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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Kredito unijos Skuodo bankelis nariams

Nuomon6

Mes atlikome Kredito unijos Skuodo bankelis (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2018 m.
gruodZio 31 d. balansas,2018 m. pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reik5mingq
apskaitos metodq santrauk4, audit4.

MDsq nuomone, pridetos finansinds ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia Unijos 2018

m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus ir pinigq
srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagaltarytautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos

standartus iSsamiai apibldinta Sios iSvados 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 finansiniq
ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes

kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad m[sq surinkti audito lrodymai yra pakankami ir tinkami mfisq nuomonei pagristi

Vadolybes ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakin ga uL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal verslo apskaitos

standartus ir toki4 vidaus kontrolq, kokia, vadovybes nuomone, yra b[tina finansinems ataskaitoms parengti

be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti (ei
butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, iSskyrus

tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unij4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik
taip pasielgti.

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

Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq audit4

Musq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reikSmingai

i5kraipy'tos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama m[sq nuomone.

Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4 iSkraipym4, jeigu jis
yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai, kurie gali atsirasti del

apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatl'ti, kad atskirai ar kartu jie galitureti
dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansin6mis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu pridmdme profesinius sprendimus ir laikemes profesinio

skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq riztk4,
suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 itoki4 rizrk1 ir surinkome pakankamq tinkamq audito

irodymq m[sq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo del apgaules neaptikimo rizrka yra didesne

nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali blti sukdiavimas, klastojimas,
tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.
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. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis aplinkybemis
tinkamas audito procedflras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie Unijos vidaus kontroles
veiksmingum4.

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

susij usiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tEstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis
surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del kurio
gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks

reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti demesi i susijusius
atskleidimus finansinese ataskaitose arba,jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo

nuomong. M[sq i5vados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos.

Tadiau, bUsimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktur4 ir turini, lskaitant atskleidimus, ir tai, ar

finansinese ataskaitose pateikti pagrindLiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo pateikimo
koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles tr[kumus, kuriuos
nustateme audito metu.

Auditore Kristina Bagdoniene

Auditoriaus paZymej imo Nr. 0000 I 26]

2019 m. vasario men. 25 d.

UAB ,,Kristaltna"
Audito imones paZymejimo Nr. 000135

Vasario 16-sios g. l3-1, Silale,

Lietuvos Respublika

UAB S
',k$sra"toon"
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Kredito unijq balanso forma

Kredito unija Skuodo bankelis
(lmones pavadinimas)

LL2O44L83,Vytauto 13-33, Skuodas
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2018m. gruodiio mdn.31 d. BALANSAS
2019 0l 14 Nr. I

(Tvirtinimo ima)

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg finansiniai
metai

A. TURTAS 5388,21 5640.29
I Pinigai ir pinigu ekvivalentai 7 I14,85 816,23

II Investicijos I vertybinius popierius 8 104,04 260,26

III Iftedito fstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos ) 2s06.33 3153,89

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

SUMOS

10 2031,41 1376,26

V. Kitas finansinis turtas lt 0,00 0,00

VI. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas t2 0,33 0,33

VII Ilgalaikis materialusis turtas l3 11?S

VIII. Nematerialusis turtas 0,00 0,00

TURTO IS VISO 5388,21 5640,29

(ataskaitos sudarymo data)

2018metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Administracij os vadove

(lmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarlgti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

t0kst.Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

-#'r_/ "7
(paraSas)

M
(parqsas)

Alina Sakalauskient

(vardas ir pavarde)

AuSra Budrikiene
(vardas ir pavarde)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMA]
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg finansiniai
metai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 5124,24 5340,,52

I Mok6tinos sumos ir lsipareigojimai kredito istaigoms l4 0,00 0,00

II Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos

nariams

15 5116,93 5333,1 9

III. Kitos mokdtinos sumos ir isipareigojimai t6 7,31 7,33

IV. Addejiniai 0,00 0,00

Subordinuotiej i !sipareigoj imai 17 0,00 0,00

C. NUOSAVAS KAPITALAS 263,97 299,77
I Pajinis kapitalas 18 185,92 244"59

II Privalomiej i rezervai ir kapitalas 18 77,24

III Perkainojimo rezervas 0,00 0,00

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 22,80 (22,06)
IV.I Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 22,8 -22,06

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

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS

VISO: 5388,21 5640,29
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Kredito unijq pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

Kredito unija Skuodo bankelis
(jmones pavadinimas)

LL2O44L8, Vytauto g. 13-33, Skuodas

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 m. gruodZio mdn.31 d. PELI\O (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2019 0l 14 Nr.
(ataskaitos sudaryrno data)

t0kst. Eur

(Tvirtinimo Zyma)

2018 metai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.
Nr.

STRAIPSNIAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg
finansiniai

metai

I Palfikanu paiamos 1 100,5l 8s,94

I Pallkanu sanaudos I 4.20 4,43

III Kom S n u ir klientu aptarnavimo ve klos paiamos 2 40.83 35,73

IV. Kom S n u ir klientu aptarnav mo ve klos s4naudos 2 4,32 3,85

Finans nio turto vert6s pasike imo ir pardavimo rezultatas: J 16,83 (6,00)

v.t 5pecla uiu atideiiniq sanaudos 16,83 -16,39

v.2. Kitas finans nio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 0,00 10,39

VI. Kitas finans nds ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0,00 0.00

VII Bendrosios ir administracinds sanaudos 4 126.85 r29,45

VIII. Kitds ve klos paiamos 5 0,00 0,00

x. Kit6s ve klos sanaudos 5 0,00 0,00

X. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA 22,80 (22.06)

XI. Pelno mokestis 0.00 0,00

xII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 22,80 (22,06)

./rJ'tr7s,,w
(vardas ir pavarde)

lq,ia p,,r///,,2a
(vardas ir pavarde)

)

(q4iausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarklti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)
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AISKINAMASTs n q.SrA.s

2018 M. cnuouZro 31 D.

(visos sumos pateiktos tflkst. eury, jei nenurodlta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

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

Lietuvos bankas i998 m. birZelio 25 d. i5dave licencij4 r,ykdyti hnansines operacijas.
Kredito unija Skuodo bankelis, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir

socialinius poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq le5q priemimu i5

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq
istatyrne nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatltiems asmenims ir prisiima su tuo
susij usi4 rizik4 bei atsakomybg.

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 ( kooperatyvq ) istatymu bei kitais istatymais, prieZiflros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KU yra fsikflrusi adresu Vytauto 13-33, Skuodas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 5 darbuotoj ai (2017 m. pabaigoje - 6

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

APSKAITOS PRINCIPAI

Lemiauyra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq 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 dienE
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - trlkst. eurq
(tukst. Eur).

2018 m. umjoje sandoriai uZsienio valiuta nebuvo vykdomi.
1

2018-12-31 2017-12-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai asmenvs 1 338 1 340
.Iuridiniai asmenvs 8 9
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Pagrindiniai principai

Atsargumas ( konservatyvumas ). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir fsipareigojimai, pajamos ir s4naudos butq ivertinti apdairiai, t. y.
kad jq verte nebutq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reik5ming4
informacij4. Informacija reikSmingatada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansinirl
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos i.ryko (ne pinigq gavimo arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities lvykius, bet ir apie

fsipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi brlti suprantamos vartotojams, 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 patikimatada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bUti maty.ti tikra ir teisinga
finansine bUkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bflkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigrtr ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isiparei goj imai" nuo statas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdvds valstybiq vyriausybiq 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 pallkanq metod4.
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Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautim+ sumr+ straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir veftinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palDkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos karlu su sukauptomis pallkanomis.
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 apskaidiuotr4 palukanq metod4).
P askol4 vert\s sumaZtj imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansinds
skolininko blkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

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

Paskolos, ivertinus rizlk1, grupuojamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos
grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertds dal!) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemonds pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 2018 m.taikoma 6,83 oA diskonto
norrna (2017 metais taikya 7,70 oA diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZejimas 2018 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq)
abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodyas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
vefiinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir ! kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqia verte atdmus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargosoo nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

tin6s vertds dalies sumaZeiimo dvdZiar ktr ent e

Paskolq rizikos grupd Anskaitin€s vertds sumaZdiimo dvdis nroc.
2018 m.. 2017 m.

standartine (I rizikos erupe) 0 0

salimos rizikos 0I rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos srupe) 25 25
abeiotina (IV rizikos sruod) 50 50

nuostolinsa (V rizikos sruod) 100 100
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ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto

,,Il galaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

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

standarto

,,Nematerialusis turtas" nuostatas, verte.
Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur ) (2017 m.

- 435 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortrzaclja) apskaidiuojamas naudojant tiesini b[d4,
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo 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 isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir fi nansiniai isiparei goj imai" nuo statas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
fsipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

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

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

Skolintos le5os i5 pradLit4pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq l65q suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertds susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pahkanq norrnas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Ilealaikio turto qrup6 Nusid6v6iimo (amortizaciios) laikotarpis. metais
Prosramind iransa -1

Pastatai 40
Lensviei i automobiliai
Baldai 6

Kompiuterine iransa J

Kitas auk5diau nei5vardytas materialus turtas 4
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Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityi pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityi neto suma arba realizuoti turt4 ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Palukanq pajamrl straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pahkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pal[kanq metod4. Pahkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

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

isipareigoj imus, kurie nevertinami tikr4i a verte.
Komisiniq ir klientq aptamavimo 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 nereik5mingi ir pajamomis pripaZinami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yrapripaListamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vefids pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertds

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertds sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento hnansing ir ekonoming b[klg, iprievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, iturimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems irykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos turlo vertei, sanaudas.

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

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

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose
pelno(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodltos lprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

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

2018 metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas,2}l7
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 isipareigoj imq irrykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dienq yra naudojami atideto pelno

mokesdio paskaidiavimui.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdirl turtinis likutis, jis pripaZistamas

finansindse ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vador,ybds nuomone, yra tiketinas.
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Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip lsipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpiivykdy'tos i5mokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq lvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal7 VAS standart4. KU nustatltas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines
ataskaitas yra0,3o/o visos turto balansines vertds.

AtsiZvelgiant i 43-iojo verslo apskaitos standarto ,,Kredito unijq apskaita ir finansines

ataskaitos" metodines rekomendacijas, ankstesnio laikotarpio (2017 m.) balanse esanti informacija,
keidiama sekandiai:

FINANSINIV ATASKAITV PASTABOS

U

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.

Prie5 pakeitim4

2017 m.

Po pakeitimo

2017 m.

il. Investicijos i vertybinius
popierius

8 122,40 260,26

v. Kitas finansinis turtas 11 131,86 0

PASTABA PALUKAN PAJAMOS IR NAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017m. Pokytis,

ttrkst. Eur
UZ paskolas 92,91 73,63 19,28

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

UZ le5as LCKU 7,38 7,67 -0,29

UZ vertybinius popierius 0,22 4,64 -4,42

I5 viso pajamq 100,51 85,94 14,57

UZ indelius 4,20 4,43 -0,23

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

UZ tiksliniq programrl paskolas 0,00 0,00 0,00

6



't
dlJ

I5 viso s4naudq 4,20 4,43 -0,23

Grynosios paliikanq pajamos 96,31 81,51 14,80

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

ttrkst. Eur
Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos 40,83 35,73 5,10

Komisiniq ir klientq aptamavimo i5laidos a ?') 3,85 0,47

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos

36,51 31,88 4,63

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

Straipsnis 2018m. 2017m. Pokytis,
ttrkst. Eur

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos : -16,83 16,39 -33,22

Paskolu -4.06 -7,94 3.88

Kito finansinio turto 1a '11 24"33 -37.t0

Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
nardavimo rezultatas
I5 ooeraciiu uZsienio valiuta 0.00 0-00 0-00

I5 operaciiu vertybiniu poplerlu 0.00 10.39 - 10.39

I5 viso naiamu 0.00 10.39 -10,39

I5 viso sanaudu -16.83 16.39 -33,22

Rezultatas 16.83 -6,00 22.83

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tflkst. Eur

Darbo iesos iSlaidos 69.69 69.51 0" 18

Nusideveiimo i5laidos 1,98 2.60 -0.62

FA audito i5laidos 2,87 2.85 0.02
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Reklamos ir marketinso i5laidos 1-01 1.02 -0.01

Patalnu iSlaikvmo iSlaidos 3.10 ?5q 0.51

Indeli u draudimo imokos 4,67 8.44 -3.77
Atskaitvmai i stabilizaciios t0"46 15.36 -4"90

Kitos i5laidos 33.07 27.08 s.99
I5 viso 126.85 129,45 -2.60

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Kitos veiklos pajamos 0 0 0

I5 viso Daiamu 0 0 0

Kitos veiklos sanaudos 0 0 0

I5 viso sanaudu 0 0 0

Grvnosios kitos veiklos naiamos 0 0 0

6 PASTABA PELNO MOKESCTO SANAUDOS

Straipsnis 2018m. 2017 m. Pokytis,
ttrkst. Eur

Einamuiu metu oelno mokesdio sanaudos 0.00 0,00 0.00

Atidetoio oelno mokesdio sanaudos 0.00 0,00 0"00

I5 viso nelno mokesiio sanaudu 0-00 0.00 0.00

Atiddtoio nelno mokesiio turto iuddiimas
Likutis metu pradZioie 0.00 0-00 0.00

Turto pokfiis del sukauptu kaupimu atostogoms 0.00 0.00 0.00

Turto ookr,tis del mokestiniu nuostoliu 0-00 0,00 0.00
Likutis metu nabaisoie 0,00 0.00 0,00

t.sk. ddl sukauntu kaunimu atostosoms 0.00 0,00 0,00

del mokestiniu nuostoliu 0,00 0,00 0.00

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI
Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq ekvivalentai parodl'tas sumas sudaro

pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito

f staigose.
Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i

Zinom1 pinigq sum4. Tokios leSos yra be nustatlto termino, o vertes pokydiq rizika yra labai

edidele. Pinieu ir pinisu ekviv struktura r lar:

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
ttkst. Eur

Grynieji pinigai 22.99 23,54 -0,55

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose 20.09 10,16 qg?
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8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq
Europos ekonominds erdvds valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis pal[kanomis ir ivertinus veftds sumaZejim4 del galimq
nuostoliq. 2018 m. gruodZio 31 d. investicijq i vertybinius popierius unija neturi.

Kredito unija turi investicijq Lietuvos centrineje kredito unijoje. Unijos valdyba balanso datai

atliko investicijq i Lietuvos centrinds unijos kapital4 vertds nustatym4 vertindama Siuos galimus

nuvertejimo poZymius: 1) Lietuvos centrinds kredito unijos veiklos tgstinumo prielaidos veftinim4,
2) Unijos narystes Lietuvos centrineje kredito unijoje patvirtinim4, 3) Lietuvos centrinds kredito
unijos finansines blkles vertinim4 2017-2020 m. laikotarpiu. Siq poZymiq verlinimo rezultatai
parodd, kad tiketina atgauti uZ investicijas i Lietuvos kredito unijos kapital4 verte yra sumaZejusi

palyginus su Siq investicijq balansine verte, todel remiantis valdybos sprendimu, suformuoti spec.

atidejiniai investicijoms i LCKU kapital4 11,56 tDkst. Eur.

atsiskaitomosiose sqskaitose

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose 67r,77 782,53 -1r0,76

[5 viso 714,85 816.23 -101.38

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Investiciios i vertvbinius ponierius. laikomus iki iSnirkimo
1. Trumpalaikds investicijos iLR WP 0 0 0

2. Ilgalaik€s investicijos ! LR WP 0 0 0

3. Ilgalaikds investicijos i ES WP 0 0

4. Investicijos iLietuvos centrines kredito unijos
kapital4 ( apskaitine verte)

115,60 162,19 -46,59

4.1. Investicijq iLietuvos centrinds kredito
unijos kapital4 spec. atiddjiniai

-11,56 -24,33 12,,77

[5 viso investicijq ivertybinius popierius,
laikomu iki iSpirkimo

L04,04 137,86 -33,82

Investiciios i vertvbinius popierius, skirtus pardavimui
Investiciios i LR WP, ivertinti tikraia verte 0 t22.40 -122.40

I5 viso investicijq ivertybinius popierius, skirtq
nardavimui
15 viso investiciiu i vertybinius popierius 104.04 260.26 -156,22

9
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9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodyos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis palukanomis paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes sumaZejimq
del galimq nuostoliq.

Apskaidiuotosios palukanq norrnos uZ terminuotus indelius 2018 m. svyravo nuo 0,1 I % lki

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu budu. Sis rezervas skirtas kredito unuq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narirl
susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje eurais ir
uZsienio valiuta leSq. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms palukanos ndra
mokamos.

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JIJ
GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiklos paskolos ir i5
jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis ir ivertinus veftds sumaZejim4 del galimq
nuostoliq.

0-60, m nuo 0. I 0 Yo rkr rJ.9 Yo

Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-31 Pokytiso
ttrkst. Eur

Terminuoti indeliai LCKU
Trumpalaikiai 22s3.02 3102"t4 -849.r2
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 253.31 51.7 5 20r.56
15 viso 2s06.33 31s3.89 -647.56

Pasko ro stru ktiira ir pok lal:

Eit.
Nr.

Rizikos
grup€

2018-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus,
ttrkst. Eur

Apskaitin€
vertd

Spec.
atid6iiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atid6iiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atiddiiniai

1 Standartine 1881"36 t229.38 651.98

2 Galimos
rizikos

110,35 r,79 104,05 0,63 6.3 0,56

a
J Padidintos

rizikos
4 Abeiotina
5 Nuostolinsa 46.39 5.50 53.58 r0.t2 -7.t9 -4.62

6 I5 viso 2038,10 6,69 1387,01 10,75 651,09 -4.06

7 Specialiqjq
atidejiniq
santykis su

kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,

Droc.

0,33 0,,77 XXXXXXX XXXXXX

10
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Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2018-12-31 dienos
buklei buvo 199,82proc.,(2017-12-31 buvo 181,19 proc.)

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

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

Straipsnis 2018-t2-31 2017-12-37 Pokytis per metus,
ttrkst. Eur

Apskaitin6
vertd

Spec.
atid6iiniai

Apskaitin€
vertd

Spec.
atiddiiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atid6iiniai

1. Finansinis
turtas

0 0 0 0 0 0

2. Gautinos
SUMOS

2.1. Gautinos
sumos uZ

kredito unijos
perleist4

materialqjiir
nematerialqji
turt4

2.2. Gautinos

sumos uZ

perleist4
finansini turt4

2.3. BiudZeto
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: 31,03 31,03 31,03 31,03 0 0

12 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.

tt
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Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis
tfikst. Eur

A. IJil, skolas perimtas nefinansinis tu 'tas

1. UZ skolas perimto nefinansinio turto vertd
laikotarpio pradZioje

2.UZ skolas perimtas nefinansinis turtas

3. Parduota uZ skolas perimto nefinansinio turto

4.UZ skolas perimto nefinansinio turto nuvertinimo
suma

5. UZ skolas perimto nefinansinio turto vertd
laikotarpio pabaigoje

B. Kito turto vertd laikotarpio pabaigoje

Kitas turtas (turto draud.,VMl permok.,
laikra5i. prenum., gautini komis. uZ imok.)

0,33 0,33 0,00

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto vert6
laikotarpio pabaigoje, i5 viso:

0,33 0,33 0,00

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqti tud4 naudoja savo veikloje. Jis ndra niekam ikeistas ar

kitaip apribotos teisds iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilealaikio materialioio turto stru tura tr ius oateikiama lentele

Straipsnis
Zernb

Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nemateri
alusis
turtas

15 viso

Likuiiai 2017 m- sausio I d.

lsigijimo verte 46,6r 22.39 0.00 69"00
Sukauptas nusidevej imas 13,40 19,68 0.00 33"08

Likutin6 vert6 33,21 2.71 0.00 35.92
Apyvarta per 2017 metus

Likutine verte 33.2t 2.71 0.00 35.92

lsigijimai 0.00 0.00 0.00
Nusidevejimas I.l7 t.43 0.00 2,60

Nura3ymai 0.00 0.00 0.00 0,00
Likutind vertd 3t.96 1.36 0"00 JJ,JZ

Likuiiai 2017 m. gruodZio 3l d.

Isigijimo verte 46,61 22.39 0.00 69.00
Sukauptas nusidevej imas t4.65 21.03 0.00 35.68

Likutin€ vert€ 31.96 1.36 0.00 33.32
Apyvarta per 2018 metus

12
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Likutine verte 31,96 1,36 0,00 33,32

Isigijimai 0,00 0,00 0,00 0,00

Nusidevejimas 1,08 0,90 0,00 I,98

NuraSymai 0,09 0,09

Likutine vertd 30,88 0,37 0,00 31,25

Likuiiai 2018 m. gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 46.6r 15,18 0,00 6r,79

Sukauptas nusidevejimas 15,73 14.81 0,00 30,54

Likutin0 vert€ 30,88 0,37 0,00 31,25

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

PalUkanq norrnos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nadams svyruoja 20i 8 m. nuo

0,05yo iki 0,45 % (2017 m. nuo 0,05 yo iki 0,45 %), juridiniams nariams - nuo 0,05yo 1ki 0,45 oA

(2017 m. nuo 0,05 oA iki 0,45 o/o), uL taupymo indelius * nuo 0,05 oA iki 0,15% (2017 m. nuo 0,05

iki 0,15%).

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,

ttrkst. Eur

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,
ttrkst. Eur

Paskolos i5 LCKU 0.00 0.00 0.00

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,
ttrkst. Eur

Iki nareikalavimo:- fiziniams nariams 3s86.i4 3869,76 -283,62
- kred to unl u asociiuotu nariu 83"72 27.05 56.67
- kred to unl u asoclacltu
- kitoms orsanizaciioms 26.61 28.01 1.40

Viso sinareisoiimu iki nareikalavimo: 3696,47 3924,82 -228.35
Terminuoti indeliai fiziniams narimas t420-46 t408.37 t2.09
- kred to un u asoc uotu nariu
- kred to un u asoc acllu
- kitoms organizac oms

Viso terminuotu indeliu: t420.46 1408,37 12,09

15 viso 5116,93 5333.19 -216.26

13
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17 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 185,92 tukst. eurq (2017 m.244,59 tfikst. Eur). Jis sudarytas i5

pagrindiniq ir papildomrl pajq.Nominali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30,00 Eur (iki 2017 0I
01 lsigyto pagrindinio pajaus verte buvo 28,96 Eur). Visas Unijos pajinis 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

nant iSoirktu nrivalomo ir oaoilc lom

Pajinis kapitalas
Pagrindinis
pajus

Papildomi
pajai Viso

Likutis 2018 01 01 39,22 205,37 244,59

[mok6ti nariq pajai 2,45 44,55 78,,62

I5mokdta nariams 2,00 103,67 71,92

Likutis 2018 12 3l 39,67 146,25 185,92

P r iv al o m as i s r e z erv as (r e z erv ini s kapi t al as )
IJnija privalomqji rezervE sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ii

rczervE pervesdama vis4 arba ne maLiau kaip 90 o/o ataskaitiniq metq nepaskirstl'to pelno.
Privalomasis rezervas visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali blti panaudojamas kredito unijos

1.4

LeSos skirtos il galaikems programoms 0,00 0,00 0.00

Moketinos indeliq draudimo imokos 0,00 0,00 0,00

Sukauptos audito i5laidos 1,73 7,7 | 0,02

Surinkti moketini mokesdiai 0,00 0,00 0,00

Kaupimai atostogoms 3,47 3,45 0,02

Moketinos Slaidos uZ ivairias paslaugas 0,00 0,00 0.00

Kiti isipare goj imai(uZ inkasac.,telef.,LCKU prieL.t r,96 2,02 -0.06

Moketini mokesdiai (nekiln. turto) 0,15 0,15 0,00

I5 viso 7,31 7,33 -0,,02

f sipareigojimo apra5ymas
(paskolos davejas, pirmine suma, valiuta" palDkanq

norma, terminas)

Likutis
2018-12-3t

Likutis
2017-t2-31

Per 2018 metus, ttrkst.
Eur

Gr4Linta
suma

Priskaiiiuota
paltrkanq

I5 viso 0 0 0 0
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veiklos nuostoliams padengti. 2018 m. gruodZio 3i d. privalom4ji rczewE sudare 55,06 tlkst. Eur
(2017 m. -77,12 tukst. Eur).

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

unrjoje pasibaige ,pagrindini pajq privalo ji proporcingai maLinti, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais
naryste unijoje pasibaige ar kuriais kredito unijoje buvo gautas pra5ymas gr4Linti pajinius ina5us,
nuostoli ira5y't4 visuotinio nariq susirinkimo patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje.
Pagrindinio pajaus dalis, kuri nera grqLinama i5stojusiam nariui nukreipiama i kredito unijos
atsargos kapital4 2018 m. gruodZio 31d. atsargos kapitalas - 0,19 tukst. Eur (2017 m.0,72 tflkst.
Eur)

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr.l ,fuosavo kapitalo
pokydiai".

19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK,d

Unijos turto ir isipareigojimq struktlrapagal terminus:

2018- 12-31

20 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normaQzvus,

taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.
Informaciia aoie uniios rodikli

Iki 3 m6n. Nuo 3 m€n.
iki I metq

Nuo I
tkt 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turtas t621.74 2151.18 t026.26 589.03 5388.21

{sipareigojimai, kapitalas ir
rczervai

4026,59 1044,93 53,36 263.33 5388,21

L kvidusis turtas 2489.51

E namlel I lslDarelgotlmal 4764.57
2017-r2-3t

rki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki l metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS VISO

Turtas 2004.32 2523.42 830,84 28I,71 5640.29

{sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

4297,83 965,01 77.77 299.68 5640,29

L kvidusis turtas 25r1"54
E namlel I lslDarel gol lmal 4983.21

II UIII IUS us

Rodiklis 2018-12-31 2017-12-31 LB
nustatytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 13.64 27.47 >5.25

Likvidumo rodiklis. proc. s2.44 s0.40 >30

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas. proc. nuo Uniios perskaidiuoto kapitalo

22,08 20.69 <25

Padensimo likvidZiuoiu turtu rodiklis I 80.1 1 181.19 >100

15
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Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatymo Nr. I-796 pakeitimo istatymo 3 straipsnio

3 dalies nuostatas , kredito unija nuo 2018 m. sausio 1 d., skaidiuodama maZiausi4 kredito unijos

kapital4 ir kitus veiklos rizlk1 ribojandius normatyvus, negali ltraukti i kredito unijos pajini kapital4
pajiniq ina5q uZ papildomus pajus, isigytus iki Sio istatymo isigaliojimo dienos (t. y. iki 2017 m.

sausio 1 d.).

21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

22 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (suglventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalihkuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Susii ioms Salims iSd

23 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo lykdl'ti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatf/us.
2018 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2018 m. nura5e paskolq uZ 0 tukst. Eur (2017 m. 0 tfikst. Eur), o susigr4Zino 0,00
t[kst. Eur (2017 m. 0,00 tlkst. Eur). 2018 m. pabaigoje nura5ltq ir nesusigraZintq paskolq likutis
buvo 0,00 t[kst. Eur (2017 m. 0,00 tDkst. Eur).

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: nera

2018 m. 2Al7 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq i5mokq
ir ioms tenkandiu socialinio draudimo imoku suma

37,35 36,52

Kitos i5mokos (tantiemos. oalukanos. ir kt.) 0.00 0,00

|sipareigojimq i'adorybei, neiskaitant priimtq
ind6liu. likuiiai laikotarnio nabaisoie(atost.rezer

2,04 r,95

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
llusloms sallms ISouot lr nnl I I

2018-12-3t 2017-L2-31
I5duotu paskolu likucrat 30"46 28.77

Priimtu indeliu likudrar 0-00 0.00

1,6
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25 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitiniq metq peln4 22,80 ttkst. Eur. pervesti iprivalomqlrezerv4.

26 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Pobalansiniq irykiq nera.

&,rAdministracijos vadove

Vyriausioji buhaltere

Alina Sakalauskiene

Au5ra Budrikiene*7^
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Ai5kinamo.jo raito priedas Nr.1

Kredito uniia Skuodo bankelis

I I 2044 I 83"Vytauto g. I 3-33, Skuodas

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas

(nuostoliai)

I5 viso

privalomasis atsargos kiti

Likutis uZpra6jusiq fi nansiniq metq
pabaigoje

237.89 I I 1,89 0,02 -34.77 3 15.03

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

Perskaiiiuotas likutis uipra6j usiq

finansiniq metq pabaigoje
237.89 I r 1.89 0,02 -34.77 3 r 5,03

Pelno (nuostol iq ) ataskaitoje

nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

(nuostoliai)

-)) 06 -)) 0(

Pelno da1is, skiriama apyvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai 0"10 0.1 (

Panaudoti rezervai -34.'/7 -34,77

Paj inio kapitalo pokyis 6.7t 6,7(

Likutis pra6jusiq finansiniq metrl
pabaigoje

244.st 77,12 0.12 -22,0( lqq 1',

Pelno (nuostoliq) ataskaitoj e

nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

(nuostoliai)
22^8C 22,8{

Pelno dalis. skiriama apyvartai
proporcingoms i5mokoms ir (ar)

dividendams moketi

Kitos iSmokos

iudarr.'ti rezervai 0.07 0.0;
)anaudoti rezervai -22.06 -22.0( 0.0(

Paiinio kapitalo pok\tis -s8.6? -5 8.6;

Likutis ataskaitiniq finansiniq metq
nlhliooie

t85.92 55,06 0,19 22,8( 263.9',

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2018 metu

Administracij os vadove
(jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere
(r,yriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

warklti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

t0kst. Eur

*4&,,{'
(paraias)

\/-. tet/--/'
lparas/t

Alina Sakalauskiene
(vardas ir pavarde)

Au5ra Budrikiene
( vardas ir pavarde)

4r



Ai5kinamojo raito priedas Nr.2

Ai5kinamojo raSto priedas Nr.2

Kredito uniia Skuodo bankelis

(imones pavadinimas)

112044183, Vl'tauto g. 13-33, Skuodas

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKY.IAI

2018 metai t0kst. Eur

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra6j9
finansiniai metai

I Pagrindin6s veiklos pinigq srautai

I.1.1 gautos pal[kanos qq 55 91,4f

r.1.2. sumoketos palukanos 4,38 4.2i

L] Rezultatas 95,1 7 87,2 t

1.2.1 gauti komisiniai 39,17 34.64

1.2.2 sumokdti komisiniai 41) 3,85

t.2.2 Rezultatas 34,85 30,79

r.3. 1 susigraZintos paskolos ir kitos iplaukos i5 kredito
uniios nariu

615,33 484.33

r.3.2 suteiktos paskolos ir kitos i5mokos kredito unijos
nariams

1265.65 706.0(

1.3. Rezultatas -65 0,3 2 -22 r,67

t.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iplaukos 15994,09 14787.39

L4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iSmokos 16210.00 r4796,79

1.4. Rezultatas -215.91 -9,10

r.5. I kredito istaigoms suteiktq paskolq ir
specialiosios paskirties leSq iplaukos

0,00 1,74

t.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir
specialiosios paskirties le5q i5mokos

201.56 r0,59

t.5 Rezultatas -201,56 -8,85

1.6.l iplaukos i5 kredito istaigu (gautos paskolos) 3250,00 3950.0(

t.6.2 i5mokos kredito fstaigoms (gr4Zintos paskolos) 2400,00 4200,0t

r.6. Rezultatas 850,00 -2 50.00

t.7.1 kitos ui oaslaugas saulos sumos 1,66 1.08

I.13. kitos pasrindinds veiklos pinieu iplaukos 0,00 0,0(

1.14, kitos oasrindines veiklos oinieu iSmokos t24.89 r 2 r.8!
1.7.3 sumokdtas pelno mokestis 0

1.7 Rezultatas I Z),ZJ 120.8I

-2lt -aQ) 11

-II lnvesticin6s veiklos pinigu srautai
It.1.1 iplaukos perleidZiant vertybinius popierius t21,72 887.03

il.1.2 iSmokos isisviant verlvbrnrus DoDlenus 0,02 353,02

II.1 Rezultatas t 2I ,70 53t,0 r
tr.2.1 !plaukos perleidZiant ilgalaiki materialqj!,

nematerialqjf tutt4
0,00 0.00

u.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqj !,
nematerialqj! turtq

0,00 0,00

e
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AiSkinamojo raito priedas Nr.2

CIPTNIGU SRA POKYCIA
II.2 Rezultatas 0 0

rr.3 . I kitos nvesticines veiklos pin gu iplaukos 46.59 I 0,41

1r.3.2 kitos nvesticines veiklos oin su i3mokos 0 C

II.3 Rezultatas 46,59 10,4l

Grvnieii investicines veiklos ninisu srautai 168.29 544.42

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai metai

Til. Finansinds veiklos pinisu srautai
u1.1.1 raiq imokos 47.00 78,6 r

III 1.2 i5 stoj usiem s nariams gr aLinti pagrindini ai ir
papildomi paiai

105.67 71,91

III 1.3 relno dalies i5mokeiimas kredito unijos nariams 0

1il. I Rezultatas -58,67 6.7

ilt,2.1 pagal subordinuotuosius fsipareigojimus gautos

SU111OS

0 c

III.2.2 pagal subordinuotuosius !sipareigoj imus

sumokdtos sumos

0 c

III.2. Rezultatas 0 0

III.3. 1 kitos finansines veiklos pinieu iplaukos 0 c

tilj.2 kitos finansines veiklos pinigu i5mokos 0 c

III.3. Rezultatas 0 0

Grynieii finansin€s veiklos ninigu srautai -58.67 5i
IV. Grynasis pinigq srautq padid€jimas

(sumaZEiimas)
-101.38 s8.39

Pini gai laikotarpio pradZioj e 816,23 757,84

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoj e 714,85 816.23

Administraciios vadove
_hr

' ,/,.f / f, Alina Sakalauskiene

(imones vadovo pareigq pavadinimas) (paraSas) (vardas ir pavarde)

Au5ra Budrikieneii buhaltere /'-)"n'*'
(vardas ir pavarde )

r0


