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SHutes kredito unijos nariams

ISvada del finansiniq ataskaitq

Mes atlikome Silutes kredito unijos toliau pateikiamo finansinill ataskaitll rinkinio, kuri sudaro
2013 m. gruodzio 31 d. balansas, pelno (nuostolitD ataskaita bei aiskinamasis rastas (toliau -
finansines ataskaitos), auditll.
Vadovybes atsakomybe uijinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uZ sill finansinill ataskai1ll parengimll ir teisingll pateikimll pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius teises aktus, reglamentuojanCius buhalterin~ apskaitll ir finansin~
atskaitomyb~, ir verslo apskaitos standartus, ir tokill vidaus kontrol~, kokia, vadovybes nuomone,
yra biitina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingll iskraipymll del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
MUSllatsakomybe - apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomon~, pagristll atliktu auditu. Mes
atlikome auditll pagal tarptautinius audito standartus. Siuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumemes etikos reikalavimll ir planuotume bei atliktume auditll taip, kad gautume pakankamll
uZtikrinim~ jog finansinese ataskaitose nera reiksmingll iskraipymll.
Auditas apima procedfuas, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodymll del finansinill ataskaitll
sumll ir atskleistos informacijos. Procedufll parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
iskaitant finansinill ataskaitll reiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinimll.
Vertindamas sill rizik~ auditorius atsizvelgia i vidaus kontrol~, susijusill su imones finansinill
ataskaitll rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirink1ll tomis aplinkybemis tinkamas audito
procedfuas, taCiau ne tam, kad pareikstll nuomon~ apie iinones vidaus kontroles veiksmingumll.
Auditas taip pat apima taikomll apskaitos metodll tinkamumo ir vadovybes atliekam\! apskaitinill
ivertinimll racionalumo ir bendro finansinill ataskaitll pateikimo ivertinimll.
Mes tikime, kad musll surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami musll nuomonei pagristi.
Nuomone
MUSll nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia Silutes
kredito unijos 2013 m. gruodzio 31 d. finansin~ bukl~ ir til dienll pasibaigusill metll finansinius
veiklos rezultatus bei pinigll srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais teises
aktais, reglamentuojanCiais buhalterin~ apskaitll ir finansinill ataskaitll sudarym~ ir verslo apskaitos
standartais.
ISvada del kitq teisiniq ir prieZiuros reikalavimq
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijll istatymo 53 str: 1 p. 1-6 pst. pateikiami
audito ataskaitoje.
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SILUTES KREDITO UNIJA
(imones pavadinimas)

112041116, Lietuvininkll 32/KElstucio 1, SUute, tel./fax 8-441-75070
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m gruodzio men.31 d. BALANSAS

21)11;.l~, 2/ Nr. ,~- tb-tr
. (atskaitos sudarymo data)

2013 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

tukst. Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS

I. Pinigai ir pinigtt ekvivalentai 8

II. Investicijos i vertybinius popierius 9 17138 17372

III. Kredito istaigoms suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos sumos 10 10345 9041
0--./ IV. Kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos 11 38466 35977

V. Kitas finansinis turtas 12 741 653

VI. Atsargos, liZ skolas perimtas ir kitas turtas 13 88

VII. Ilgalaikis materialusis turtas 14 1362 1350

VIII. Nematerialusis turtas 14

60655 58956

201 145
0 0

1503 1503
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177

0 0
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503 458

0 0
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Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms
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Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai
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saLUTES KREDITO UNIJA
(imones pavadinimas)

112041116, Lietuvininkq 32/K~stuCio 1, SHute, tel./fax 8-441-75070
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m. gruodzio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLIlJ) ATASKAITA

,:li/!; 1)2.2/ Nr. 2. -/)5!i
(ataskaitos sudarymo data)

2013 met4
(.t.sk.itinis l.ikotarpis)

tGkst. Lt
(.task.itos tikslumo lygis ir valiuta)

I. Palukanq pajamos 3769 3905

II. Palukanq s~audos 1476 1665

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 273 254

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s~audos 2 119 99

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -75 -245

V.l. Specialiqjq atidejiniq s~audos 3 -248 54

V.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -323 -191

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 4 13 14

VII. Bendrosios administracines s~audos 5 1896 1752

VIII. Kitos veiklos pajamos 6 80 116

IX. Kitos veiklos sanaudos 6 0 0

Pelno mokestis 7 66 70

GRYNASIS 503 458

Administracijos vadove Genovaite Kimbriene
(imones vadovo pareigl! pavadinimas) (vardas ir pavarde)

Yyr.buhaltere Rita Stoniene
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinl3io (vardas ir pavarde)

tvarkyti apskait~ kito asmens pareigl! pavadinimas)



SHutes kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2013 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tUkst. lit\!, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Silutes kredito unija (toliau Unija) buvo uzregistruota LR imoniQ:rejestre 1996 m. geguzes 2
d.

Lietuvos bankas 1996 m. balandzio 4 d. iSdave licencij~ vykdyti visas operacijas, nurodytas
Lietuvos Respublikos kredito unijQ:istatyme. Licencija pakeista 2008 m. gruodzio 16 d. Si licencija
suteikia teis~ verstis Lietuvos Respublikos kredito unijQ:istatymo septinto straipsnio pirmos dalies
pirmame, antrame, ketvirtame, penktame punktuose nustatyta veikla ir atlikti operacijas uzsienio
valiuta teises aktl! nustatyta tvarka.

Silutes kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo naril! Ukinius ir socialinius
poreikius ir turi licencij~ verstis, ir verCiasi indeIil! ir kitl! grctZintinl! 1esl! priemimu is
neprofesionalil! rinkos dalyvil! ir jl! skolinimu, taip pat turi teis~ verstis kitl! LR kreditl! unijl!
istatyme nustatytl! finansinil! paslaugl! teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi~ rizik~ bei atsakomyb~.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijl! istatymu, Lietuvos Respublikos finansl! istai~ istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatinil! bendrovil! (kooperatyvlt) istatymu bei kitais istatymais, prieziiiros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
KU yra isikiirusi adresu Lietuvininkl! g. 32 / K~stucio g. 1, Silute. 2013 m. pabaigoje Unija turejo
11 nutolusil! kasl!: ZemaiCil! Naumiestyje, Sveksnoje, Kintuose, Usenuose, Vainute, Rusneje,
JuknaiCiuose, VilkyCiuose, Gardame, Saugose ir KatyCiuose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Unijoje dirbo 27 darbuotojai (2012 m. pabaigoje - 26
darbuotojai).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2013-12-31 2012-12-31
Nariai Asoci.iuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys 8036 80 7704 85
Juridiniai asmenys - 77 - 68
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APSKAITOS PRINCIPAl

Zemiau yra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2013 mett! finansinit! ataskait\!
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojanCiais kredito unij\! apskaitos tvarkym't bei unijos
apskaitos politik't.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2013-03-05.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien't

ir baigiasi gruodzio 31 dien't.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tUkst. lit\! (mkst.

Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = leuras.
Sandoriai uzsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutt! kursus, galiojanCius keitimo

dien't: pelnas ir nuostoliai, atsirad~ ivykdzius sias operacijas bei perskaiciavus uzsienio valiuta
ivertintus piniginius turto bei isipareigojimt! likuCius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Met\! pabaigoje likuCiai uzsienio valiuta perkainojami met\! pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s'tllaudos bUt\! ivertinti apdairiai, 1. y.
kad j\! verte nebUt\! nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.

Turinio, 0 ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir Ukiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje irasomi pagal j\! turini ir ekonomin~ prasm~, 0 ne tik pagal jt!juridin~ form't.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visIt pakankamai reiksming't
informacij't. Informacija reiksminga tada, kai j't praleidus arba pateikus neteisingai finansini\!
ataskait\! vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos t~stinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir t~s savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruosia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reiksmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirting\! laikotarpi\! finansini\! ataskait\! duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigt! gavimo arba
isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip'b informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankam\! ekonomikos bei apskaitos zini\! ir sugebantiems analizuoti pateikt't informacij't.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciau priimt\! sprendim\!
veiksmingum'l:..

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje nera reiksming\! klaid\!. IS kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansine bUkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s'l:.naudomis,patirtomis uzdirbant tas pajamas.
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Pinigai ir pinig1! ekvivalentai

Pinig,! ir pinig,! ekvivalent,! straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir inde1iai iki pareikalavimo, kurie
pripaiistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicij,! i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kit'! Europos ekonomines erdves valstybi,! vyriausybi,! vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaiistami ir vertinami pagal18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki ispirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiciuot,! palUkan,! metod'!..
Kredito istaigoms suteikt'! paskol,! ir kit'! is j,! gautin,! sum,! straipsnyje parodomos salies ir

uzsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji inde1iai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Pasko los ir is anksto kredito istaigoms pervestos lesos pripaiistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskol,! ir terminuotl.!i'! inde1i,! sukauptos pallikanos.

Kredito unijos nariams suteiktl! paskol,! ir kit'! is j,! gautin,! sum,! straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir is j,! gautinos sumos kartu su sukauptomis pall1kanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaiCiuotl.! palUkan,! metodV.
Paskoll{ vertes sumaiejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskol,! vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko biikles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reCiau kaip kart'!. per menesi. Kredito unija paskol,! vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivyki,! ir ar paskolos verte nesumazejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskol,! rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik~ grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus i paskolos rizikos
grup~, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini pasko los
apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydziai pateikti lenteleje:
Paskol1! rizikos grupe Apskaitines vertes sumazejimo dydis proc.

2013 m. 2012 m.
standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 10 10
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 30 30
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskol,! vertes sumaZejimas skaiCiuojamas atsizvelgiant i paskol,! rizikos grup~ (tiketin'!.
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemon~ (uztikrinimo priemones pini~
srautV. ApskaiCiuojant uZtikrinimo priemones pinig,! sraut'!. taikoma litams 9,00 proc., eurams -
7,00 proc. diskonto norma (2012 metais taikyta litams 13,21 proc., eurams - 8,17 proc. diskonto
norma).

Paskol,! vertes sumaZejimas 2012 ir 2013 metais buvo skaiCiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
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nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijl.! abejotinl.! aktyvl.! grupavimo ir specialil.!il.! atidejinil.!
(atidejimti) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio tooo straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleist<t
materiall.!ii ir nemateriall.!ii too<t, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis tOOas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaiistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo vers10 apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

amortizaci °os
3

25
6; 10
6
3

4;5

AtsargtI:, uz skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turiml.! atsar~,
uz skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus tooo
straipsnius neitraukto turto verte. VZ skolas perimtas nefinansinis tOOas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripazistamas tikr<tia verte atemus pardavimo islaidas, 0 veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo tooo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
"Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
tooo, pripazinto ir apskaitoje uzregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialusis
turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis tOOas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 1500 Lt, (2012 m. -
500 Lt) parodomas isigijimo verte, sumazinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir tooo
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiCiuojamas naudojant tiesini biid<t,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vert~ per numatom<t jo naudojimo
laikotarpi·

Turto naudojimo laikot iai yra tokie:
II alaikio turto ru e Nusideveoimo

Programine iranga
Pastatai
Lengvieji automobiliai
Baldai
Kompiuterine iranga
Kita iranga

Remonto ir prieziiiros islaidos pripaiistamos s@audomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbl.! registravimas apskaitoje
priklauso nuo tl! darbl! suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinl.! suml.! ir isipareigojiml.! kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojiml.! salies ir uzsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaiistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinl! suml.! ir isipareigojiml.! klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojiml.! klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripazistami ir
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vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis tOOas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kittt moketintt sumtt ir isipareigojimtt straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketintt sumtt ir isipareigojimtt straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto "Pe1no mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos pozymius.

Skolintos lesos is pradzitt pripazistamos tikr~a verte, kuri'!:.sudaro grynoji gauttt lestt suma,
atskaiCiavus sandoriui sudaryti patirtas s'lJ1audas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gauttt gryn1.!itt iPlaukl.! ir padengimo vertes susidar~s skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s'lJ1audomis pelno (nuostolitD ataskaitoje per vis'!:. skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojancias palUkantt normas. Skolintos lesos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt'!:.ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s~naudq pripazinimas

Paliikantt pajamtt straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos is kredito istaigose laikomtt
pinigu, kredito unijos nariams suteiktl.! paskoll.! ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr~a
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palUkanl.! pajamos apskaiCiuojamos taikant
apskaiciuottt paliikantt metod'!:..Paliikantt pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajaml.! suma gali buti patikimai ivertinama.

PalUkanl.!s'lllaudtt straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiCiuotos paliikanos liZ indelius, gautas pasko las ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikr~a verte.

Komisinil.! ir klientl.! aptarnavimo veiklos pajaml.! ir sanaudl.! straipsniuose parodomos uz
tarpininkavim1:l uzdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. ~Hame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskoll.! administravimo mokesciai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripazinami iskarto juos gavus. Komisinil.! s'lJ1audos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisinil.! pajamos is operacijl.! yra pripazistamos, kai atliekama

... ..
SUSIJUSloperaCIJa.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatl.! straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteikttt paskoltt vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybinitt popieritt
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybinitt popieril.! ir kito finansinio tooo vertes sumaZejimo ir
nuostolil.! del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu toou pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi speciali1.!il.!atidejinil.!, kuriuos
formuoja atsizvelgdama i kiekvieno savo sand9rio del finansinil.! paslaugl.! teikimo rizikingum~ i
kliento finansin~ ir ekonomin~ bUkI~, i prievolil.! pagal sandorius del finansinil.! paslaugl.! teikimo
vykdym~ i turimas uztikrinimo priemones sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turinCias
itakos kredito unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolitD straipsnyje parodomi operacijl.!
uZsienio valiuta, kitl.!finansinil.! priemonil.! pirkimo ir pardavimo operacijl.! rezultatai.

Bendr1.!itt ir administracinitt sanaudl.! straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s'lJ1audos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
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Kitos veiklos pajaml.! ir kitOs veiklos sanaudl.! straipsniuose parodomos kituose peIno
(nuostolill) ataskaitos straipsniuose neparodytos iPrastines veiklos pajamos ir sanaudos.

PeIno mokesCio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio peIno mokescio
ir atidetojo pelno mokesCio suma. Vadovaujantis LR peIno mokescio istatymu, 2013 metl.!
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesCio tarifas, 2012 metl.! - 15
proc.

Atidetas peIno mokestis yra paskaiCiuojamas naudojant mokesCio tarifus, galiojancius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien~ ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesCio turto
realizavimo ar atidetl.! mokescil.! isipareigojiml.! ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptl.! S'l.llaudl.! ir patirtl.! nuostolil!
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien~ yra naudojami atideto pelno
mokesCio paskaiCiavimui.

Kai apskaiciuojamas bendras atidet1.!il.! mokescil.! turtinis likutis, jis pripaiistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iPlaukos, nepripaZintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, 0 per ataskaitini laikotarpi ivykdytos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s'l.llaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaieiai

Apskaitos politikos bei apskaitinil.! ivertiniml.! keitimas ir klaidl.! taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart~. KV nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant sias finansines ataskaitas
yra 1,50% visos turto balansines vertes.

FINANSINIV ATASKAITV PASTABOS

1 PASTABA PALUKAN

Vi paskolas 2730 2902 -172
Vi lesas bankuose 11 16 -5
Vi lesas LCKV 226 253 -27
Ui vertybinius popierius 802 734 68
ISviso pajam1! 3769 3905 -136
Ui indelius 1381 1578 -197
Ui LCKU paskolas 72 75 -3
Ui tikslinil! programl.! paskolas 23 12 11

ISviso s~naud1! 1476 1665 -189
Grynosios paliikan1! pajamos 2293 2240 53
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2 PAST ABA KOMISINlQ IR KLIENTQ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S NAUDOS

Straipsnis

Komisinil! ir klientl! aptamavimo pajamos

Komisinil! ir klientl! aptamavimo s'lllaudos

Grynosios komisinill ir klientll aptarnavimo
veiklos a' amos

273

119

154

254

99
155

Poky tis,
tfikst, Lt

19

20

-1

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASlKEITIMO IR PARDA VIMO
REZULTATAS

Straipsnis

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas:
Spec. atidejinil! paskoloms s'lllaudos
Nurasytl! paskoll! s'l:naudos

-75

-248
323

-245

54
191

-170

-302
132

4 PASTABA KIT AS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
UOSTOLIAI

Straipsnis

Realizuotas pe1nas is operacijl! uzsienio valiuta
IS viso a'am
Realizuotas nuostolis is operacijl! uZsienio valiuta
Realizuotas nuostolis is operacijl! vertybiniais
poplenms
IS viso s naud
Rezultatas

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S
Straipsnis

Darbo jegos islaidos
Nusidevejimo islaidos
FA audito islaidos
Reklamos ir marketingo islaidos
Nefinansinio turto nuvertejimas
IndeIil! draudimo imokos
Atskaitymai i stabilizacijos fondct
KomandiruoCil! ir transporto islaidos
Telefono ir rysio paslaugos
ISlaidos patalpl! islaikymui
Kitos islaidos
IS viso

7

15
15
1
1

2
13

1184

46
15
8
o

117
146
59
48
64

209
1896

14
14
o
o

o
14

1091
44
15
15
o

113
127
54
42
63

188
1752

1
1
1
1

2
-1

is,
, Lt

93
2
o
-7

o
4

19
5
6
1

21
144



6 PAST ABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S
Straipsnis

Stojamasis mokestis
Patalpll nuoma
De1spinigill pajamos
Kitos veiklos pajamos (perimto turto perleidimo ir
ilgalaikio turto pardavimo rezultatas)
UzpaZymas
IS viso pajamq
IS viso sqnaudq
Grynosios kitos veiklos pajamos

10 11 -1
26 37 -11
43 52 -9

0 16 -16

1 0 1
80 116 -36
0 0 0

80 116 -36

1 66 -65

2 -1 3

0 -64 64

3 1 2

3 1 2

7 PAST ABA PELNO MOKESCIO S NAUDOS
Strilipsnis

Einam1.!illmetl! pelno mokesCio scp1audos

Atidetojo pelno mokescio scp1audos

IS viso pelno mokescio sqnaudq

Atidetojo pelno mokescio turto judejimas

Likutis metll pradzioje

Turto pokytis del sukauptl! kaupimll atostogoms

Turto pokytis del mokestinil! nuostolil!

Likutis metq pabaigoje

t.sk. del sukauptl{ kaupiml{ atostogoms

68

-2

66

5

65

70

63

-67

-4

8 PAST ABA PINIGAI IR PINIGl} EKVIV ALENT AI

-108

-206

-647

-961

1399

3020

592

1029

484

823

752
2059

Grynieji pinigai

Lesos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose setskaitose

Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose setskaitose

IS viso

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigl{ ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s'tskaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigl! ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidzios investicijos, lengvai konvertuojamos i
zinomet pinigl! sumet. Tokios lesos yra be nustatyto termino, 0 vertes pokyCil! rizika yra labai
nedideIe. Pinim ir pinim ekvivalentl! struktl1ra ir pokyCiai:

Straipsnis 2013-12~~1
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9 PASTABA INVESTICIJOS IVERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitl!
Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiciuotomis palUkanomis ir ivertinus vertes sumaiejimct del galimq
nuostoliq.

Unija 2013 m. gruodzio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra
isigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. Investicijq pokyCiai per ataskaitini laikotarpi ir struktiira
buvo tokie:

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki ispirkimo

Ilgalaikes investicijos i LR VVP

Trumpalaikes investicijos i LR VVP

IS viso investicijq l vertybiniq popieriq

12570

4568

17138

14892

2480

17372

-2322

2088

-234

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos salies ir uzsienio kredito istaigoms suteiktos pasko los,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Pasko los ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis paliikanomis paskutin~ ataskaitinio laikotarpio dien'!:, ivertinus vertes sumazejimct
del galimq nuostoliq.

ApskaiCiuotosios paliikanq normos uz terminuotus indelius 2013 m. svyravo nuo 1,60 % iki
2,90 % (2012 m. nuo 2,10 % iki 2,90%).

Straipsnis

Terminuoti indeliai LCKU

Trumpalaikiai 6364 5405 959

Ilgalaikiai 3407 3063 344

Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 574 573 1

IS viso 10345 9041 1304

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu biidu. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU narill
veiklos likvidumui uitikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavimll jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sllskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narill
susirinkimo patvirtintll dati 1esll nuo viSll terminuotll ir neterminuotll indeliq kredito unijoje litais ir
uisienio valiuta 1esll. Ui likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms mokamos 0,20 %
dydzio metines palUkanos (2012 metais 0,20 %).
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11 PAST ABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir is
N gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis ir ivertinus vertes sumazejimll del galiml!
nuostoli\.!.
Paskol\.!portfelio struktiira ir pokyciai:
EiI~ Rizikos
Nr. grllpe

1 Standartine 18339 0 14636 0 3703 0
2 Galimos 14992 0 19638 0 -4646 0

rizikos
3 Padidintos 4139 7 789 5 3350 2

rizikos
4 Abejotina 1047 44 998 79 49 -35
5 Nuostolinga 204 204 419 419 -215 -215
6 IS viso 38721 255 36480 503 2241 -248
7 Specialituq

atidejiniq
santykissu 0,66 1,40 X Xkreditounijos
nariams
suteikt\.!
paskolqsuma,
proc.

12 PAST ABA KIT AS FINANSINIS TURTAS

o
o

87

1

88

o

o
o

6

653

647o

o
o

7

741

sum a
7341.Finansinis turtas,

investicijos i
LCKU kapitalll
2. Gautinos sumos

IS viso:

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos perleistll materialttii ir
nematerialttii turtq, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.
~t•.aJpsnis

13 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uz skolas perimtas nefinansinis turtas,
kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.
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Straipsnis

-53

-269
85

-131

138

269
o

131

85

o
85

3. Parduota uz skolas perimto nefinansinio turto
4. Vi skolas perimto nefinansinio turto verte
laikotar io abai o·e

A. Vi skolas perimtas nefinansinis turtas
1.Vi skolas perimto nefinansinio turto verte 0
laikotar io radiio .e
2. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas

B. Kito turto verte laikotarpio pabaigoje
Atidetojo pelno mokescio turtas 3
Atsargll, ui skolas perimto ir kito turto verte 3
laikotarpio pabaigoje, is viso:

1
1

2
2

14 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALVSIS IR NEMATERIALVSIS TVRTAS

Unija vis'l:.ilgalaiki materiall!ii turt'l:.naudoja savo veikloje. lis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i ji. Informacija apie paskutin~ ataskaitinio laikotarpio dien'l:.kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto ir

Likuciai 2012 m. sausio 1 d.

lsigijimo verte 6 1360 279 2 1647
Sukauptas nusidevejimas 0 73 192 0 265

Likutine verte 6 1287 87 2 1382
Apyvarta per 2012 metus

lsigijimai 3 46 49
Pardavimai -6 -28 -34
Perkelimas 8 -8 0
Nurasymai -21 -21

Nusidevejimas 11 13 1 25
Likuciai 2012 m. gruodzio 31 d.

lsigijimo verte 0 1343 296 2 1641
Sukauptas nusidevejimas 0 84 205 1 290

Likutine verte 0 1259 91 1 1351
Apyvarta per 2013 metus

lsigijimai 16 42 58
Pardavimai

Nurasymai

Nusidevejimas 12 34 0 46
LikuCiai 2013 m. gruodzio 31 d.

lsigijimo verte 0 1359 338 2 1699
Sukauptas nusidevejimas 0 96 239 1 336

Likutine verte 0 1263 99 1 1363
11



15 PAST ABA MOKETINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI KREDITO STAIGOMS
Straipsnis

Tikslinit! programt! pasko los (ZOPGF) 257 314 -57
Sukauptos palUkanos uz tikslinit! programt! 1 1 0
pasko las
Pasko los is LCKU INVEGOS projektui 956 593 363
IS viso: 1214 908 306

16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 10505 8424 2081
- kredito unijt! asocijuott! narit! 504 481 23
- kitoms organizacijoms 266 552 -286
Viso 'si arei o'im iki areikalavimo: 11275 9457 1818
Terminuoti indeliai: - fiziniams narimas 49191 48899 292
- kredito unijt! asocijuott! narit! 136 438 -302
- kredito unijt! asociacijt! 0 75 -75
- kitoms organizacijoms 53 87 -34
Viso terminuot indeli : 49380 49499 -119
IS viso 60655 58956 1699

PalUkanl/:normos liZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2013 m. nuo 0,50
% iki 10,00 % (2012 m. nuo 0,75 % iki 10 %), juridiniams nariams - nuo 1,00 % iki 4,00 % (2012
m. nuo 1,80 % iki 4,00 %), uz indelius iki pareikalavimo - 0,01 % (2012 m. - 0,01 %).

o
o
-1
18
1

63
-25
56

10
8
4

76
15
5

27
145

10
8
3

94
16
68
2

201

Moketinos indelil/: draudimo imokos
Sukauptos audito islaidos
Surinkti moketini mokesCiai
Kaupimai atostogoms
Moketinos iSlaidos uz ivairias paslaugas
Moketini pelno mokesCiai
Kiti isipareigojimai
IS viso

17 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsllis

75
75

o
o

1503

1503

1503

1503

LCKU subordinuota pasko la, 1500 tiikst.
Lt, 5,0 %, 2010-05-14 - 2016-05-14
IS viso

18 PAST ABA SUBORDINUOTI JSIP AREIGOJIMAI
ipareigojimo apraSymas
s davejas, pirmine suma, valiuta, paliikanl!

norma, terminas)
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19 PAST ABA NUOSA VAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital't sudaro 5489 tUkst. lit\! (2012 m. - 5268 tUkst. Lt). lis sudarytas is

pagrindini\! ir papildom\! paj\!. Nomina1i vieno pajaus verte yra 100 litl!. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini paj\!, turi vien't bals~ nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydiio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gnlzinant ispirkt\! privalomo ir papildom\! paj\! imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalom~ji rezerv't sudaro visuotinio nari,! susirinkimo sprendimu i privalomqii

rezerv't pervestas visas arba ne maziau kaip 20 % vis\! met'! nepaskirstyto pelno ir 2013 m. sudare
167 tlikst. Lt (2012 m. - 167 tlikst. Lt).

Nuosavo kapitalo pokyCiai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.1 "Nuosavo kapitalo
pokyCiai" .

20 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAlKi\

Unijos tooo ir isipareigojim,! struktlira pagal terminus:

2013-12-31

Turtas

lsipareigojimai, kapitalas ir
rezerval

Likvidusis tOOas

Einamieji isipareigojimai

2012-12-31

Turtas

lsipareigojimai, kapitalas ir
rezerval

Likvidusis turtas

Einamieji isipareigojimai

7618

22712

7990

20987

16672

34568

12476

34187

30308

6212

15602

6708

70200

70200

23541

48858

21364

46327

21 PASTABA VEIKLOS RIZlKi\ RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikl:lribojanCius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.
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I fIn ormaclJa aple UlllJOSro 1 lUS:
Rodiklis 2013-12 .•31 •')01 '?•.•l2"''l1 LQ nqsta.ty'ta.S

dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 17,81 19,22 > 13 proc.
Likvidumo rodiklis, proc. 48,18 46,11 > 30 proc.
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui < 25 proc.
normatyvas, proc, nuo Unijos kapitalo 19,66 21,16
Suteiktl! didelil! paskoll! bendroji suma, proc. nuo 102,50 55,01 <300 proc.
Unijos kapitalo.

22 PAST ABA INFORMACIJA APIE PINIGlJ SRAUTUS

Informacija apie pinigl! srautus pateikta priede Nr.2 "Pinigl! srau1\!pokyciai".

23 PASTABA SUSIJUSIOS SAL YS

6
98

9294

5
99

PriskaiCiuota su darbo uzmokesCiu susijusil! ismokl!
ir joms tenkancil! socialinio draudimo imokl! suma
Kitos ismokos (tanf emos, aliikanos, ir kt.)
Isipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq
indeli , likuciai laikotar io abai o·e

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojl! tarybos nariai,
paskoll! 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 kvalifikuot~istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisil! dati.

201JRl~

724
286

650
220

IsdU01\!paskoll! likuciai
Priimtl! indelil! likuCiai

Unijos susijusioms salims isduoda paskolas bei priima indelius rinkos s~lygomis.
Susijusioms salims isduotl! If indelil! likuciai:

24 PAST ABA ISTATYMTJ ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uzsienio valiU1\!pozicijos normatyvus.
2013 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

25 PASTABA NEBALANSINIAI ISIP AREIGOJIMAI

Unija per 2013 m. nurase paskoll! uz 926 tiikst. Lt (2012 m. 356 tiikst. Lt), 0 susigrq.zino
603 tiikst. Lt (2012 m. - 164 tiikst. Lt). 2013 m. pabaigoje nurasytl! ir nesusigraZintl! paskoll! likutis
buvo 1408 tiikst. Lt (2012 m. - 1085 tiikst. Lt).

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 2013 m. gruodzio 31 d. kredito unijos nebalansinil!
isipareigojiml! suma sudan~ 505 tiikst. Lt (2012 m. - 614 tiikst. Lt).
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26 PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija ataskaitini\! met\! skirstomGijipeln<t,numato paskirstyti taip:
Pavadinimas Suma, tfikst. Lt

Grynasis finansinis metines veiklos rezultatas - pelnas 502,691

Atstatomas panaudotas kitas rezervas, sudarytas ilgalaikiam 4,700
bendruomeni\! remimui

Skirstomasis pelnas 507,391

Atskaitymai i privalomGiji rezervini kapital<t, 497,391

Pelno dalis, skiriama i kit<trezerv<t,ilgalaiki\! bendruomeni\! 10,000
program\! remimui

Nepaskirstytasis pelnas 0,00

27 POBALANSINIAI JVYKIAI

Nuo 2014 met\! paskolos pradetos vertinti pagal naujas Lietuvos Banko valdybos patvirtintas
taisykles. Vertinant pasko las pagal nauj<t,paskol\! vertinimo metodik<t, paskol\! verte 2014 met\!
sausio menesio 31 dienos bUklei sumaZejo apie 279 tukst. Lt.

Administracijos vadove

Vyriausioji buhaltere

15

Genovaite Kimbriene

Rita Stoniene



AiSkinamojo raSto priedas Nr.l
SILUTES KREDITO UNIJA

(tmOnes pavadlmmas)

112041116, Lietuvinink1.! 321K~stucio 1, SHute, tel./fax 8-441-75070
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYClAI

2013 metll tukst. Lt

o

o

o

o

o
o
o

38

458

o
o
o

221

503

-54

503

458

-167

10

Rita Stoniene
(vardas ir pavarde)

Genovaite Kimbriene
(vardas ir pavarde)

44

167

5230

221
5489

Adrninistracijos vadove
(imones vadovo pareigll pavadinimas)

Vyr.buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkyti apskait~ kito asmens pareigll pavadinimas)

Esmini1.! klaid1.! taisymo rezultatas

Perskaiciuotas
finansiniq metq paltJaigo,ie

Pelno (nuostoliJ.!) ataskaitoje
nepripazintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms isrnokorns ir (ar)
dividendams rnok(:ti

Kitos isrnokos

Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Pajinio kapitalo pokytis

Likutis praejusi,! finansiniQ metq
pabaigoje

Pelno (nuostoliJ.!) ataskaitoje
nepripazintas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)
Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingorns isrnokorns ir (ar)
dividendams rnoketi
Kitos isrnokos
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Pajinio kapitalo pokytis

Likutis ataskaitiniq finansini,! met'!
abai o'e

Likutis uzpraejusiq finansiniq metq
pabaigoje

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas



Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

SILUTES KREDITO UNIJA
(imones pavadinimas)

112041116, Lietuvininkq 32/K~stuCio 1, ~)ilute, tel./fax 8-441-75070
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGV SRAUTV POKYCIAI

2013 met4 tlikst. Lt

1.1.1 gautos paliikanos 3769 3788
1.1.2. sumoketos paliikanos 1467 1765

I.l. Rezultatas 2302 2023
1.2.1 gauti komisiniai 275 244
1.2.2 sumoketi komisiniai 119 100
1.2.2 Rezultatas 156 144
1.3.1 sugr1lZintos paskolos is kredito unijos narill 20475 17058
1.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 23347 18912
1.3. Rezultatas -2872 -1854
1.4.1 indelill is klientll ir kredito unijos narill iPlaukos 157117 152890
1.4.2 indelill is klientll ir kredito unijos narill ismokos 155220 149971
1.4. Rezultatas 1897 2919
1.5.1 kredito istaigoms suteikttl paskolll ir specialiosios 6071 10672

paskirties lMll iPlaukos
1.5.2 kredito istaigoms suteiktll paskolll ir specialiosios 7280 9863

paskirties lesll ismokos
1.5. Rezultatas -1209 809
1.6.1 iPlaukos is kredito istaigll (gautos paskolos) 536 740
1.6.2 ismokos kredito istaigoms (gr'lzintos paskolos) 230
1.6. Rezultatas 306 740
1.7.1 kitos uz paslaugas gautos sumos 78 399
1.7.2 kitos pagrindines veiklos pinigll iPlaukos 4
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigll ismokos 1900 2010
1.7.4 sumoketas peIno mokestis
1.7 Rezultatas -1818 -1611

Grynieii pagrindines veiklos pinigu srautai -1238 3170

11.1.1 iPlaukos perleidziant vertybinius popierius 2649 1196
11.1.2 ismokos isigyjant vertybinius popierius 2448 6184
II.l. Rezultatas 201 -4988
11.2.1 iPlaukos perleidZiant ilgalaiki materialllil. 0

nematerialllii turt't
11.2.2 isrnokos isigyjant ilgalaiki rnaterialllib nernateriaillii 58 56

turt'l
11.2. Rezultatas -58 -56

11.3.1 kitos investicines veiklos pinigll iPlaukos
11.3.2 kitos investicines veiklos pinigll iSrnokos 87 87
11.3. Rezultatas -87 -87

Grynieii investicines veiklos pinigu srautai 56 -5131



PINIGl) SRAUTl) POKYCIAI

Rita Stoniene
(vardas ir pavarde)

Genovaite Kimbriene
(vardas ir pavarde)

Administracijos vadove
(imones vadovo pareigll pavadinimas)

Vyr.buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tvarkyti apskaitll kito asmens pareigl! pavadinimas)

111.1.1 pajll imokos 6651 1499
III. 1.2 iSstojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir 6430 1461

papi1domi pajai
III. 1.3 pelno dalies i~mokejimas kredito unijos nariams
III.l. Rezultatas 221 38
III.2.1 pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos 0

sumos
111.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus sumoketos

sumos

111.3.1 kitos fmansines veiklos pinigq iPlaukos
III.3.2 kitos fmansines veiklos pinigq iSmokos
111.3. Rezultatas 0 0

Grynieii finansines veiklos pinigu srautai 221 38

IV. Grynasis pinigq srautq padidejimas -961 -1923
sumaZe"imas

V. Pinigai laikota io pradzioje 3020 4943
VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 2059 3020
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