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Kredito unijos Skuodo bankelis nariams

Nuomond

Mes atlikome kredito unijos Skuodo bankelis (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2016 m.
gruodZio 3i d. balansas,2016 m. pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas, jskaitant reikSmingq
apskaitos metodq santrauk4, audit4.

M[sq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia Unijos 2016
m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir pinigq
srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir
finansiniq ataskaitq sudarym4 ir verslo apskaitos standaftus.

Pagrindas nuomonei pareiklti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibudinta Sios i5vados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq audit4".
Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos iSleist4
Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito lstatymo
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 mflsq surinkti audito
irodymai yra pakankami ir tinkami mDsq nuomonei pagristi.

Dalyko pabr6Zimas

Nes4lygodami savo nuomones, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq ai5kinamojo ra5to 11-t4 pastab4,
kurioje nurodyta, jog Unijos valdyba balanso datai atliko investicijq ! Lietuvos centrines kredito uniios
kapital4 vertds nustatym4 ir nusprende, kad tiketina atgauti uZ investicijas i Lietuvos centrines kredito unijos
kapital4 vert€ nera sumaZejusi ir specialirjq atidejiniq neskaidiavo.

Vadolybes ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uL, Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teisds aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing atskaitomybg ir
verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra bDtina finansinems
ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymrl del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti (jei
bfitina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, i5skyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrj4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik
taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZifireti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

Auditoriaus atsakomyb6 uZ finansiniq ataskaitq audit4

MDsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 ddl to, ar finansinds ataskaitos kaip visuma ndra reik5mingai
i5kaipy'tos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mflsq nuomone.
Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4 i5kraipym4, jeigu jis
yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del
apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti
dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.
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Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu pridmeme profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq rizik4,
suplanavome ir atlikome procedfrras kaip atsak4 i toki4 rizrkE ir surinkome pakankamq tinkamq audito
frodymq mDsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules neaptikimo rizlka yra didesne
nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas,
tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis aplinkybemis
tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomong apie Unijos vidaus kontroles
veiksmingum4.

{vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su jais
susijusiq atskleidimq pagristum4.

Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis
surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijqs reik5mingas neapibreZtumas, del kurio
gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks
reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalome atkreipti demesi ! susijusius
atskleidimus finansinese ataskaitose arba,jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonq. MDsq i5vados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos.
Tadiau, b[simi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

fvertinome bendr4 finansinirl ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansindse ataskaitose pateikti pagrindLiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo pateikimo
koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimt! ir atlikimo laikq
bei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, jeigu juos nustateme
audito metu.

Auditore Kristina Bagdoniene

Auditoriaus paZymejimo Nr. 000012

Vasario 16-sios g. 13-1, Silale, ,,"\
Lietuvos Respublika i

2017 m. kovo men. 8 d.

UAB ,,Kristalina"
Audito imones paZymejimo Nr. 000135

Vasario l6-sios g. 13-1, Silale,
Lietuvos Respublika
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Kredito unijq balanso forma

Kredito unija Skuodo bankelis
(lmones pavadinimas)

Lt2O44t83,Vytauto 13-33, Skuodas

2016 metai
(ataskaitiris laikotarp is)

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2016m. gruodzio mdn.31 d. BATANSAS
2017 0l 16 Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo zyma)

tlkst.Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg finansiniai

metai

A. TURTAS 5673,86 4807,93
I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 7 '7 57 .84 602,51

TI. Investicijos I verlybinius popierius 8 658.14 815,62

TTI Kredito lstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jr1 gautinos sumos 9 2898.1s 2051,7 5

IV. Iftedito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos

SUInOS

10 I 156.06 1120,60

V. Kitas finansinis turtas il 162,19 t62,t9

VI. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 12 4,96 18,18

vII. Ilgalaikis materialusis turtas 13 is q, 37,08

VIII Nematerialusis turtas 0,00 0,00

TURTO IS VISO: 5673,86 4807,93

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg finansiniai

metai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 5358,83 4445,13
I Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms t4 0,00 0,00

I Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos

nariams

t5 5351,82 4436,97

il. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai t6 7,01 8,16

ry. Atidejiniai 0,00 0,00

V. Subordinuotiej i isipareigoj imai l1 0,00 0,00

C. NUOSAVAS KAPITALAS 315,03 362,80
I Pajinis kapitalas 237,89 250,9t

[. Privalomiej i r ezervai ir kapitalas 111,91 119,08

III. Perkaino-j imo rezervas 0,00 0,00

IV. Nepaskirsg,tasis pelnas (nuostoliai) (34,77) (7,19\
IV.I Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) -34,17 -7,19

rv.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) 0,00 0,00

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIN4U IS

VISO: 5673,86 4807,,93

(lmones vadovo farei gq pavadinimas)
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(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)
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Ikedito unijq pelno (nuostolirf ataskaitos forma

Kredito unija Skuodo bankelis
(imones pavadinimas)

LL2044L83, Vytauto 13-33, Skuodas

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodZio mdn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2017 0116 Nr.2

(ataskaitos sudarymo data)

t0kst.Eur

(Tvirtinimo zyma)

2016 metai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.
Nr.

STRAIPSNIAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg

finansiniai
metai

I Paliikanu oaiamos I 87,7i 92.74

II Pallkanu s4naudos I 4,89 8,84

III Komis n qirk entq aptarnav mo ve klos pajamos 29.83 ?5 {q

IV. Kornisin qirk entq aptamav mo ve klos s4naudos 1C

Finansinio tuno vertes pasike imo ir pardavimo rezultatas: J (18,16) 0,42

v.l 5pecla qiq atide.j iniq s4naudos I 8,1( 0.00

v.2. Kitas finansinio turto vertds pasikeitirno ir pardavimo rezultatas 4,42

VI. K as finansinds ir investicines veiklos pelrtas (nuostoliai) 3.2( +,JJ

VII Bendrosios ir administracinds s4naudos A 105"35 92,10

vm. Kitds veiklos paiamos 5 0,84 0,82

IX. Kit6s ve klos sanaudos 5 24,1 21,48

X. PELNAS NUOSTOLIAD PRIES APMOI(ESTINIMA (34,77) (6,35)

XI. Pelno mokestis 0,0c 0,00

XII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (34,77\ (6,35)

r imones vadovo pu..fr p*uAlni*t
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tvarlqti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)

(para5as) (vardas ir pavarde)
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Kredito unija Skuodo bankelis

AISKINAMASIS NaSTas
2016 M. GRUODZTO 3r D.

(visos sumos pateiktos tDkst. euntr, jei nenurodl'ta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija Skuodo bankelis ( toliau KU ) buvo uZregistruota LR imoniq registre
1998 m. btLeho25 d,

Lietuvos bankas 1998 m. birZelio 25 d. i5dave licencij4vykdyti finansines operacijas.
Kredito unija Skuodo bankelis, tai kredito [staiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir

socialinius poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu i5

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisq verstis kitq LR kreditq unijq
istatyme nustatltq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatltiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi4 rizik4 bei atsakomybE.

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

Lietuvos Respublikos unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq ( kooperatlvq ) lstatymu bei kitais istatymais, prieZiuros
institucijos priimtais teises aktais ir savo [statais.

KU yra isik[rusi adresu Vltauto 13-33, Skuodas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 6 darbuotoj ai (2015 m. pabaigoje - 6

darbuotojai).
Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

APSKAITOS PRINCIPAI

Lemiau yra i5desty.ti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkymqbei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 1998-11-06 ir pakeista 2015 01 02
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. eurq (tlkst. Eur).
Nuo 2015 sausio 1 d. Lietuvoje ivestas euras. Patvirtintas neatSaukiamas litqperskaidiavimo i eurus

kursas:3,45280litouZ 1eur4.Nuo2015 01 01 Lietuvatapo l9-qavisaverteeurozonosnare.
2016 m. unijoje sandoriai uZsienio valiuta nebuvo vykdomi.

1.

Y

2016-12-31 2015-r2-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenvs 1332 1312
Juridiniai asmenys 8 5



Pagrindiniai principai

Atsargumas ( konservatyvumas ). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y.

kad jq verte nebttq nepagristai padidinta arba nepagristai sumalinta.
Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir flkiniai irykiai kredito unijos

apskaitoje ira5omi pagal jq turini ir ekonominQ prasmQ, o ne tik pagal jq juridinE form4.

Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4pakankamai reik5ming4
informacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotoj ai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tEstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus

reikSmingai apribotos.
Apskaitos pastor,umas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq hnansiniq ataskaitq duomenys

yra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos i.ryko (ne pinigq gavimo arba

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

parengtos taikant kaupimo princip4 informuoja varlotojus ne tik apie praeities lr.ykius, bet ir apie

isipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bfiti suprantamos varlotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4informacij4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams iverlinti praeities, dabarties ir

ateities frykius, 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 klaidrl. I5 kredito unijos finansinds ataskaitos turi buti matl'ti tikra ir teisinga

finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines b[kles pasikeitimai.
Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su

s4naudomi s, patirtomi s uZdirb ant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose

kredito [staigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tufias ir finansiniai

isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdvds valstybirl vyriausybirl vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki i5pirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palUkanq metod4.
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Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

uZsienio kreditoistalgoms suteikios paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir

avansai. paskolos ir il anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal

1g-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqiq indeliq sukauptos pahlkanos.
' 

freaito u"f os nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskoios ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis.

Suteiktos paskolos ir gautinos rr-or pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto .Finansinisiurtas ir finansiniaiisipareigojimai" nuostatas (amorlizuota savikaina, kuri

gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod{.
P askol4 v ertd s sumai di 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 ir Verslo apskaitos standartais.
paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per mdnes[. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio irrykiq ir ar paskolos vertd nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.
paslolos, ivertinus rizlk4grupuojamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos

grupg, kredito.r*jor valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyi tiketini paskolos

idiuojamasatsiZve1giantipaskolqrizikosgrupQ(tiketin4
atgauti paskoloi apskaitines,rl.t.r dal| ir uZtikrinimo priemonE (uZtikrinimo priemonds pinigq

srlut{.^Apskaidiuojant uZtikdnimo priemones pinigq sraut42016 m 'taikoma rcL-proc' diskonto

nonna (2015 metais taikl'ta 
-7,68 

proc. diskonto norma)'
paskolq vertds suma2ejimas 2015 ir 2016 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos

patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26

nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktpq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq

(atidej imrf abej otiniems aktlvams sudarymo bei apskaito s taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqj! turt4 biuAzeio skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodyas

kituose balanso straipsniuor.. fitot gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir

vertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

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

uZ skolas p.ri*to nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto

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

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

vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Atsargos" nuostatas'

Ilgalaikio maierialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

vertes dalies su lmo ikti Ie e

Paskolq rizikos gruPe Apskaitinds vertds sumaZeiimo dydis proc.
2016 m.. 2015 m.

standartine (I rizikos gruPe) 0 0

galimos rizikos (II rizikos gruPe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25

abeiotina (IV rizikos gruPe) 50 50

nuostolinga (V rizikos gruPe) 100 100



ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarlo

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuo statas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, prtpaLinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos

standatto

,,Nematerialusis turtas" nuostatas, verte.
Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turlo isigijimo savikaina 435 Eur ) ( 2015 m.

- 435 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacrja) apskaidiuojamas naudojant tiesini bUdA
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turlo vieneto isigijimo verlE per numatom4jo naudojimo
laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZitros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimrl kredito lstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito [staigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.
Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito [staigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir [sipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZ[stami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimrl straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
[sipareigojimai, neparodyi kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Sia-"

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos le5os i5 pradZirl pripaZistamos tikr4ja vefte, kuri4 sudaro grynoji gautrl ld5q suma,
atskaidiavus sandoriui sudarl'ti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqtrl iplaukq ir padengimo vertds susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostolirf ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias palukaml nonnas. Skolintos leSos pripaZlstamos atsiskaitymo momentu.

Ilsalaikio turto srun€ Nusiddveiimo (amortizaciios) laikotarnis. metais
Prosramine iransa 3

Pastatai 40
Lenevieii automobihar
Baldai 6

Komniuterine iransa J

Kitas auk5diau nei5vardltas materialus turtas 4



Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaity.ti neto suma arbareahzuoti turt4 ir
isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Palukanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
verte. Amortizuota savikaina [vertinto finansinio turto palukanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq palukanq metod4. Paltkanq pajamos pripaZ[stamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomind nauda ir pajamq suma gali buti patikimai [vertinama.

Pallkanrl s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos pahkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus

isipareigoj imus, kurie nevertinami tikr4j a verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudrl straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZinami i5karto juos gavus. Komisiniq sqpaudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisinirl pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatrl straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vert€s
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popierirl
tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turlo vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos verlybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejinirS kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingumq i
kliento finansinE ir ekonominE btklq, I prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
r,ykdymq i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ir,ykdlti ir kitas aplinkybes, turindias
itakos kredito unijos turlo vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolirf straipsnyje parodomi operacijrl
uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijrl rezultatai.

Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamrl ir kitos veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose
pelno(nuostolirf ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,

2016 metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2015
metq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taiklti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq lsipareigoj imq i\ykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptrl s4naudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
mokesdio paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybds nuomone, yra tiketinas.

//



Per ataskaitini laikotarpl gautos inl1uf9s, nepripaZintos sio laikotarpio pajamomis, balanseparodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikoiarpi ii,vr<ayos ismokos', ataskaitiniulaikotarpiu nepripaZintos sqnaudomis, baranse parodomor l"ip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

ataskaitas yra 0,3Yo visos turto balansines vertes.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALIIICA PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis

UZ paskolas

2016 m. 2015m. Pokytiso
ttikst. Eur

70,23 66,62 3,6r
tJz lcsi1s OanKuose

TT;1Ax^^ r r\rrrr
0,00 0,00 0,00

11,09 20,65 -g s7

UZ vertybinius popierius 6.46 5,47 0,99

rs vlso paJamq

T Ti :'^ l:li-- ^

87,,77 92,74 -4,97

4.89 8,94 -3,95

r-\-r\(J pasKoras 0,00 0,00 0,00
t;z rrKsruu+ programq paSKoIaS

r5 viso .4ou,tdq 
------_-.--_.--

fr*--^-:- - r-r

0,00 0,00 0,00

4,gg 8,84 -3,95

J [rrDlrrs ParuKallq paJamos 82,99 83,90 -1,02

2 PASTABA KOMISII{IIJ IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IRs AUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015m. Pokytis,

ttrkst. Eurrq u r(rrcrrrq aprarnavrmo paJamos 29"83 25.59 4,24
Nurlrsrnlq tr Krentq aptamavtmo iSlaidos 3,90 7,23 a aa

-J,JJ
11urJruDrur |rulrrrsrfirq Ir Ktfentu aptafnaVimO
veiklos pajamos

25,93 18,36 7,57

3 PASTABA FII{ANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

Apskaitos p-olitikos bei apskaitiniriivertinimrl keitimas ir klaidrl taisymas atvaizduotos -pagal T vAS standart4. KU nustaty'tas esmines ktuiao, dydis taikytas sudarant sias finansines



Straipsnis 2016m. 2015m. Pokytis,
ttrkst. Eur

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: 18,16 0,42 17,74
Paskolq 18,16 0,42 17.74
Kito finansinio turto

Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas
I5 operacijq uZsienio valiuta 0,00 0.00 0,00
I5 operacijq vertyb ruq poplerlu J,/.o 4"33 -r,07
I5 viso pajamq 3.26 4,33 -1,07

ISrrtfo s4naudq 18,16 0,42 17,74
Rezultatas -14"90 3,gl -18,81

NAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Darbo jegos iSlaidos 7? 5i 73,8 I -1.28
Nusidevejimo i5laidos ?50 2,68 -0.18
FA audito iSlaidos 2.90 2,90 0.00
Reklamos ir marketingo i5laidos 0,33 0,15 0,18
Patalpq iSlaikymo i5laidos 2,94 2,56 0,38
Kitos i5laidos 24.15 10,60 13,55
[5 viso 105,35 92.70 12,65

4 PASTABA BEI{DROSIOS ADMINISTRACINES S

5 PASTABA KITOS VEIKLOS P

6 PASTABA PELNO MOKESCTO S.{NAUDOS

AJAMOS IR AUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Stojamasis mokestis 0.20 0,1 1 0,09
Delspinigiq pajamos 0,44 0.56 -0.r2
Kitos pajamos 0,20 0,1s 0"0s
I5 viso pajamq 0,94 0,82 0.02
Indeliq draudimo imokos 70,97 9,66 1,3 1

Atskaitymai i stabilizacijos 13,20 11.82 1"3 8

I5 viso s4naudq 24,17 21.48 2,69
Grynosios kitos veiklos pajamos -23.33 -20.66 -2.67

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokl'tis,
ttrkst. Eur

Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos 0,00 0.00 0.00

lp



Atideto no mokesdio

naud

r_rr<utrs mettl pradZio.f e
-|-rr+^.^^l-,::^,r:rb

rurropok)risdel ,ffi 
I

Likutis Igot
t.sk. del sukauptq ka"pim[?orto

0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00

0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0"00
0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

labai likvidZios investicii os,
nustaty.to termino, o veftds

lengvai konvertuojamos I
pokydiq rizika yra labai J-

-

__l

__l

_t

_t

l
7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito uniios,balanso straipsnyj e Pinigai I ninisw ekvivalentai parodytas sumas sudaro

ffi:*tria 
valiuta kasoje ut tuit o-i it<i parlitatavi,n8iunr.o saskaitose i;i;r. kredito

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikds,
Linomq pinigrl sum4. Tokios leSos yra be
nedidele. Pinigq ir pinigrl ekvivalentrtr

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitqEuropos ekonomines erdves valstybiq vertybinius plpi.riur. Investicijos i vertybinius popierius

*t*Til:tomos 
kartu su apskaidiuottmis pal,rk"r";;ffiertinus rr"rt.r ru-uz.;i*4del galimq

uniia 2016 m' gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. visos investicijos

ilXft:il:: 
laikvti jas iki ispirkimo datos. Investicijqpokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struklrra

clal:

Lesos LRkomerciniroffi
atsiskaitomosiose sqskaito se

Grynieji pinigai

LeSosLCKUt.rtimose@

2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. Eur

29,00 13,15 14"85

0,69 1,45 -0,76

729"1s 597,91 141.24

757.84 6A2.51 155,33

Straipsnis
Pokytiso
ttrkst. EurInvesticiios ierius, laikomus iki iSl.rrumpalaikesiffi

2. Ilgalaikes investicffi
815.62



3. Ilgalaikes investicijos i ES VVP

[5 viso investicijq i vertybinius popierius,
laikomu iki i5pirkimo

658,14 815,62 -157,48

Invest cijos i vertybinius popie us, skirtus pardavimui
Investicijos i LR VVP, ivert nti tikraja verte
I5 viso investicijq i vertybinius popierius, skirtq
pardavimui
I5 viso investiciiu i vertvbinius popierius 658.14 81s.62 -157.48

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS J(J
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodltos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sulnos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis pahkanomis paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes sumaZejim4
del galirnq nuostoliq.

Apskaidiuotosios pallkanrl normos uZ terminuotus indelius 2016 m. svyravo nuo 0,12 % iki

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatltu budu" Sis rezervas skirtas kredito unrjU LCKU narirl
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarltoje s4skaitoje turi laikyi LCKU visuotinio narirl
susirinkimo patvirtint4 dali le5rl nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito umjoje eurais ir
uZsienio valiuta le5q. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0,00 o

dydZio metinds palukanos (2015 metais 0,05 yo).

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir i5
jq gautinos sumos kaftu su sukauptornis palDkanomis ir ivertinus veftes sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.

u" 2015 m. nuo 0.15'h tki2.40 %
Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,

ttrkst. Eur
Terminuoti indeliai LCKU

Trumpalaikiai 2855-84 2016.23 839.61
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 42.91 t5 5? J,39
I5 viso 2898.7s 2051,75 847,00

Pasko q pofttelio struktDra ir pokyd laI:

Eil.
Nr.

Rizikos
grupe

2016-12-31 2815-t2-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskaitin0
vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitin6
vert6

Spec.
atid6iiniai

Apskaitind
vert6

Spec.
atid6iiniai

1 Standartine 826.s1 1072.97 -246.46
) Galimos

rizikos
260"89 ?5q 48,16 0,53 )1) 77 2,06

J Padidintos
rizikos

73.r9 3,26 0,00 0.00 73,19 1 /n

/;



4 Abeiotina 14,16 12.84 0,00 0.00 14,r6 12.84

5 Nuostolinea 0,00 0.00

6 I5 viso 1174.75 r8.69 ll2l,l3 0,53 53,62 18.16

7 Specialiqlq
atidejiniq
santykis su
kredito unijos
nariams
suteilcq
paskolq suma,
nroc_

1,59 0,05 XXXXXXX **i
I

I

I

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2016-12-31 dienos

buklei buvo 124,62 proc., (2015-12-31 buvo 100,12 proc.)

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodyos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4materialqii ir
nematerialqji turt4 biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso

straipsniuose. 18-ame Verslo apskaitos standarte,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nurodyta, kad Unija sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte nera

sumaZejusi. Unijos valdyba balanso datai atliko investicijq i Lietuvos centrinds unijos kapital4

veftes nustatym4vertindama Siuos galimus nuvertdjimo poZymius: 1) Lietuvos centrinds kredito

unijos veiklos tEstinumo prielaidos vertinim4 2) Unijos narystes Lietuvos centrineje kredito umjoje

patvirtinim4 3) Lietuvos centrines kredito unijos finansinds bDkles vertinim420I7-2020 m.

laikotarpiu. Siq poZymiq vertinim o rezultataiparodd, kad tiketina atgauti uZ investicijas i Lietuvos

kredito unijos kapital4verte ndra sumaZejusi palyginus su Siq investicijq balansine verte.

Straipsnis 2016-12-3t 20ts-12-31 Pokytis per metus,
ttrkst. Eur

Apskaitind
vert0

Spec.
atiddiiniai

Apskaitind
vert6

Spec.
atid€iiniai

ApskaitinO
vert6

Spec.
atiddiiniai

1. Finansinis

turtas (LCKU
pajai)

162,19 L62,19 0,00

2. Gautinos
SUMOS

2.1. Gautinos

sumos uZ

kredito unijos
perleist4
materialqli ir
nematerialqji
turt4

2.2. Gautinos
sumos uZ

perleist4
finansini turt4

2.3. BiudZeto

L

10

L



skolos kredito
unijai

2.4. Kitos
gautinos
sumos(Snoras)

31,03 31,03 31,03 31,03 0,00 0,00

2.5. Sukauptos

pajamos

I5 viso: 193,22 31,03 193,22 31,03 0,00 0,00

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SXOT,AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas,
kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neftrauktas turt

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija visq ilgalaiki materialqji turt4naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4kredito unijos

us neltrauKtas turl.as.

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. Eur

A. Ui skolas perimtas nefinansinis turtas
1. UZ skolas perimto nefinansinio turto vertd
laikotarpio pradZioje

2.IlZ skolas perimtas nefinansinis turtas

3. Parduota uZ skolas perimto nefinansinio turto

4.UZ skolas perimto nefinansinio turto nuveftinimo
suma

5. Ui skolas perimto nefinansinio turto vert6
laikotarpio pabaigoje

B. Kito turto vertd lai :otarpio pabaigoie
Kitas turtas (turto draud.,VMl
permok.,laikra5i.prenum.,gautini komis.uZ imo)

0,32 0,34 -0,02

Avansin€ imoka i LCKU stabilizaciios fond4 4,64 17,84 -13,20
Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto vert€
laikotarpio pabaigoie, i5 viso:

4,96 18,18 -13,22

unmo ilealaikio materialioio turto strukttra ir ius pateikiama Ienteleie

Straipsnis Pastatai Kitas
veikloie

Nemateri
alusis

I5 viso

11.

//



ZemE naudojamas
turtas

turtas

Likudiai 2015 m. sausio I d.

[sigijimo verte 46.61 27,06 0.00 67.67
Sukauptas nusidevejimas I 1.07 r6.84 0,00 )'7 ql

Likutin€ verte 35,54 4.22 0,00 39,76
Apyvarta per 2015 metus

Likutine verle 35,54 Aaa 0.00 39.76
{sigijimai 0.00 0.00 0.00

Nusidevejimas 1.17 1,51 0,00 2,68
NuraSymai 0.00 0.00 0,00 0,00

Likutin€ vertd 34.37 2,71 0,00 37,08
Likuiiai 2015 m. gruodZio 31 d.

[sigijimo verte 46,61 2r.06 0.00 67.67
Sukauptas nusidevej imas t2.24 18,35 0.00 30.59

Likutind vertd 34.37 2,7r 0.00 37.08
Apyvarta per 2016 metus

Likutine verte J+,J I 2,7r 0,00 37.08

lsigijimai 0,00 1,33 0,00 I,JJ

Nusidevejimas 1,76 1,33 0,00 2,49

LikutinO vert6 33,27 2,71 0,00 ?5 g?

Likudiai 2016 m. gruodZio 3l d.

[sigijimo verte 46,67 22.39 0,00 69,00

Sukauptas nusiddvej imas 13,40 19,68 0,00 33,08

Likutind vert€ 33,21 2,71 0,00 35,92

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 PoLTtis,
ttrkst. Eur

Paskolos iS LCKU 0.00 0,00 0,00

Straipsnis 20t6-t2-31 20ls-12-3t Pokytis,
tiikst. Eur

lki pareikalavimo:- fi ziniams nariams 3912.73 3113.38 799.35
- kred to unrlu asoc luotu naflu 49,99 8.34 4r.65
- kred to umlu asoc acllu
- kitoms organizaciioms 18,59 20.39 1.80
Viso inareisoiimu iki nareikalavimo : 3981,31 3142.tl 839.20
Terminuoti ndeliai: - fiziniams narimas I370,51 1294.86 75,65
- kred to un u asoc luotu narru
- kred to unriu asoc acllu

12



Viso termin
I5 r'iso

Paltkanq norrnos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2016 m. nuo
0-10% iki 0,70 % (2015 m. nuo 0,10 oh iki 2,00 %), juridiniams nariams - nuo O,I0'A ki 0,70 oA

(2015 m. nuo 0,10 0 iki 2,00 o/o), uL indelius iki pareikalavimo - 0 % (2015 m. nuo 0 %).

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis

LeSos skirtos ilgalaikems programoms
Moketinos indeliq draudimo imokos
Sukauptos audito i5laidos
Surinkti moketini mokesdiai
Kaupimai atostogoms

Moketinos i5laidos uZ ivairias pasla

I Kiti isipareigojimai
Moketini mokesdiai (nekiln.turto)
[5 viso

1 7 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

lsipareigoj imo apralymas
(paskolos davejas, pirmine suma, valiuta, pal[kanq

norma terminar)

Likutis
2016-12-31

Likutis
2015-t2-31

Per 2016 metus, tflkst.
Eur

GrpLinta
suma

Priskaidiuota
palukanrl

I5 viso 0 0 0 0

18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 237 ,89 tflkst. eunl (2015 m. 250,91 tukst. Eur). Jis sudary.tas iS

pagrindiniq ir papildomrl pajq. Nominali vieno pagr. pajaus vertd yra28,96 eurq. Visas Unijos
paj inis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4 nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr4Zinant i5pirktrl privalomo ir papildomq pajrl imokas.

P r iv al o mas i s r e z erv a s (r e z e rv ini s kap it al a s )
Unijos privalom4j Lrezervqsudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqji

rezerv4pervestas visas arba ne maliau kaip 20 oA ataskaitinirl metq nepaskirsty'to pelno.
Privalomasis rezervas visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali buti panaudojamas kredito unijos
reiklos nuostoliams padengti" 2016 m. privalomEjirezerv4sudare 111"89 tuksi. Eur (2015 m. -
1 i 9.08 tlkst. Eur).

Atsargos kapitalas
Pagal kredito unijq istatymo 18 str.1 dali kredito unija gr4Zindama asmeniui, kurio naryste

kredito unijoje pasibaige ,pagrindini pajq privalo ji proporcingai maZinti, atsiZvelgdama i kredito
13
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uniios nuostoli, [ra5l.t4visuotinio nariq susirinkimo patvirtintose metindse finansindse atskaitose.
Pagrindinio pajaus dalis, kuri nera gr4Zinama i5stojusiam nariui nukreipiama i kredito unijos
atsargos kapital4.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMIJ GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq strukturapagal terminus:

2016- t2- 3I
Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.

iki l metq
Nuo I
iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Tuftas t352.41 277I,48 t3t2.05 237 "92 5673,86

lsipareigojimai, kapitalas ir
TezeTvat

427r,85 989,51 97,54 314,96 5673"86

Likvidusis tudas 3327,34

Einamieii isioareieoi imai 5010.80
2015-12-31

Iki 3 men. Nuo 3 men.
iki 1 metq TY"rKr 5

metu

Ilgiau
l{arp 5
metai

N VISO

Turtas 895.34 r870,62 1519.33 522,64 4807,93

lsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

3513.24 860"27 68,09 366,33 4807 "93

Likvidusis turtas 2135"94

Einamieii isioareisoi imai 4116,08

20 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4ribojandius normatyvus,

Informaciia aoie uniios rodikli

21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.
a aDl€ un u

Rodiklis 2016-t2-31 2015-t2-3t LB
nustafytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. t6.r4 t8.r2 13

Likvidumo rodiklis. proc. 66.40 51.89 40

Atviros vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis 0 0 25

Bendroii atviros uZsienio valiutos poziciios rodiklis 0 0 25

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatlvas, proc, nuo Unijos perskaidiuoto kapitalo

2r,55 20,96 25

Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma, proc. nuo

Uniios oerskaidiuoto kapitalo.
124,62 100.12 300,00

L4



22 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolr4 komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
Susiiusioms Salims iSduotu paskolu i

23 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyi kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2016 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2016 m. nuraSd paskolq uZ 0 tukst. Eur (2015 m. 0 tlkst. Eur), o
susigr4Zino 0,00 tukst. Eur (2015 m. 0,00 tukst. Eur). 2016 m. pabaigoje nuraSytq ir nesusigraZintrl
paskolq likutis buvo 0,00 tukst. Lt (2015 m. 0,00 tlkst. Eur).

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: nera

25 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitiniq metq nuostoli padengti pervedimu i5 privalomojo rezervo.

26 PASTABA POBALANSINIAI I\ryKIAI

Pobalansiniq ivykiq nera

Administracij os vadove Alina Sakalauskiene

.,..t", AuSra Budrikiene((./ \
,," 15

d44/

vadovas valdo 1q kvalilikuota istatinio kapitalo jr (arbz balsavimo teisiu dal
2076m. 2015 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq i5moktl
ir joms tenkandiu socialinio draudimo imoku suma

36,52 37.88

Kitos i5mokos (tantjemos, pallkanos, ir kt.) 0.00 0,00

Isipareigojimq vadorybei, nelskaitant priimtq
inddliu, likuiiai laikotanrio nabaisoie

r,95 1,89

usuusloms Salrms rSduotu paskolu rr prumtu indeli ikudiai:
2016-12-31 2015-12-37

I5duotu paskolu likucrar 22,09 30.30
Priimtu indeliu likudiai 0,00 0.00

\/1'riausioji buhaltere $;

/t,


