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PALANGOS KREDITO UNIJOS NARIAMS
ISvada d6l finansiniq ataskaitq audito

S4lygind Nuomon6
Mes atlikome Palangos kedito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2017 m.
gruodZio 31 d. balansas ir tq dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita bei ai5kinamasis
raitas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Miisq nuomone, pridetos finansines ataskaitos, i5skyrus m[sq iSvados skyriuje ,,S4lygines
nuomonds pagrindas" pirmoje dalyje apraSy.to dalyko poveiki, ir antroje ir tredioje dalyje apra5ytq

dalykq galim4 poveiki visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia Unijos 2017 m. gruodZio
31 d. finansing padeti ir t4 dienq pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus pagal verslo
apskaitos standartus.

Sqlygin0s nuomon6s pagrindas

1.

2017 m. gruodZio 3l d. balanso atsargq, uZ skolas perimto turto ir kito turto eiluteje
parodytas 259 tiikst. Eur uZ skolas perimtas turtas ivertintas grynqla galimo realizavimo
verte. Pagal 9-ojo Verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" reikalavimus uZ skolas perimtas
turtas sudarant tarpines finansines ataskaitas - turi b0ti registruojamas fsigijimo savikaina
arba gryn4ja galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq yra maZesne. Mlsq
nuomone 2018 m. sausio 3l d. balanso atsargq, uZ skolas perimto turto ir kito turto eilutes
verte turetq btiti sumaZinta 131 tukst. Eur ir atitinkamai tureq bflti padidintas finansiniq
meq nuostolis.

2.

Pagal LR Kredito unijq istatymo 42 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus kredito
unijos perskaidiuoto kapitalo ir turto (aktyr.q) bei nebalansiniq isipareigojimq, turindiq
poZymiq, kad bus ivykdyti, ivertintq pagal rizikq, santykis turi biiti ne maZesnis negu 13 %.
2017 m. gruodZio 31 d. Sis kapitalo pakankamumo norrnat,.vas sudare 13,07%.
Nuo 2018 sausio I d. keidiasi kapitalo pakankamumo normatyvo apskaidiavimo tvarka ir
kedito unijos perskaidiuoto kapitalo ir kredito rizikos, rinkos rizikos, atsiskaitymq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir operacines rizikos kapitalo poreikiq sumos santykis turi
blti ne maZesnis kaip 5,25 procento. Rizik4 ribojantys rodikliai turi biiti vykdomi kiekvien4
dien4.
2018 m. sausio

3l d. kapitalo pakankamumo normatyvas sudare -19,61 procento ir neatitiko
42
straipsnio
2 dalyje nustatltrl reikalavimq. I5vados pateikimo datai kapitalo
istatymo
pakankamumo normatyvas nera vykdomas ir neatitinka LR Kredito unijq istatyme 42
straipsnio 2 dalyje nustatlq reikalavimq.
Si padetis parodo , kad neapibreitumai del unijos gebejimo tgsti veikl4 i5lieka pakankamai
reikSmingi.

3.

Kaip ra5oma aiSkinamojo raSto 25 -oje pastaboj e apie poataskaitinius irykius 2018 sausio
men. 1040 tiikst. EUR papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai del nuraSytq
paskolq.
Ddl 246 tiikst. EUR (iS 1040 tiikst. EUR) iiq papildomq pajq sudengimo nepriklausomo
auditoriaus iSvados pasiraiymo dienai nariq sutikimas nera gautas. Unijos vertinimu 2011
metq dokumentai kurie neva patvirtina siq 246 tiikst. EUR papildomq pajq ine5imq yra
netikri del ko unija yra pateikusi ie5kini del sandoriq pripaZinimo negaliojandiais.
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Miisq nuomone neturint pajininkq sutikimo 2018 m. sausio 31 d. balanso pajinio kapitalo
eilutes verte turetq btiti padidinta 246 mkst. Eur ir atitinkamai twetq bfiti sumaZintas 2018
fi

nansiniq metq rezultatas.

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mtisq atsakomyb€ pagal
Siuos standarhrs iSsamiai apib[dinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq
ataskaiq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje.
Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatymu
ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad miisq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami miisq
sqlyginei nuomonei pagristi.

Dalyko pabr6Zimas

Atkeipiame demesi, i ai5kinamojo raSto 17 pastabq ,,Nuosavo kapitalo reikalavimai", kurioje
apra5)'ta kad Unijos nuosavas kapitalas 2017 m. gruodiio 3l d. buvo 593 mkst. Eur, o pajinis
kapitalas 2292 fiksl. Eur. Nuosavo kapitalo triikumas sudare 1699 tfkst. Eur.
Kaip ra5oma ai5kinamojo ra5to 25-oje pastaboje ,,Poataskaitiniai ivykiai" 201 8 sausio men. I 040
t[kst. EUR papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai del nuostolingq ir nura5ytq paskolq.

Valdybos patvirtintame priemoniq plano projekte kuris bus sillomas tvirtinti eiliniame
Visuotiniame nariq susirinkime numat),ta nuosavq kapital4 didinti 2018 - 2020 m. veiklos pelnu,
kurio dydis prognozuojamas: 2018 m. - 53 t[kst. Eur,2019 m. - 99 tiikst. Eur ir 2020 m. - 128
6kst. Eur. Taip pat Unija planuoja parduoti perimt4 uZ skolas turtE, i5siie5koti priteisq turtines
ialos atlyginimq.
Del Siq dalykq miisq nuomond nera s4lygojama.

Vadoryb6s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomyb6 ui tarpines finansines ataskaitas
Vadorybe yra atsakinga uZ Siq tarpiniq finansiniq ataskaitrl parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal
Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus. reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir
finansing atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadorybes
nuomone, yra biitina finansinems ataskaitoms parengli be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar
klaidos.
Rengdama tarpines finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4

ir

atskleisti (ei biitina) dalykus, susijusius su veiklos tqstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unij4 ar nutraukti veikl4
arba neturi kiq realiq altematy!,q, tik taip pasielgti.
UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZitireti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo procesq.
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