: 3 20 -17 
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18 pastaba. Veiklos riziką ribojantys normatyvai 

Rodiklis  
Finansiniai metai 

Praėję finansiniai 
metai 

LB nustatytas dydis 

 
Kapitalo rodiklis, proc. 
 

23,50 19,83 Ne mažesnis kaip 10,5 % 

Atviros vienos užsienio valiutos 
pozicijos rodiklis  

0,00 0,00 VR≤15 % 

Maksimalios paskolos sumos vienam 
skolininkui normatyvas, proc. nuo 
perskaičiuoto kredito unijos kapitalo  

1. 16,74 
2. 12,97 
3. 12,91 
4. 10,30 

1. 16,74 
2. 12,97 
3. 12,91 
4. 10,30 

< 25 proc. 

Padengimo likvidžiu turtu rodiklis 423,00 217,13 
>100% 

taikomas iki  
2019-03-31 

 
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 laikomos Jungtinės centrinės kredito unijos narės, Unijos 
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 atlyginimų ir jiems tenkančių socialinio draudimo 
įmokų 

68 61 

Priskaičiuotas atostogų rezervas ir jam tenkančios socialinio 
draudimo įmokos 

5 2 

Tantjemos vadovams 47 47 

Iš viso: 120 110 

Sumokėti atlyginimai ir socialinio draudimo įmokos 40 48 

Likę įsipareigojimai vadovybei: 52 49 

 
Unijos susijusioms šalims išduoda paskolas, priima indėlius bei perka paslaugas rinkos 

sąlygomis. Susijusioms šalims išduotų paskolų ir priimtų indėlių likučiai ir patirtos sąnaudos: 
 

 Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Suteiktos paskolos 462 2401 

Indėliai 749 2849 

JCKU valdymo sąnaudos 148 124 

Stabilizacijos fondo įmoka JCKU 35 38 

Specialios paskirties lėšos JCKU 263 263 
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