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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Kredito unijos Skuodo bankelis nariams

Nuomone

Mes atlikome Kredito unijos Skuodo bankelis (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2017 m.
gruodZio 3l d. balansas,2017 m. pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas, !skaitant reik5mingq
apskaitos metodq santrauk4, audit4.

M[sq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia Unijos 2017
m' gruodZio 3l d. finansing padet! ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir pinigq
srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagaltarptautinius ar"rdito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standaftus iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitr-1 audit4".
Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos iSleist4
Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq
ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes
kitq etil<os reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito !statymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad mfisq surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami milsq nuomonei pagristi

Vadovyb6s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga ui.Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikirnq pagal verslo apskaitos
standaftus ir toki4 vidaus kontrolq, kokia, vadovybes nuomone, yra butina finansinems ataskaitoms parengti
be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atsl<leisti fiei
butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, i5skyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unij4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik
taip pasielgti.

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

Auditoriaus atsakomyb€ uZ finansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uztikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai
iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama m[ist1 nuomone.
Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4 iSkraipym4, jeigu jis
yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del
apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kaftu jie gali tureti
dideles itakos varlotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir lvertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq rizik4,
suplanavome ir atlikome procedfiras kaip atsak4 itoki4 rizikq ir surinkome pakankamq tinkamq audito
irodymq milsq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipyrno del apgaules neaptikimo rizika yra didesne
nei reik5mingo i5kaipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali b[ti sukdiavimas, klastojimas,
tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.
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. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galeturne suplanuoti konkrediomis aplinkybemis
tinkarnas audito procedhras, o ne tam, kad galeturne pareik5ti nuomong apie Unijos vidaus kontroles
veiksmingum4.

. lverlinorne taikomq apskaitos metodq tinkarr-rum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su jais
susijusiq atskleidimq pagri stum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamurno ir del to, ar, remiantis
surinktais lrodymais, egzistuoja sLr ivykiais ar s4lygornis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del kurio
gali kilti reik5rningq abejoniq del Unijos gebejirno tgsti veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks
reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalorne atkreipti demes! ! susijusius
atskleidimr-rs finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonQ. Musq i5vados pagrlstos ar"rdito jrodyrnais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos.
Tadiau, bfisimi ivykiai ar s4lygos gali lerlti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. [vertinome bendr4 finansiniq ataskaitr"l pateikirn4, struktiirq ir tr-rrini, isl<aitant atskleidirnus, ir tai, ar
finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir lvykiai taip, kad atitiktq teisingo pateikimo
korrcepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, privalorne informLroti LrZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtj ir
atlikimo laik4 bei reik5mingus audito pastebejirnus, lskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, kuriuos
nustateme audito metu.

Auditore Kristina Bagdon iene

Auditoriaus paZymejimo Nr. 000012

2018 m. vasario men. l4 d.

UAB ,,Kristalina"
Audito imones paZyrnej imo Nr. 0001 35

Vasario 16-sios g. l3-1, Silale,
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Kredito unija Skuodo bankelis
I(redito unijq balanso forna

(jmones pavadinirnas)

LL2044783, 13-33, Skuodas

20I7m. gruodZio mdn.31 d. BALANSAS
2018 01 15 Nr. 1

(Tvininimo zyma)

(jniones kodas, adresas, kiti duomenys)

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Adrnin istracij os vadove
(imones vadovo pareigq pavadinirnas)

Vyriausioj i bLrhaltere

(rryriausiojo bLrhalterio (buhalterio) alba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadiniruas)

/l%
(paraSas)fw

( paraSa;)'

/

tukst. Eu r

(ataskaitos tiksiumo lygis ir valiuta)

Alina Sakalauskienr

(vardas ir pavarde)

Au5ra Budrikiene
(vardas ir pavarde)

;

TURTAS Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg finansiniai

rnetai
A. TURTAS 5640,29 5673,86
I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 7 8t6,23 7 57 ,84
II Investicijos j veffybinius popierius 8 122,40 658, r 4

III Kredito lstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos surnos 9 3 I 53,89 2898,75

IV. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos
sumos

10 1376,26 r 156.06

Kitas finansinis turtas l1 137.86 162,19

VI. Atsargos, uZ skolas perinrtas ir kitas turlas t2 0,33 4,96
VII Ilgalaikis materialusis tufias t3 1s q?

VIII. Nematerialusis turtas 0,00 0,00

TURTO IS VISO: 5640,29 5673,86

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMA]
Pastabos

Nr.
Finansiniai

rnetai

Praelg finansiniai
nretai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 5340,52 5358,83
I Moketinos sumos ir sipareigoj irnai kredito istaigorns t4 0,00 0,00
II Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos

nariams
t5 5333,1 9 5351,82

III Kitos moketinos sunlos ir lsipareigojimai 16 1,33 7.01

IV. Aride.jiniai 0,00 0.00
Subordinuotiej i isipareigoj imai t7 0,00 0,00

C. NUOSAVAS KAPITALAS 299,77 315,03
I Pajinis kapitalas i8 244,59 237,89
II Privalomieji rezervai ir kapitalas l8 77,24 1 I 1,91

III Perkainojimo rezervas 0,00 0,00
IV. N epaskirstl,tasis pelnas (nuostoliai) (22,06',) (34,77)
IV.1 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) -22,06
lV.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) 0,00 0,00

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS
VISO: 5640,29 5673.86



I(reclito unijq pelno (rruostoliq) atasl<aitos fbnna
l(redito unija Skuodo bankelis

(jrnones pavad inintas)

712044183, Vytauto 1.3-33, Skuodas

2017 m.

(jrnorres koclas, adresas, l<iti cluornenys)

gruodZio rn6n.3l d. I,ELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2018 0l 15 Nr. 2

(atasl<aitos sudarynro data)

t0 kst. Eu r

(Tviltininro 21,nra)

(atasl<aitos tihslunto lygis ir valiLrta)

2017 rnetai
(ataskaitin is lail<otarpis)

Eit

Nr STRAIPSNIAI Pastabos

Nr.
F-inansin iai

ruretai

I']raejg

flnans in iai
rnettri

I Palrikanq pajanros I 85,94 87,77
II Paltrl<anq sqnaudos I 4,43 4,89
III I(on S niq ir l<lientrl aptantav lt10 ve Itlos pa.jarnos 2 35,7 3 30.67
IV. I(ornis ruiq ir klieutq aptarrrav nro veiltlos sEnatrclos 2 3,85 3,9(

Finansirrio tulto vel't6s pasil<e irrro ir' llirrrlavirrro lezultatas: 3 (6,00) 14,90)
V,I Specia rljq atidejiniq sqnauclos 16,3c, I B,l(
v.2. K tas finarrsiuio trrrto vertds pasikeitirno ir parclavirrro rezultatzrs 10,39 1)(

K as finansines ir investicirres veiklos pelnas (nuostoliai) 0.00 0.0c
Benclrosios i r adrrr in i stl'ac i nds sqlrauclos 4 129,45 t29.52

I K os ve hlos pajarnos 0,00 0,00
IX. K os ve I<los squaudos 5 0,0c 0.00
X. PBLNAS (NUOSTOLTAT) pRrBs ApMor(trs'rrNrM4 (22,06) (34,77)
XI Pelno nrokestis 0,0c 0,00
XII GITYNASIS I'BLNAS (NUOSTOLIAI (22,06) (34,77)

Aclrn in istrac ijos vaclovd
( jnrorres vadovo paleigq pavaclinirnas)

Vyriausio.j i bLrhaltere

(vyriausio.io buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apsl<aitq l<ito asntens pareigq pavadinintas)

&E{
(paraSas)

\/ ,>d#wi.-
,/I

Alina Sakalauskiene

(varclas il pavarcle)

ALrSla BLrdrihierre

(vat'das it'pavarde)

{



Kredito unija Skuodo bankelis

ArSrrulnrAsrs nasus
2017 M. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos ttkst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija Skuodo bankelis ( toliau KU ) buvo uZregistruota LR lmoniq registre 1998
m. birZelio 25 d.

Lietuvos bankas 1998 m. birZelio 25 d. iSdave licencij4 vykdyti finansines operacijas.
Kredito unija Skuodo bankelis, tai kredito istaiga, 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 teisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme
nustatytll finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusiq
rizikq bei atsakomybg.

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

Lietuvos Respublikos unijq lstatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq ( kooperatyvq ) istatymu bei kitais istatymais, prieZi[ros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KU yra isikfirusi adresu Vytauto 13-33, Skuodas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 6 darbuotoj ai (2016 m. pabaigo.ie - 6

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

2017 -12-31 2016-12-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai as;menys 1349 1332
Juridiniai asmenvs 9 8

APSKAITOS PRINCIPAI

l.emiau yra iSdesty'ti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2017 met4finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos
politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 1998-11-06 ir pakeista 2017 08 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 - tfikst. eurq (tukst.

Eur).
2017 m. unijoje sandoriai uZsienio valiuta nebuvo vykdomi.

Pa grindiniai principai
Atsargumas ( konservatyvumas ). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais

jos turtas, nlrosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tt1 lvertinti apdairiai, t. y. kad
jq verte nebUtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.

S



Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines opelacijos ir Dkiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje

ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.
Reik5mingumas. Finansindse ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reik5ming4

informacij4. Informacija reikSmingatada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq varlotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

reikSmingai apribotos.
Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys yra

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

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

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

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

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4.

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

nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansinds ataskaitos turi bfiti matyti tikra ir teisinga

finansine bfikle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.
Palyginamumas. Ikedito unijos paiamos, uZdirbtos per ataskaitin! laikotarpi, siejamos su

s4naudomi s, patirlomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

kredito lstaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie

pripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai

isipareigojimai" nuostatas' 
Finansinis turtas

Investicijq i verlybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius.

Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis
turtas ir finansiniai i sipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki iSpirkimo termino laihomi LR Vyriausybes verlybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amofiizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumrl straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieii indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito jstaigoms pervestos 1e5os pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-

ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqirl indeliq sukauptos palfkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinrl slrmq straipsnyje parodomos

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

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir verlinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gallnama taikant apskaidiuotrl palukanq metod4).
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Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bflkles vertinimo tvarka ir verslo apskaitos standartais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verle nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos grgpg,
kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tikdtdi paskolos apskaitines

daliveftes res sumaZdiimo d I eikti lenteleie:
Paskolq rizikos grup6 Apskaitines vertds sumaZ6iimo dvdis proc.

2017 m.. 2016 m.
standaftine (l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

PaskolqvertessumaZejimasskaidiuojamasatsiZvelgiant
atgauti paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikdnimo priernonls pinigq'
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 2017 m.taikoma7,70 % diskonto norma
(2016 metais taikyta 7,68 yo diskonto norma).

Paskolq veftds sumaZejimas 2017 ir 2016 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas
taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos ZOOS-OZienutarimu Nr. 3g
kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimr+) abejotiniems aktyvams
sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqii ir nematerialqii turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finalsinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansilis turtas pripaZistamasir
vefiinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turlas ir finansiniai jsipareigojimai,,
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq, uZ
skolas perimto nefinansinio tutto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i iitus turto'straipinius
neitraukto tutlo vefte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama
parduoti, pripaZistamas tikrqja vefie atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos veftinamas
pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos,. nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo tut1o, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo u.rrio apskaiios standarto

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas. vefte.

Nematerialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos

standafto

,,Nematerialusis turtas" nuostatas, vertd.
Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur ) (2016 m. -

435 Eur) parodomas isigijimo vetle, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amorlizacijos) ir turto
nuvertejirno suma. Nusidevejimas (amortizaclja) apskaidiuojamas naudojant tiesinlbia4,
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro tut'to vieneto lsigijimo vertg per numatom4 jo naudoji'ro
laikotarpi.

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:

AE



Programine iranga a
J

Pastatai 40
Lengvie.i i automobiliai
Baldai 6
Kompiuterine iranga J
Kitas auk5diau neiSvardytas materialus turtas 4

Remonto ir prieZiDros 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 isipareigojimai

Moketinq sumll ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigomsiuma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafio
,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai., nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito uttlor nariams
sllma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vefiinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tuftas ir finansiniailsipareigojimai.,
nuostatas.

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

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

Subordinuotuosius kredito unijos jsipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos verlybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq lesq suma,
atskaidiavus sandoriui sudar5,ti patirtas s4naudas. Veliau skolintos lejos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vefies susidargs skirlumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimb laikotarpi
taikant galiojandias palDkanrl nolmas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis tufias ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamtl straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktrl paskolq ir kito finansinio turto, kuris neverlinamas tikr{a
verle' Amofiizuota savikaina fvertinto finansinio turto palfikant1 pajamos apskaidiuojamos taikint
apskaidiuotq pahkanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos palDkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus

isipareigojimus, kurie nevertinami tikrqja verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereikimingi ir pajamomis pripaZinami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra



pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yrapripaListamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq veftes sumaZejimo ir nuostolio del ved6s
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto veftes sumaZejimo ir nuostoliq
del verles sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu
pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqfq atidejiniq, kuriuos formuoja
atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento
finansing ir ekonominq blklg, iprievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i
turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito
unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
uZsienio valiuta, kitq finansinirl priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

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

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose
pelno(nuostoliq) 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 lstatymu, 2017

metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas,20l6 metq - 5
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turlo
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq lvykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq 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 pripaZlstamas finansinese
ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomon e, yratiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip lsipareigojimai, o per ataskaitin! laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos sEnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal T VAS standart4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
ataskaitas yra0,3o/o visos turto balansines vertds.

AtsiZvelgiant i 43-iojo verslo apskaitos standafto ,,Kredito unijq apskaita ir finansines
ataskaitos" metodines rekomendacijas, ankstesnio laikotarpio (2016 m.) pelno (nuostoliq) ataskaitoje
esanti informacija, keidiama sekandiai:

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.

Prie5 pakeitim4

2016 m.

Po pakeitimo

2016 m.

IlI Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

2 29,83 30,67

V. Finansinio turto vert€s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

3 (lB,l6) ( 14.e0)

//



v.2. Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

0 3,26

VI Kitas finansinds ir investicinds veiklos pelnas
(nuostoliai)

3,26 0

VII Bendrosios ir administracinr-ts s4naudos 4 105,3 5 129,52

VIII Kitos veiklos pajamos 5 0,84 0

IX Kitos veiklos s4naudos 5 24,17 0

FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

PAST BAP LU

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

'l

t
t
t
T

T

T

t
I
T

I
I
i
il

I
I
t
I
I
I
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ABA PALUKANU PAJANIOS IR SANAU DOS
Straipsnis 2017 m. 2016m. Pokytis,

tiikst. Eur
UZ paskolas 73,63 70,23 3,40

UZ le5as bankuose 0,00 0,00 0,00

UZ le5as LCKU 7,67 1 1,08 -3,47

UZ vertybinius popierius 4,64 6,46 -1,82

I5 viso pajamq 85,94 87,77 -1,93

UZ indelius 4,43 4,89 -0,46

UZ LCKU paskolas 0,00 0,00 0,00

UZ tiksliniq programq paskolas 0,00 0,00 0,00

I3 viso s4naudq 4,43 4,89 -0,46

Grynosios palfikanq pajamos 81,51 82,88 -1037

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS
Straipsnis 2017 m. 2016 m. Pokytis,

tfikst. Eur
Komisinir-1 ir klientq aptarnavimo paj amos 35.73 30,61 5,06

Komisinitl ir klientq aptarnavimo iSlaidos 3,8s 3,90 -0,05

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos

31,88 26,77 5,11

Straipsnis 2017m. 2016m. Pokytis,
tiikst.
Eur

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: 16,39 18,16 -1,77

Paskolq -7,94 1 8,16 26,10
Kito finansinio turto )4 11 0,00 24,33
Kitas finansinio turto vertes nasikeitimo ir nardavimo

6



rezultatas
I5 operac jq uZsienio valiuta 0,00 0,00 0.00
I5 operac Uq vertybiniq popieriq 10,39 J.ZO 7,73
I5 viso pajamq 10,39 3.26 7,73
Illtto s4naudq 16,39 18.16 -1,77
Rezultatas -6,00 -I4"90 8,90

Straipsnis 2017 m. 2076 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Darbo jegos iSlaidos 69,51 72.s3 -3,02
Nusidevejimo iSlaidos 2,60 2.50 0,10
FA audito iSlaidos 2,85 2"90 -0,05
Reklamos ir marketingo iSlaidos 1.02 0ll 0,69
Patalpq iSlaikymo iSlaidos ? 5c) 2,94 -0 ?5
indelitl draudimo imokos 8.44 10,97 -2.53
Atskaitymai i stabilizacij os 15,36 73,20 2,16
Kitos i5laidos 27.08 24,15 ?ql
[5 viso 129,45 129,52 -0,07

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJ

6 PASTABA PELNO MOKESdIO SANAUDOS

Straipsnis 2017 m. 2016 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Einantqjq metq pelno mokesdio s4naudos 0,00 0,00 0,00
Atidetojo pelno rnokesdio s4naudos 0,00 0.00 0,00
I5 viso pelno mokesiio sanaudu 0,00 0,00 0,00
Atid€to.io pelno mokesiio turto iuddiimas
Likutis metq pradZioie 0,00 0,00 0.00
Turto pokytis del sukauptq kaupimg atostosoms 0,00 0,00 0,00
Turto pokytis del mokestiniq nuostoliq 0,00 0,00 0,00
Likutis metrl pabaigoie 0.00 0,00 0,00
t.sk. ddl sukauptq kaupimu atostosoms 0.00 0,00 0,00

ddl mokestiniq nuostoliq 0.00 0,00 0.00

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigtl ekvivulentcLi parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir titose kredito istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trurnpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Zinom4 pinigtl slln14. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq ,zika yra labai
nedidele. Pinigtl ir pinigLl ekvivalentq strukflrra ir-pokydiai:

ANTUS IR SANAUDOS
Straipsnis 2017

m.
2016 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Kitos veiklos pajamos 0 0 0

[5 viso pajamq 0 0 0
Kitos veiklos s4naudos 0 n 0
I5 viso sAnaudq 0 0 0
Grynosioq kitos veiklos pajamos 0 0 0

/./;



I

- I JUt.
8 PASTABA INVESTTIJ.S I VERTYBINIUS P'PIERIUSKredito unija raisvas lesas investuoju iii.iuri. uunt o, Lietuvos REuropos ekonomines 

lraves '"rttvii,r-"ertvbinius p"pi..i". r"vesricijos i *nvulilJrbllSffif;*li*l:il:'"]:t o*n'su apskaidir"it,"i, p"lr*""i#i, ,r'iu"n,nu, ue.t", ,u-uz",i-4 der garimq
unrja 2017 m' gruodzio 31 

{' 
vTtvbiniq popieriqnebuvo jkeitusi. siekiant sumaZintinumatomq nuostoli ir nepaZeisti Lietuvos o-::fJr*t",riJ, vvp moainiuo,l, tinunrines trukmes,

krtri nuo 2017 12 31 negali virsyti z 
^'"tq.,KU 

valdybu oria....orendim4 dali vvp parduoti. pagarapskaitos politikos 39'4-punktE;"i nrlrri"iq metLl .tr"r. orrriau t aip z6i"-irnvuiniq popieriq,
lTlif hff ffif il:,'",1ll****;;il'"T.""";iil;",visavVpkategorija

Straipsnis
2016 m.

Le5os fn to
atsiskaitomosiose s4skaitose 10,16

Lesos t.OU
729,15

Straipsnis
Pokytis,
tiikst. Eurrius, laikomus iki i5pilkilol.Trumpal"ffi

2. Ilgalaik@
3. Ilgalaikesi@

IJJII#J"'

skirtus pu.-uoiluiInvesticiios tR vVp, ir,"rtindIt .iiai""t"-
tU t* tn*.

I5 viso inv.rti"iiu in.

Straipsnis
2017,12-31 2016-12_31

Terminuotilndeli-;LaKUTrumpalaikiai
3102,14



Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bldu. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas
le5as pagal kredito unrjos pareikalavim4 jos likvidumo paclidinirnui. Kredito unijos LCKU nares
specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio 

'ariq 
susirinkimo

patvirlint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje eurais ir uZsienio
valiuta le5q. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0,00 o dydLio metines
palflkanos (2016 metais 0,00Yoi).

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KIToS IS JU
GAUTINOS SUMOS
Siame straipsny.ie parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesienrs nariarns suteiktos paskolos ir ii.iL1
gautinos sulllos kartu.su sukauptomis palukanomis ir !vertinus vertis sumaZejim4 del galimq nr.rostoliq.
Paskolq portf-elio struktura ir pokydiai:

Visq didZiausiq paskolq surna ir ur-rijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2017-12-31 dienos
blklei buvo 181,19proc., (2016-12-31 buvo 124,62 proc.)

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

18-ame Verslo apskaitos standarte ,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nurodyta, kad
Unija sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte nera sumaZejusi.
Unijos valdyba balanso datai atliko investicijq i Lietuvos centrines unijos kapital4 vertds nustatym4
verlindama Siuos galimus nuvertdjimo poZymius: 1) Lietuvos centrines kredito unijos veiklos
tgstinumo prielaidos vertinim4, 2) Unijos narystds Lietuvos centrineje kreclito unijoje patvirtilim4, 3)
Lietuvos centrines kredito unijos flnansines bhkles vertinim4 2017-2020 rn. laikotaipiu. Siq poZymiq
verlinirno rezultatai parode, kad tiketina atgauti uZ investicijas i Lietuvos kredito gnijos kapital4 verte
yra sumaZejusi palyginus su Siq investicijq balansine verte, todel remiantis valdybos sprendimu,
sufbrmuoti spec. atidejiniai kitam finansiniam turtui 24,33 frkst. Eur.

Eil.
Nr.

Rizikos
grupd

2017-12-31 2016-12-31 Pokytis per metus,
ttikst. Fi,ur

Apskaiti
n6 vert6

Spec.
atiddiiniai

Apskaitine
vertO

Spec.
atiddiiniai

ApskaitinO
vertd

Spec.
atiddiiniai

Standartine
1229.38

826.51 402.87

2 Galimos
rizikos

104.05 0,63 260,99 ?5q -156.84 1,96

)J Padidintos
rizikos

73.r9 3,26 -73,19 -3,26

4 Abejotina 14"16 12.84 -14,76 -12.84
5 Nuostolinga 53.58 10,12 0,00 0,00 53,59 10,12
6 15 viso 1387,01 10.75 1174,,75 18,69 212,26 -7,94
7 Specialiqlq

atidej iniq
santykis su

kredito unijos
nariants suteiktq
paskolq suma,
proc.

0,77 1,59

z.r 4



Straipsnis 2017-t2-31 2016-12-3t Pokytis per metuso
ttikst. Eur

Apskaitine
vertd

Spec.
atiddiiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atiddiiniai

ApskaitinO
vertd

Spec.
atiddiiniai

l. Finansinis
tuftas (LCKU
pajai)

l62,lg 24,33 r62.19 0,00 0,00 24,33

2. Gautinos
SUMOS

2.4. Kitos
gautirros

sumos(Snoras)

3 1,03 31,03 3 1,03 3l "03 0,00 0,00

2.5. Sukauptos

pajamos

I5 viso: 193,22 55,36 193,22 31,03 0,00 24,33

12 PASTABA ATSARGOS, UZ STOTAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis tuftas,
kuri artirniausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas tudas.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

I

I

I

I

I

I

I

T

T

I
T

T

T

I
T

T

t
t
I
rl

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises f ji. Informacija apie paskutinq ataskaitinio laikltarpio dien4 kredito unijos

Straipsnis Pokytis,
fiikst. Eur

L, UL, sholas perimtas nefinansinis turtas
1. UZ skolas perimto nefinansinio turlo verte laikotarpio

2.UZ skolas perimtas nefinansinis tuftas

3. Parduota uZ skolas perimto nefinansinio turto

4.UZ skolas perimto nefinansinio tufio nuvertinimo ,r.,.nu
5. UZ skolas perimto nefinansinio turto verte laikotarpio

B. Kito turto vertd laikotarpio pabai
Kitas turtas (turto draud.,VMl permok.,
laikraSi.prenum.,gautini komis.uZ imok.)
Avansind imoka i LCKU stabilizacijos fond
Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto verte
laikotarpio pabaigo.ie, i5 viso:

Llnmo ilgalaikio materialioio turto struktfrra ir cius pateikiama Ienteleie

Straipsnis
ZemE

Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nemateri
alusis
turtas [5 viso

10



Likutiai 2016 m. sausio I d.

lsigijirno verle 46,67 2I,06 0.00 67,67
Sukauptas nusidevej imas 12,24 19,35 0,00 27,91

Lihutind vert€ 34,37 2,71 0,00 39,76
Apyvarta per 2016 metus

Likutine verle 34,37 2,71 0.00 39,76
lsigijimai 0,00 1,33 0,00

Nusidevejimas 1.16 1,33 0.00 2,68
Nura5ymai 0,00 0,00 0,00 0,00

Likutin6 vert€ 33,27 2,71 0.00 37.08
Likutiai 2016 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 46,61 )) ?9 0.00 69,00
Sukauptas nusidevej irnas 13,40 19,69 0,00 33,08

Likutind vert€ 33.21 2,71 0,00 35.92
Apyvarta per 2017 metus

Likutine verte 33,21 2,11 0,00 ?5 q?

fsigijimai 0.00 0,00 0,00 0,00

Nusidevejimas 1.t7 r,43 0,00 2,60

Lil<utin€ vert6 32,04 1,27 0,00 33,32

Likuiiai 2017 m. gruodZio 3l d.

fsigijirno verle 46,61 22,39 0,00 69.00

Sukauptas nusideve.j imas I4_65 21.04 0,00 3 5,68

Likutind verte 31,96 1,36 0,00 33,32

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2017-12-31 2016-12-3t Pokytis,
tfikst. Eur

Paskolos iS LCKU 0.00 0,00 0,00

Straipsnis 2017-12-31 2016-12-31 Pokytiso
tiikst. Eur

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 3869,76 3912.73 -42.97
kredito unijLl asoc tluotq nariq 27.05 49,99 -22.94

- kredito unijil asoc ac!]t]
kitoms organizacijoms 28,01 18,59 9,42

Viso isipareigoiimq iki pareikalavimo: 3924,92 3981"31 -56,,49
Terminuoti ndeliai: - fiziniams narimas 1408.37 1370,51 37 "86

kredito un Ll asoc uotq nanq
- kredito unilq asoc acllu

kitoms organizaci oms
Viso terminuotq inddliu: 1409,,37 1370,51 37,86
I5 viso 5333,19 5351,82 -18,63

n
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Palukantl normos uZ terminuotuosins indelius fiziniams nariams svyruoja 2011 m. nuo 0,05o%

iki 0,45 % (2016 m. l1uo 0,05 yo iki 0,45 %), juridiniams nariams - nuo 0,05yo iki 0,45 % (2016 m.
nuo 0,05 o/o iki 0,45 oh), ui. indelius iki pareikalavimo * nuo 0,05 aA iki 0,15% (2016 m. nuo 0,05 iki
0,15Yo).

KETI6 PASTABA KITOS MOKETINOS ST]MOS IR PAREIGOJIMA
Straipsnis 2017-12-31 2016-12-31 Pokytis,

tiikst. Eur
LeSos skirlos ilgalaikems programoms 0,00 0,00 0,00
Moketinos indeliq draudimo imokos 0,00 0,00 0,00
Sukauptos aud o i5laidos l,7l 1,74 -0,03
Surinkti rnoket ni mokesdiai 0,00 0,00 0,00
Kaupimai atostogoms 3,45 3,58 -0,13
Moketinos Slaidos uZ ivairias paslaugas 0"00 0,00 0,00
Kiti fsipare gojimai(uZ inkasac.,telef.,LCKU prieZ.ir 2.02 1,54 0,48
Moketini mokesdiai (nekiln. turlo) 0,15 0,15 0,00

I5 viso 7,33 7,01 0,32

17 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

f sipareigoj imo apra5ymas
(paskolos davejas, pirmine suma, valiuta, palhkanq

nonna, terminas)

Lil<utis
2017-12-31

Likutis
2016-12-31

Per 2017 metus, tiikst.
Eur

Gr4Linta
suma

Priskaiiiuota
paliikanq

I5 viso 0 0 0 0

18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pctjinis kapitolas
Unijos pajini kapital4 sudaro 244,59 tlkst. eurq (2016 m.237,89 tlkst. Eur). Jis sudarytas i5

pagrindinirl ir papildomq pajq. Norninali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30,00 Eur (iki 2017 01

01 isigyto pagrindinio pajaus vertd buvo 28,96 Eur). Visas Uniios pajinis kapitalas apmokdtas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo

apmolceto papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
irktu orivalomo ir nanildnant lsDlrKtu Dnvalomo rr om

Pajinis kapitalas
Pagrindinis
pajus

Papildomi
pajai Viso

Likutis 2017-01-01 38,88 199,01 237,89

fmoketi nariq pajai L,77 76,85 78,62

ISmokdta nariams L,43 70,A9 71,92

Likutis 2017-12-31 39,22 205,37 244,59

P r iv al om os is r e z erv as (r e zerv i n is kap it al as)
Unijos privalom4ji rezervy sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu iprivalom4ji

rczervq pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % ataskaitiniq metrl nepaskirstyto pelno. Privalomasis
rezervas visuotinio naritl susirinkimo sprendimu gali buti panaudojamas kredito unijos veiklos

12



nuostoliams padengti. 2017 m. privalomqiirezerv4 sudard 77,12 tlkst. Eur (2016 m. - 111,89 tfikst.
Eur).

Atsargos kapitalas
Pagal kredito unijq lstatymo 18 str. kredito unija gr4Zindama asmeniui, kurio naryste kredito

unijoje pasibaige ,pagrindini pajq privalo ji proporcingai maZinti, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais
naryste unijoje pasibaige ar kuriais kredito unijoje buvo gautas pra5ymas grqLinti pajinius ina5us,
nuostoli ira5yt4 visuotinio nariq susirinkimo patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje.
Pagrindinio pajaus dalis, kuri neru gr4Zinama iSstojusiam nariui nukreipiama i kredito unijos atsargos
kapital4 2017 m.0,12 tlkst. Eur

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

19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turlo ir lsipareigojimq strukt[ra pagal terminus:
20t7- 12- 3I

20 PASTABA VETKLOS RIZIKA RTBOJANTYS NORMATYVAT

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojandius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpj nonnatyvai bLrvo vykdorni.

Infonnaciia anie uniios rodikli

21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

lnformacija apie pinigtl srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai".

Iki 3 m6n. Nuo 3 mdn.
iki l metq

Nuo
iki
metu

I
5

llgiau
l{arp )
metai

IS VISO

Turtas 2004.32 2s23.42 830.84 281.71 5640,29

fsipareigojimai, kapitalas ir
tezefvat

4297.83 965,01 11 '71 299.68 5460.29

Likvidusis turtas 251t.54
Einamiei i i siparei got rmai 4983.21

2016-t2-31
lki 3 men. Nuo 3 m6n.

iki l metq
Nuo
iki
metu

1

5

Ilgiau
kaip 5

metai

IS VISO

Turtas 1352.41 2171,49 1312.05 237.92 5673.86

fsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

4271,85 989.51 97,54 314,96 5673.86

L kvidusis turtas 3327,34
E namlel l lslparel gol lmal 5010,80

IIIUfI IIAU tg uIl US

Rodiklis 2017-12-31 2016-12-31 LB
nustatytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 27,47 16,14 >13

Likvidumo rodiklis, proc. 50,40 66,40 >30
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininku
normatyvas, proc, nuo Uniios perskaidiuoto kap talo

20.69 71 55 <25

Paderrgimo likvid2iuoiu turtu rodiklis 181,19 124,62 >100

13
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22 PASTABA suslJusros Snrvs

Unijos sr"rsijusiais asmenimis yra laikomi unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administiacijos vadovas bei su t<reaito unijos
vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos uujouo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali. 

"

ti
Unijos sttsijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Sr-rsijusioms
iSduotu oaskolu ir nriimhr indelirr lilrrriiei.SA lms uot t1 ir priimtq indeliu likudiai:

2017-12-31 2016-12-31
I5duotq palkolq likudiai 28.77 22,09
Priimtq indeliq likudiai 0,00 0,00

23 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2017 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2017 m. nura5e paskolq uZ 0 tukst. Eur (2016 rn. 0 tlkst. Eur), o susigr4Zino 0,00
tflkst. Eur (2016m.0,00 tlkst. Eur). 201 7 m. pabaigoje nurasytq ir nesusig ra1int4paskolq iikuti, buuo
0,00 tlkst. Eur (2016 m. 0,00 t[kst. Eur).
Kiti nebalansiniai isipareigojimai : nera

25 PASTABA PELNO (NUOSTOLID PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitiniq metq nuostolipadengti pervedimu iS privalomojo rezervo.

26 PASTABA POBALANSINIAT IVYKIAI

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq jstatymo Nr. l-796 pakeitimo jstatymo 3 straipsnio 3
dalies nuostatas , kredito unija nuo 2018 m. sausio 1 d., skaidiuodama maiiausiq kredito unijos
kapitalq ir kitus veiklos rizikq ribojaniius normatyvus, negali jtraukti j kredito unijos pajinj kapitalq
pajiniq inaSq uZ papildomus pajus, jsigytus iki 5io lstatymo jsigaliojimo dienos (t. y. iki 2017 m. sausio
1 d.).
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Administraci j os vadove

Vyriausioji buhaltere /\C/ </ en er/ ".s

Alina Sakalauskiene

Au5ra Budrikiene

2017 m. 2016 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq i5niokll
ir joms tenkandiq socialinio draudimo imoku sllma

37,05 36,52

Kitos i5mokos (tantjemos, pallkanos, ir kL 0,00 0,00
f sipareigoj imq vadovybei, neiskaitant priimtrl
indeliq, likutiai laikotarpio pabaigo.ie(atost.rezer

1,96 r,95



AiSkinamojo la5to pliedas Nr'.1

Kledito unija Skuodo bankelis

I 12044 I 83,Vytauto g. I 3-33, Skuodas

(imones kodas. adresas. hiti duon.renys)

NUOSAVO KAPITALO POKYdIAI

2017 metq

( inrones vadovo pareigr4 pavadinirnas)

V1'ri ausio.i i buhaltere
1 r i i'iausio.jo buhalterio (buhalterio) arba galindio

n arkrli apskaitq kito asnrens pareigq pavadininras)

tlkst. Eur

(vardas ir pavarcle)

AuSra Budrikiene
( vardas ir pavarde)

Admirristracijos vadove Alina Sakalauskiene

<l-

(paraSas)

,r/f



AiSkinamojo raito priedas Nr.2

Ai5kinamojo ra3to priedas Nr.2

Kredito uniia Skuodo bankelis

(!rnones pavadinimas)

112044183, Vytauto e. 13-33, Skuodas

(jrnones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYdIAI

2017metai t0kst. Eur

t::tttttt,:

1t!.4j8;;:;B:,{=;,=

Finansiniai ,

metar i

li H gf;=ifi.=fi.i --=e.iR1.0j+inigq rrart-- i.. j

I.1,1 gautos palukanos 91,4[ 86,3 i
r.1.2. ;umoketos pahkanos 4,2', 6,2:

LI. Rezttltatas 87,21 80,1 2

1.2.1 gauti komisiniai 34,6t 30,0:

L2.2 ;umoketi konrisiniai 3,8: 3,8C

L2.2 Rezultata,s 30,79 26,1 4

t.3. t ;usigraZintos paskolos ir kitos iplaukos i5 kredito unijos
rariu

484,3: 458,79

r.3.2 ;uteiktos paskolos ir kitos iSmokos kredito unijos nariams 706,0( 51 I .6t

t.3. Reztthatas -22I,67 -s) Ra

t.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq lplaukos 14781,3t 13383,0J

1.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos 14196,7t t2466.82

L1 Rezultatas -9,40 9t6,23

I.5. r kedito lstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties le3q !plaukos

1,14 4,1 I

1.5.2 kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskifties le5q i5mokos

10,5t 11,49

1.5. Rezultatas -,8 ,8 5 -7 18

L6. l iplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 3950.0( 20t0.6(
1.6.2 i5mokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 4200.0t 2850.0C

16. Rezultata.s -2 50,00 -B 39,34

L7. t kitos ui paslaugas gautr,ts sumos I,08 0,63

r.13. kitos pagrindines veiklos pinigu iplaukos 0,0t 0,0c

t.l4. kitos paerindines veiklos pinigu isrnokos 121,8t I14,9t
1.7.3 sumoketas pelno mokestis 0,)

1.7 Rezttltatas t20,8 r I 11,3s

Grynieii pagrindin€s veiklos pinigu srautai -Lq) 11

-

gs

rf_; lnVesticin€s veiklos ninleu siautai
il.1.1 iolaukos nerleidZiant vertvbinius oopierius 887,03 157,89

II.t.2 iSmokos isieviant veftvbinius poDierius 353,02 c

II.I " Reztrltatas 5 34.0I t 57,89

il.2.1 iplaukos perleidZiant i lgalaikj materialqj i, nerraterialqj i
tu114

0,0c 0,0c

U.2.2 i5mokos ! s i gyj ant il galaiki rnaterialqj i, nemateri alqi j tur14 1,3

I 1,2 Remltatas 0 I,JJ

I I.3. I k tos investicines veiklos pinigq !plaukos 10,41 3,2(

u.3.2 k tos investicines veiklos oinisu i5mokos c

II.3 Rezultatas 10,11 3,26

Grvnieii investicin€s veiklos pinigu srautai 544,42 159.82

/&



Adm inistraciios vadove
(jmones vadovo pareigq pavad inimas)

PINIGU SRAUTU POKYdIAI

AiSkinamojo raito priedas Nr.2

AuSra Budrikiene
(vardas ir pavarde )

Alina Sakalauskiene

(vardas ir pavarde)

Eili"
* t,lni .,
[*I,]r

ilt.t.l paiq imokos 78,61 l5,74
III t.2 i5stojusiems nariams graLinti pagrindiniai ir papildomi

pajai
71,91 28,7(

ilt.1.3 pelno dalies i5mokejimas kredito unijos nariams 0
ilt.1. Rezttltatas

6,7 - t 3,02
rlt.2.t pagal subord i n uotuosius isipareigoj i m us gautos sr.r-os (

Itr.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigojimus sumoketos
SUMOS

c

III.2, Rezultatal;
0 0

Ilt.3.1 kitos finansines veiklos pinigq jplaukos
0

ItL3.2 kitos finansines veiklos pinigq iSmokos
III,3. Rezultatas 0 0

Grvnieii finansines veiklos pinigu srautai 5J -13,0i
tv. Grynasis pinigq srautq padiddjimas (sumaZ6jimas) 58.3J 155,3:

V. Pinigai laikotarpio pradZioje 751,84 602,51

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 816,23 157,8t


