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uAB,,Audito tikslas"

NEPRIKLAUSOMO AU DITORIAUS TSVANA

SitatCs kredito unijos nariams

Nuomone

Mes atlikome Silales kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2016 m.
gruodZio 31 cl. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinarnasis raStas.

iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Musty nuomone, priditos .finonsines ataskaitos visais reikimingais ativilgiuis leisingai pateikict
unijos 2016 m. gruodiio 3l d..finansing padet! ir lq dienq pasibaigu,siry metqJinansinius veiklos
rezultalus ir pinigtl sr(rulus pagal Lietut,os Respublikrle gcrlirluniius teis€s uktus,
reglantentuojaniius buhaltering apskaitq ir .finunsini4 atuskaitry sudarymc1, ir verslo apskailos
stcmdartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mtlsr-1 atsakornybe pagal Siuos

standartus iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansinitl ataskaitr-1

audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalterirl etikos standarlr-1 valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TIIESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq
etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes
tikime, kad mlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami mlstl nuomonei pagristi.

Dalyko pabr6Zimas

Nes4lygodami savo nuomones, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq ai5kinamojo raSto 3-qiq
pastab4, kurioje nurodyas investicijq iLietuvos Centrines kredito ur-rijos kapital4 nuverlejimas ir.jo
apskaidiavimo metodas.

Vadovybes ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomyb€ uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikinr4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentr.rojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolE, kokia, vadovybes nuomone.

yra bhtina finansindms ataskaitoms parengti be reik5rningq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veiklq ir atskleisti

fiei bhtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
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taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Untjq ar nutraukti veiklq arba neturi

kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdyrn4 atsakingi asmenys privalo priZitreti Unijos finansiniq ataskaittl rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera

reikSmingai iSkraipy'tos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama mlsq
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. ISkraipyrnai.
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti. kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamierns
remiantis fi nansinemis ataskaitomis.

Atlikdatni audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendinrus ir laikernes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustatdme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizikE, suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 i toki4 rizrkq ir surinkome pakankantr"l

tinkamq audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules

neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika. nes

apgaule gali blti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratorne su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediornis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

. fvertinorne taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinirnq bei

su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinurno apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar.

remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygornis susijqs reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje

privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Mlsq i5vados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, bDsirni ir,'ykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai.
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apirnti ir atlikimo
laik4 bei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus, jeigu jLros

nustateme audito metu.
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SIl.rlgs KRE,Dtro uNl.tA
(jmones pavadinimas)

I 12046953. Maironio p. l9-2 l. Silcle
(!mones kodas, adrcsas. kiti duomenys)

2016 m gruodZio m0n.3l d. IIALANSAS

_2Q17:_0_]:_Q3_N,. !1 1...' / ^,, r
(ataskaitos sudarlnro data) !

11-r irtinirno 2,r nra)

2016 metq tlkst. [:ur.
(ata!,kaitlnrs lrrkotarprs) (ercslritos trksltrnro Ivqrs ir r oliutr;

TURTAS Itasta
bos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra0jg
finansiniai

metai
A. TURTAS 696t 6919

Pinigri ir pinigq ekvivalcntai '7 212'7 | 18(

II. Investiciios i vertybinius popierius 8 122 635

III Kredito istaigoms sutciklos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos 9 1291 I 698

IV.
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5.iq gautinos
ililnoq

l0 337( 301 I

Kitas finansinis turlas II

VI. Atsargos, uZ skolas perinttas ir kitas lurtas t2 t4 3l

VII. I lgalaikis rnalerialusis turtas l3 45 49

VIII \ematerialusis turtas

TURTO IS VISO: 696t 6919

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPARETGOJ|MAT Pasta

bos
Nr

Finansiniai
metai

PraCjg

finansiniai

l]. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 6248 6171

I. Moketinos sumos ir !sipareigojimai kredito istaigoms U

II
Mokclinos sumos ir lsipareigojimai klientams ir kredito unijos
nanarns

ll 6225 615

III. Kitos moketinos sumos ir isiparcigojirnai l5 LJ

IV. Atidejiniai

Subor:dinuoti isipareigo.l imai

C. NUOSAVAS KAPITALAS 121 74i

I Paj inrs kapitalas 407 1l'

II Privalomie.j i rezervai ir kapitalas 295 24t

III Perkaino.i irno rezervas

IV. Nepa;kirstvtasis pelnas (nuostoliai) L-) l9 5l

IV,I Atask aitiniq nretq pclnas (nuostoliai) 23 l9 5l

IV.2. Ankstesniq mctq pelnas (nuostoliai)

NUOSAYO KAPTTALO tR lstpAREtcOJtrr( rS \'tSO: 6968 691!

Adntirristracijos r ndor e

(intoncs vadovo pareigq pavadinimas)

Vvr. buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindro

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

Edita-l'aroziene

(naraias) lrardas ir parrrder

Ksavera IJksicne

(vardas ir pavarde(parasas)



Stl,rlos KREDn'o tiNtJA
(!mones pavadinimas)

112046953, Maironio g. lg-2 l, Silalc
(imones kodas. adrcsas, kiti duomenys)

Z0l6 m. gruodZio mOn.3l d. PELNO (NtjOSTOLIt.i) ATASKAT-t'A

-20-17:0-3:0-2_N,. 
i.l{.',,,t't'

ataskailos sudarvmo data)

('Ivirtinimo Zyma)

tukst. Eur.2016 metq
(ataskartrnrs laikorarpis) (ataskal()s trkslumo lygis rr valruta)

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra0jg finansiniai

metai

PalIkanq pajamos 241) 26.

II. Paliikanq sqnaudos 40 5:

III Komisiniq ir klientq aptarnavinto vciklos pajamos 2 28 2

IV. Komisinirl ir klientq aptarnavinto veiklos s4naudos 2 l2

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultaras 3 53

v.l Specialiqlq atidej iniq s4naudos 3 2 l4

v.2. Kitas flnansinio turto vertcs pasikeitirno ir pardavimo rezultatas 5l

VI, Kita^s flnansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 4 39

VII lJendrosios ir administracines sanaudos ) r83 I {t0

/III Kitos veiklos pajamos
0 0

IX, Kitos veiklos sanaudos 0 U

X. pELNAS (NUOSTOLTAt) pRIES Ap.\toKEsTtNtM4 32 54

XI Pelno mokestis 6 l3
XII. GRYNASTS PELNAS (NLTOSTOLIAI) t9 5l



Silales kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2000 m. spalio 26 d.
Lietuvos bankas 2000 m. spalio 26 d. i5dave licencij4 vykdyti inansines operacijis"
Silales kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkinu ruuo nariq lkinius ir socialinius poreikius

ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq priemimu iS neprofesionaliq rinkos
dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unrjq istatyme nustatytq finansiliq
paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizikqbeiatsakomybE.

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

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei liiais -fitatymais, 

prieZitrros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

Unija vra Lietuvos centrinds kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU yra isiklrusi adresu Maironio g. 19-21, Silale

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo - 8 darbuotojai, viena yra vaiko prieZilros
atostogose (2015 m. pabaigoje 8 darbuotojai, viena buvo vaiko prieziuros atostogose).

Informacija apie kredito unijos narius ir asociiuotus narius:

Sitates kredito unija

AISKINAMASIS nlSlls
2016 M. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos tlkst, eurq, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

2016-t2-31 2015-12-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

r Etntat asmenvs 2043 0 2017 0
Juridiniai 0smenvs 0 4l 0 39

II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestl'ti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 rnetu finansiniu ataskaitu
parengimui

Pagrindas parengimui

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

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-31 ir pakeist a2015-12-22.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I die'4

ir baigiasi gruodZio 31 diena.



Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkstandiais eurtl
(t[kst. Eur.).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos ntetodus, kuriais jos
tuftas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tq iverlinti apdairiai, t. y. kad jq
verte nr:bltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

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

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
informacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskailq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

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

Kaupirnas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareilgojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi blti suprantamos vaftotojams. 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 sprendimr,p
veiksmingum4.

lPatikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsal-ri ir
joje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansinds ataskaitos turi blti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

l?alyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitin! laikotarpi, siejanios sll
s4naudc,mis, patirtomis uZdirbant tas paiamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir
veftinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai,.
nuostataLs.

Finansinis turtas

Investiciniq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvot; respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybitl verty,binius popierius
bei Lietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZisiami ir vertinami
pagal l8i -ojo verslo apskaitos standarto ,,finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Ilredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinll sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito lstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat i<itos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-



ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinrl sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos karlu su sukauptomis pa^lUkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo u.rrlo apskaitos
standarto 

',Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizu6ta savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
P as koltl v er rcs sumaZ ej i mas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bukles veftinimo tvarka ir verslo apskaitos standarlais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kar14 per menesj. Kredito unija paskolq verlinimo metll
nustato' ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefte nesumaZejo. Attiz,r.igus i vertinil-ro
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rrzikq,grupuojamos ipenkias g.up.i. AtsiZvelgus !paskolos rizikos grupq.
kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskiitoie taikyti tit<etinl paskolos apskaitines
vertes dalires sumaZelrmo dydZiai pateikti lentr leie:

Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertds sumaZe.iimo dydis proc.
2016 m. 2015 m.

standartine (l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (tll rizikos grupe) 30 JIJ
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas ats
atgauti paskolos apskaitines vertes dalf) ir uztikrinimo priemong luZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 8,2 proc. diskonto norma
paskoloms (2015 metais taikyta 10,00 proc. diskonto norma paskoloms).

Paskolq veftds sumaZejimas 2015 ir20l6 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas
taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos ZOOS-O{-Z1 nutarimu Nr. 3g
patvirtintas kredito unrjq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqlq atidejiniq (atidejimq.t
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 tuftas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZiitamas ir
vertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai-isipareigojimai.-
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 i kiius turto
straipsnius neitraukto tufto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas. kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos,. nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistiuoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto
,,Ilgalaikis materialusis tuftas" nuostatas. verte.



Nematerialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turlo, pripaZirrto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
turlas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turlo isigijimo savikaina 145,00 Eur, (2015
m. - 145'00 Eur.) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaultto nusidevejimo (amortizacrjos) ir
turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizaclja) apskaidiuojamas naudojant tiesini bud4,
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigiiimo vertg per numatom4 jo naudojimo
laikotarpi.

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZi[ros 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 sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito uniios
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal tS-o1o verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai,. nuostatas.

Moketinq sumq ir fsipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito lstaigos, ir kredito ,"tioi nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZjstami ir
veftinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Finansinis tuftas ii finansiniai iiipareigojimai,.
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, 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",3l-ojo verslo apstiitos standarto,"Atlygis daibuotojui,.
ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautll le5q suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apikaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo veftds susidargs rki,tu-n, pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias palukanq normas. Skolintos lesos pripaZiitamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityi pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtE ir
isipareigoj imus vienu metu.

Ilgalaikio turto grupd Nusid0vdjimo (amortizaci.ios) laikotarpis, metais
Programine iranga a

J
Pastatai 20
Lengvie.j i automobiliai 6; 1o
Baldai 6
Kompiuterine iranga a

J
Kita iranga AT



Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pahlkanq pajamrl straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turlo. kuris nevertinamas tikrEja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palukanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pal0kanq metod4. PalDkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomind nauda ir pajamq suma gali blti patikimai ivertinama.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus iiipareigojimus, kurie
nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirlos s4naudos. Sian-re straipsnyje taip pat paiodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karlo juos gavlrs. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos. kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio tutlo vefies pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ii nuostolio del vertds
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat paiodomas verlybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir nuoitoliq
del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu
pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjrf atidejiniq, kuriuos fonnuoja
atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i klienio
finansing ir ekonoming buklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4.
i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. turindias iiakos
kredito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijtl
uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo op".acilq relultatai.

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos.
susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kit6s r,'eiklos pajamq ir kit6s veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno rnokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,2016 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis l5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2015 metq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taiki'ti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu,

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirlq nuostoliq perkelirno.
Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno^ mokescio
paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZ!stamas finansinese
ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinai.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi fvykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip tuftas.



Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yra
0,1oA visos turto balansines vertds, bet ne daugiau kaip 43440 Eur.

Ataskaitiniais metais buvo pakeistas investicijq i LCKU kapital4 atvaizdavimas balanse bei
kitq pajamq (delspinigiq ir pan.) atvaizdavimas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Del Sios prieZasties
patikslinta lyginamoji informacija. Lyginamosios informacijos pasikeitimo itaka atskleista lenteleje
Zemiau.

Straipsnis 2015 m.
patvirtinti
duomenvs

Pakoreguota
Iyginamoji
informaciia

Skirtumas,
tiikst. Eur

II. Investiciios i vertybinius popierius 461 635 174

V. Kitas finansinis turtas 183 9 -r74

IIL Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

19 ZJ 4

VIII. Kitos veiklos pajamos 4 0 -4

Zemiau Siame aiSkinamajame raSte visur nurodoma ataskaitiniais rnetais pakoreguota
lyginamoj i infbrmacij a.

III. FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALUAS'I'ABA PALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
UZ paskolas 114

LLA 2t7 7

UZ le5as LCKU t6 z.J -7

UZ vertybinius popierius 9 24 15

I5 viso pajamq 249 264 -15

UZ indelius 40 -15

I5 viso s4naudq 40 f,f, -15

Grynosios paliikanq pajamos 209 209 0



2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytiso
tiikst. Eur

Komisiniq ir klientq aptarnavimo paiamos 1ALA l9 {

Pajamos i5 stojamojo mokesdio I
I 0

Delspinigiq pajamos J J 0

Komisiniq ir klientq aptarnavimo s4naudos 9 12 -3

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos

t9 1l 8l

3 PASTABA FINANSINIO TURI'O VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

l\taskaitiniais metais nustatyti investicijq i LCKU kapital4 nuvertejimo poZymiai. Be
to Unija planuoja pradeti iSstojimo iS LCKU procedDr4. Unija Sios investicijos nuvertejim4
paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU finansines ataskaitas (2016 metr4 IV ketvirdio vieSai
paskelbtos finansines ataskaitos), taikant nuosavybes metod4 apskaidiuotas 30 proc. investicijos
nuvertejimas.

4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
(NUOSTO

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S I{AUDO

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

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: 2 -14 l6
Spec. atidej imai paskoloms 2 IA-IA I6
Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

-51 0 -51

LCKU pa.iq nuvertei imas -52 0 52
NuraSytos paskolos sugriZo 0 -1
Rezultatas -53 I4 67

LIA
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Realizuotas pelnas iS VP pardavimo 39 0 39
[5 viso paiamq 39 0 39
Rezultatas 39 0 39

A S

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

Darbo jegos iSlaidos 103 102
Nepanaudotq atostogq kaupiniu pasikeitimas 1 2
Reklamos ir marketinso iSlaidos I I 0
FA audito i5laidos J a

J 0
Komandiruotes ir transporto iSlaidos 2
Tantiemu iSlaidos a

J 9 -6
Nuomos ir rv5iu iSlaidos a

J 4
.l



Patalpq i5laikymo iSlaidos A+ 1
J I

Nusideveiimo iSlaidos 6 7 -l
Ofiso reikmenq i5laidos 2 J -l
frangos prieZilros iSlaidos 0

Kitos i5laidos 0 I2 a-L

Indeliq draudimo imokq iSlaidos 2 l5 -J

Atskaitymu i stabilizaciios fonda iSlaidos 8 l5 a
J

LCKU nefinansiniu paslausu Slaidos I 0 l1
[Slaidos kredito unijq asociac al 2 2 0
I5 viso r82 180 )

6 PASTABA PELNO MOKESdIO SANAUDOS

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGTI EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigry ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikds, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Zinom4 pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustaty.to termino, o vertes pokydiq rizikayra labai nedidele.
Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktDra ir pokydiai:

8 PASTABA INVESTICIJOS I VITRTYBINIUS POPIERIUS

Ankstesniais metais Kredito unija laisvas le5as investavo ! Lietuvos banko, Lietuvos
respublikos ir kitq Europos ekonomines erdvds valstybiq vertybinius popierius bei i LCKU kapital4.
Unija 2015 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Vertybiniai popieriai laikomi iki
iSpirkimo, isigijimo momentu apskaitomi tikr4ja verte. Investicijos i vertybinius popierius rodomos
kartu su sukauptomis pallkanomis. ISpirkimo terminas2020 metai. Vidutine pal[kanq norma 2,37oA.
Vadovaujantis Lietuvos banko patrzirtintomis Kredito unijq investavimo i verlybinius popierius
taisyklemis nuo 2016 rn. gruodLio 31d. vidutine vertybiniq popieriq portfelio modifikuota finansine
trukme negali b[ti didesne negu treji metai. 2016 m. Kredito unija vertybinius popierius pardave, kad
atitiktq LB reikalavim4.
Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktlr4 buvo tokie:

A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttikst. Eur
Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos ta

IJ 3 10

Atidetojo pelno mokesdio s4naudos 0 0 0

I5 viso pelno mokesiio s4naudq l3 3 t0

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

Grynieji pinigai 39 24 l5
Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

36 .A
-)+ 2

LeSos LCKIJ turimose atsiskaitomosiose saskaitose 2052 1428 624

I5 viso 2127 1486 641



Straipsnis 2016-12-31 20r5-r2-31 Pokytis,
ttikst. Eur

Ilgalaikes investicijos i Lietuvos \/VP 0 461 -461

Ilgalaikes investicijos i Kroatijos VVP 0 0 0

Investicijos i LCKU kapital4 114I I+ 174 0

Investicijq i LCKU nuverlejimo suma -52 0

I5 viso r22 635 -513
Informacija del LCKU nuvertejimq sumq pateikta prie Sio ai5kinamojo ra5to 3

pastabos.

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

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodomi kartu su sukauptomis pal[kanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Apskaidiuotosios palUkanq normos uZ terminuotus indelius 2016 m. svyravo nuo 1,34 % rki
1,23 oA (2015 m. nuo 1,51 oA ikl |,34 %).

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

Terminuoti indeliai LCKU
Trumpalaikiai (iki I metq) 367 877 -5 10

Ilgalaikiai (virS 1 metq) 610 765 -1 55

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 314 56 2s8

15 viso t29l 1698 -407

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatltu b[du. Sis rezervas skirlas kredito unrjtl, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant sukauptas
le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares
specialiai tam tikslui LCKU atidary.toje s4skaitoje turi laikyti ne maZiau LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir
uZsienio valiuta le5q. UZ likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms nebemokamos metinds
pallkanos (2015 metais 0,05 oA). Pardavus vertybinius popierius kredito unijai kilo gresme nevykdyti
padengimo likvidZiu turtu rodiklio, todel 2016-10-11 d. valdybos sprendimu Nr.23 kredito unija 250
tlkst. eurq padidino leSas likvidumo palaikymo rezerve.

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palfikanomis ir ivertinus veftes sumaZejim4 del
galimq nuostoliq.
Paskolq porlfelio struktura ir pokydiai, t[kst. eurq:



Eit.
Nr.

Rizikos
grupd

2016-12-31 2015-12-31 Pokvtis ner metus
Apskaiti
nt vcrtd

Spec,
atidCjiniai

lJZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Apskaitin
verte

Spec.
atid0jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Apskaitin
verte

Spec.
atid€jiniai

I Standartine r493 0 2781 1901 0 2994 -408 0
2 Galimos

rizikos
746 J r222 397 4 629 349 I

J Padidintos
rizikos

838 il t442 598 9 771 240 2

4 Abeiotina 53 ll1 109 9 150 -56 -8
5 Nuostolinsa 287 aa)z 345 5l aaZJ 43 236 9
6 I5 viso 34t7 47 5901 3056 45 4587 361 2
1 Specialiqjq

atidej iniq
santykis su

kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,
proc.

1,38 |,47 XXX XXX

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo salltykis 2016-12-31 dienos
blklei yra 87,94 proc., o 2015-12-3 1 buvo 26,02 proc.

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist? materialqii ir
nematerialqti turt4, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KI'IAS TURTAS

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

Straipsnis 2016-t2-31 2015-t2-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskaitin€
vertd

Spec.
atiddjiniai

Apskaitin€
vertd

Spec.
atid0jiniai

Apskaitin€
vert€

Spec.
atiddjiniai

1. Gautinos sumos
(AB "Snoro ldSos")

68 68 68 68 0 0

2. Kitas turtas 0 0 9 0 -9 0

I5 viso: 68 68 77 68 -9 0

10



Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytiso

tiikst. Eur
Kito turto vertO laikotarpio pabaigoje

Blsirno laikotarnio iSlaidos T4 31 l7

t. sk. imoka stabilizacijos fondui 1l 30 19

Atidetas pelno mokestis 0 0 0

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

t4 31 t7

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises ! ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto struktlr4 ir pokydius pateikiarna lenteleje.

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas
15 viso

Likutiai 2015 m. sausio I d.

lsigijimo verte 58 ')ALA 82
Sukauptas nusidevej imas 1AIT 15 29

Likutind vert€ 44 9 53

Apyvarta per 2015 metus

Isigijirnai 4 4
Nusidevejirnas a

J 5 8
Likuiiai 2015 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verle 58 28 86
Sukauptas nusidevej imas t7 20 aa)/

Likutine vert6 4l 8 49

Apyvarta per 2016 metus

lsigijimai 0 2
Nusidevej irnas a

J J
Likuiiai 2016 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verle 58 30 88
Sukauptas nusidevei inras 20 L) 43

Likutine vert€ 38 7 45

Veikloje naudojamas nuddvdtas
turtas (isigiiimo savikaina) 0 13 l3

11



14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGO.IIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pahkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams ir.juridiniams nariams svyruoja 2016
m. nuo 0,82olt iki 0,60 % (2015 m. nuo 1,o/oiki0,82o/o), uZ indelius iki pareikalavimo -0,1yo (2015
m. nuo 0.1 %).

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro 407 tlkst. Eurq (2015 m. 447 tlkst. Eur.). .lis sudarytas iS
pagrindiniq ir papildomr+ pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 Eurq. Visas Uniios pajinis
kapitalas apmoketas.

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

Pagal20l6-06-30 priimto istatymo,,Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimoooNr. XII-2567
nuostatas, nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomi pajai, kurie isigyti iki 2016-12-31, nebus
itraukiami i kredito unijos pajini kapital4 skaidiuojant maZiausiil kredito unijos kapital4 ir veiklos
rizikq ribojandius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 2016-12-31 buklg
tokiq pajiniq ina5q verte yra 345 t[kst. eurq.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 2504 2181 ) /.J

- kredito unijq asocijuotq nariq 309 )<A 55

- kitoms organizacijoms 34 2l 'la
IJ

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 2847 2456 391
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 3329 3688 -359

- kredito unijq asocijuotq nariq 0 5 -5

kitoms organizacijoms 49 u 40

Viso terminuotq ind6liq: 3378 3702 -321
[5 viso 6225 6158 67

15 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis,

tiikst. Eur
Moketinos indeliq draudimo imokos 0 3 a-J

Sukauptos audito iSlaidos 2 I I

Moketinas pelno mokestis /1T 0 AT

Kaupimai atostogoms 9 8

Tantjemoms a
J 6 a

-J

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas I 0

Mirusiq nariq le5os 4 0 4

15 viso 23 t9 4

t2



Privalomasis rezervas
Unijos privalomqji rezervE sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rezerYE pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2016 m. sudare
295 tUkst. Eur. (2015 m. - 244 tlkst. Eur.).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo raSto priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIM,{S PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq strukttra pagal terminus:
2016-12-3r

Iki 3 mdn. Nuo 3 m6n.
iki I metu

Nuo I
rKr f,
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Turtas 2607 798 2076 t487 6968
fsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

35 15 2251 451 751 6968

L kvidus s tuftas 2778
E namle lslparelgo.llmal 5407

2015-12-31

Iki 3 mdn. Nuo 3 m€n.
iki 1 metg

Nuo I
IKI J
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

I S

VIso

Turtas 201 8 985 2538 I 378 6919
fsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

3188 2612 3i6 783 6919

Likvidus s lurtas 2657
Einamie lslparelgollmal 5260

18 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus.
taikomus kredito unijoms.

Inforrnaciia apie uniios rodikliIIIUI IIIAU re unll()s lus
Rodiklis 20r6-12-31 20r5-12-3r LB nustatvtas dvdis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 79,54 19,55 >130h

Likvidunro rodikl is. proc. 51,38 50 52 Nuo 2015-12-31
kinta priklausomai nuo
indeliq augimo >40oh, nuo
2016 12-31 nebepriklauso
nuo indeliq augimo ne

maZiau 30To
Padeneimo likvidZiu turtLr rodiklis 228,56 503,21 >100% taikomas nuo 2013-

0r-0t
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc., nuo perskaidiuoto kredito
uniios kapitalcr

t7.42 14.45 <25%o taikomas nuo 2013-
0l-01

Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma, proc. nuo
Perskaidiuoto uniios kapitalo.

87,94 26,02 Unijos perskaidiuotas
kapitalas nevir5i ia nustatvtos

1_3



519,24 tDkst. Eur sumos,
apribojimo nera

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq
portfelio modifikuota finansind trukm€ nuo 20 l5
m. gruodZio 31 d. neturi bnti didesne negu
penkeri metai, nuo 2016 m. gruodZio 3l d. neturi
b[ti didesni negu treii metai.

0 4,35 <5 metai20l5 m.
<3 rnetai 2016 m.

Kredit
vertyb
balans

r unijos investicijq i ne nuosavybes
nius popierius procentas nuo kreclito uniios
nio turto

0 6,66 Nuo 201 5-12-31 turi buti
<50 proc., nuo 2016-12-3 I

<35 proc.
Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo
susijusiq asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito unijos kapitalo

10,09 Negali vir5yti 10 procentq

19 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

20 PASTABA SUSIJUSIOS SNTYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebeto.iq
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administraciios vadovas bei su
vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) irjuridiniai asmenys, jeigu

tarybos nariai,
kredito unijos
unijos vadovo
kredito unijos

vadovas valdo iq kvalifikuota istatinio ka

Unijossusijusioms5alimsi5duodapaskolasbeipriimainde

21 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienarn skolininkui, padengimo likvidZiu turtu, bendros skolinimo
sumos vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimais ry5iais susijusiems asmenims normatyvus.
2016 m. gruodZio 3l d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus, iSstyrus su kredito unijos vadtvais
susijusi rodikli. 2017 m. sausio m. 16 d. bDklei sis rodiklis nebebuvo virsytas.

5a

va! vatoo JrJ KvalltlKuot4 lstattnlo kaprtalo ir (arba balsavimo teisiu dal
2016 m. 2015 m.

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq
socialinio dr:audimo imoku suma

28 30

Priska
Social

diuotas atostogq rezervas irjam tenkandios
nio draudimo imokos

a
J 1

J

Kitos Smokos (tantjemos.) a
J 9

15 viso priskaiiiuota: 34 42
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo imokos 28 Jt/
ISmoketos kitos iSmokos (tantiemos) 9 4
I5 viso iSmokdta: 34
fsipareigojimai vadovybei, neiskaitant priimtq
ind6lirt, likuiiai laikotarpio pabaigoie

6 8

rms iSduot olrl ir priimtu indeliu likudiai:
2016-12-31 2015-12-31

lSduotq pqskolq likudiai 125 A')1L

Priimtu indeliu likudiai A1a+Jt 416

I4



22 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2016 m. nenura5e nei vienos paskolos. Susigr4Zino 1,51 tukst. Eur ank5diau nura5yt4
paskol4. 2016 m. pabaigoje nuraSytq paskolq neturi. (2015 m. - 1,51 tDkst. Eur).
Kiti nebalansiniai isipareigoj imai:
- Kreditiniq korleliq neiSnaudotq kr.editq likudiai 3 tlkst. Eur,
- Pasira5ytq bet nariq nepanaudotq kredito linijos le5q metq pabaigai 0 tflkst. Eur.
- Pasira3ytq bet nariams neiSmoketq paskolq likutis l9 t[kst. Eur.
- Unija turi suteikusi garantinius raStus uZ l5 tlkst. Eur.

Nuomos ir panaudos bldu gautas ir naudojamas tuftas.:

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukmd
Pastatai rki 2026-12-30

23 PASTABA PELNO (NUOSTOLII' PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja 2016 m. gryn4iipeln4 19 tukst. Eur. pervesti i rezervini kapital4.

24 PASTABA. POBALANSINIAI IVYKIAI

2017 -02-22 Unijos valdyb4 prieme sprendim4 i5stoti i5 LCKU nariq nuo 2017 -03-31 ir teikti
visuotiniam nariq susirinkimui sprEsti klausimus del i5stojimo iS LCKU ir stojimo i naujai kuriam4
centring kredito unljq.

Iki 5io aiSkinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq ar galejusiq
tureti itakos 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Admini stracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Edita Taroziene

Ksavera Uksiene

15



AiSkinamolo raito priedas Nr. I

Srlnr-Bs KREDITo UNtJA
lmones pavaolnlmas

112046953, Maironio s. l9-21. Silale
(!mones kodas. adresas, kiti duomenvs)

\UOSAVO KAPITA LO POK}'CIAI

2015 metu tukst. eur

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas

(nuostoliai)

I5 viso

privalomasis atsargos kiti

Likutis uZpradjusiq finansiniq metq
pabaigoje

438 188 56 682

Apskaitos polirikos pakeitimo rezulralas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

PerskaiCiuotas likutis ulpra0jusiq
fi nansiniq metrl pabaigoje

438 r88 56 682

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

5t 5l

Pelno ilalis. skirianta apyvartai
proporcingorrs iSmokoms ir (ar)
Civiclendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai 56 -56
Pajinio kapitalo pokytis 9

Likutis pra€jusiq finansiniq metrl
pabaigoje

++t 244 0 0 5l 1A'

PeIno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

t9 84

Pclno dalis. skiriama apyvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos iSmokos

iudan'ti rezervai 5l 5l)anaudoti rezervai

Paiinio kapitalo pokl'tis -40

ill;[#-*itinir; 
nnansiniq metq 407 295 0 t9 721

Adrninistracrjos vador e

(pnones vadovo pareigq pavadinimas)

Vr'r. buhaltere

(v1'riausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadininras)

(paraSas)

Edita Ta roziene

(vardas ir pavarde)

Ksavcra LJksiene_

(vardas ir pavarde)(paraSas)



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Srr.llns KREDrro UNrJA
(jmones pavadinimas)

112046953, Maironio g. l9-21. Silale

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGV SRAUTU POKYEIAI

2016 metq tlkst. Eur.

. sil,
tW

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

,Pra€jg
finansiniai metai

I. Pagrindin0s veiklos pinigq srautai

I.1 .l ;autos pahkanos 252 tol
r.t.2. ;umoketos palfikanos 52 61

L] Rezultatas 200 201

r.2.1 gauti komisiniai 1A t9

r.2.2 sumoketi komisiniai 9 l2
1,2, Rezttltatas 15 7

I.3. t susigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq I JJU 8l I

t.3.2 suteiktos oaskolos kredito uniios nariams I 689 9t2
Rezttltatas -359 t01

t.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos I 8886 t7 541

r.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iSmokos I 8804 16663

1,4, Rezultatas 82 878

I.5. 1 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir
specialiosios paskirties leSq lplaukos

1463 t293

1.5.2 <redito lstaigoms suteiktq paskolq ir
;pecialiosios paskirties leSq iSmokos

I 058 r 90t

15. Rezultatas 405 -6t5
I.6.1 iplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos)

t.6.2 iSmokos kredito jstaigoms (gr4Zintos paskolos)

1.6. Rezultalas 0 0

t.7 .1 kitos uZ paslaugas gautos sumos

1.7.2 <itos pagrind nes veiklos pinigq iplaukos 4 4

r.7.3 <itos pasrind nes veiklos pinieu iSmokos 153 l):
1.7.4 ;umoketas pelno mokestis 9

1,7, Rezullatas t58 165

Grvnieii nagrindin€s veiklos pinisu srautai l8s 205

II: InvesticinAs veiklos pinisu srautbi
II.l.I iplaukos perleidZiant vertybinius popierius 498 203

11.1.2 iSmokos isigyjant verfybinius popierius

LI Rezultatas 498 203

tr.2.1 plaukos perleidZiant ilgalaikj materialqj!,
rematerialqji turt4

il.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqj i,
nematerialqii turt4

2 A

1,2, Rezultatas )

Ir.3.1 fltos nvesticines veiklos pin gq jplaukos 0 0

u.3.2 <itos nvesticinds veiklos pin gu iSmokos 0 0

t1,3, Rezultatas 0 0

Grvnieii investicinds veiklos ninisu srautai 496 199



PINIGV SRAUTU POKYiIAI

Administraci ios vadove Edita Taroziene
(imones vadovo pareigq pavadinimas) (para5as) (vardas ir pavarde)

Vyr. buhaltere

AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(paraSas)

Dih
Nr;

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai metai

III.'i Finansin6s veiklos pinigu srautai
ill I pajq imokos 69 IJ

III.1.2 iSstojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir
papildomipajai

r09 64

lil l.J pelno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

uL1. Rezultatas -10 9
1il.2.1 pagal subordinuotuosius isipareigoj imus gautos

SUMOS

IIt.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigoj imus
sumok€tos sumos

III.2. Rezttltatas 0 0
It I.3. I kitos finansines veiklos pinigq jplaukos

I|.3.2 kitos finansines veiklos pinigq iSmokos c

III.3. Rezultatas 0 0

Grvnieii finansin€s veiklos pinisu srautai -44 0

IV. Grynasis pinigq srautq padiddjimas
lsumaZeiimas)

641 413

Pinigai laikotarpio pradZioje t486 t073

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 2127 I 486
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