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uAB,,Audito tikslas"
NEP,]RIKLAUSOMO AUDITORIAUS TSV,INA.

Silales kredito unijos nariams

Nuomon€

Mes atlikome Silales kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2017 m.
gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas
iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

MUsq'nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2017 m, gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrf,ndas nuomonei pareik5ti
Audit;4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Musq atsakomybe pagal Siuos
stanclafius i5samiai apibDdinta Sios iSvados skyriuje,,Auditoriaus atsiakomybeuLfinansiniq ataskaitq
audi1.4". Mes esame nebriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leis1"4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
frnarLr;iniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikala!,imq, susijusiq su Lietuvos Itespublikos finansiniq ataskaitq
audilo istatymu ir TBESV kodeksu. N4es tikime, kad m[sq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinka.rni mflsq nuomonei pagristi.

Dalyko pabrdZimas

Nesq.lygodami savo nuomones, atkreipiame demesi i frnansiniq ataskaitq ai5kinamojo raSto S-qfq
pasterb4, kurioje nurodyta investicija i Jungtines Centrines kredito unijos kapital4. Musq nuomone,
egzisl.uoja vidiniq ir i5oriniq poZymill del galimo Sios investicijos nuverteiimo, o tai finansinese
atask.irito s e ndr a atv atzduota,

Vadovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd ui finansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uL Siq f,rnansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises a( us, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaritomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra
butinLa finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos,
Renpldama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleist-
(ei triltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq
alternatyvq, tik taip pasielgti.

ULvaldym4 atsakingi asmenys privalo priZi[reti Unijos finansiniq alaskaitq rengimo proces4.



Auditoriaus atsakomybd uZ finansiriiq ataskaitq audit4
Mlsq tikslas yra gauti pakankamE u[tikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5rningai iSkraipltos del apgaules al klaidos, ir i5leisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama m[sq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas i tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5mingq
i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideleE itakos varlotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

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

l{ustateme ir ivertinome hnansifiq ataskaitq reik5mingo i5kra.ipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 i tokiq rrzlkq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq m[sq nuomonei pagristi. Reik5mingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo riz\ka yra didesne nbi reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes

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

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

fvertipome taikornq apskaitos mefodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrl]stum4.

Padareme iSvad4 del taikomo v<iiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,

remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais at sqlygomis susijgs reik5mingas
rreapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tEsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas ergzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi I susfiusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime fnodifikuoti savo nuomonE. MDsq iSvados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. T'adiau, b[simi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

fvertinome bendr4 hnansiniq ataskaitq pateikim4, strukt[r4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
zLr finansinese ataskaitose pateiktf pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4,

Mes, be visq kitq dalykq, informavonae uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtiir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trrlkumus, jeigu juos

nustaleme audito metu.
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Su,Rr,ns KRBDrro UNrJA
(!mones pavadinimas)

1 120469 53, Mailonio s. l 9-2 1, Silale

(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2017 m gruodZio m0n.31 d. BALANSAS

2018-02-14 Nr. 1802/28

(ataskaitos sudarymo data)

(Tviltinimo Zyma)

t[kst. Eut2017 metq
(ataska itinis laikotarpis)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

rvarkyti apskait4 kito asrnens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Yyr Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)

TURTAS Pasta

bos
Nr'.

Finansiniai
rnetai

Praejq
finansiniai

metai

A. TTIRTAS '7344 696t

Pinigai ir pinigq ekvivalentar
'l 265'7 2121

I. Investicijos j vertybinius popierius 8 29( 1,22

II Kledito istaigorns suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos 9 673 t291

Kledito uni.jos nariams suteiktos paskolbs ir kitos i5 jq gautinos l0 3668 33'70

Kitas fi rransinis turtas 1t

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas t2 t4

VII Ilgalaiki s materi alusis tuft as 13 4t 45

VTt Nematerialusis turtas

TLIRTO IS VISO: 7344 696t

NUOSAVAS K.\PITALAS IR ISIPARDIGOJI\{AI Pasta

bos

Finansiniai
metai

Praijg
finansiniai

E. MOKETINOS STII\{OS IR ISIPAREIG OJTIVIAI 66lr 624t

Moketinos sumos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms

Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams il kredito unijos

naflams

t4 6570 6225

III Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai l) 4t 2

IV Atidejiniai

Suboldinuoti isipareigoj imar

C NTTOSAVAS KAPITALAS /JJ 721

Pajinis kapitalas l6 36C 40'l

II Privalomiej i r ezetv ai ir kapitalas lo 314 295

tII Pelkainojimo rezervas

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 23 59 l!

IV.I. Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 23 59 l9

v.2. Ankstesnitl metq pelnas (nuostoliai)

NIIOSA\/O KAPITALO IR ISIPAR]]IGOJINII,J IS VISO: 7344 6969

Adrp in istracijos vadove

( jrnones vadovo pareigq pavadinimas)

Edita Taroziene

(vardas ir pavarde)



(imones

2017 m, gruodZio m0n.

KREDITO UNIJA
pavadinimas)

1120469 Maironio e. l9-21, Silale

as, adresas, kiti duomenys)

d. PELNO (NUOSTOLTV) ATASKATTA

- 14 Nr. I 802/29

tos sudzuymo data)

(Tvirtinimo Zyma)

t0kst. Eur20L7
(ataskaitinis laikorarpis)

Administlaci ios vadove

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vvr hrrhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos tikslmo lygis ir valiuta)

Edita Tarozien6

(vardas ir pavarde)

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir

Specialiqj q atidej iniq pAnaudos

Kitas finansinio tufto vertes oasikeitimo ir

Kitas finansines ir invbsticines veiklos pel (nuostotiai)

Kitos veiklos pajamos



SitatOs kredito unija

AISKINAMASIS n,q.STA.s
2017 M. cRUoDZro 3r D.

2018-02-14 Nr. 1802/30
(visos sumos pateiktos tfikst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Silales kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2000 m. spalio 26 d.

Lietuvos bankas 2000 m. spalid 26 d. i5dave licencij4 vykdyti finansines operacijas,
Silales kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Dkinius ir socialinius

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

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq Skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq
istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susij usi4 rizikq bei atsakomybE.

Kredito unijos, kaip juridinio agmens, teisine forma yra kooperatine bendrove,
Kredito unija savo veikloje v4dovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvg) istatymu bei kitais istatymais, prieZifiros
institurcijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
KU yla isikflrusi adresu Maironio g.19-21, Silate

Unija yra Jungtines centrines kledito unijos (toliau tekste JCIKU) nare nuo 2017 -12-27 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo - 10 darbuotojq, dvi yra vaiko prieZi[ros
atostogose (2016 m. pabaigoje 9 darbrlotojai, viena buvo vaiko prieZi[ros atostogose).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemrauyra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2017 metq finansiniq ataskaitq

parenglmul,

pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standarlus,
Lietu'vos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unljq apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unij os apskaitos politika patviltinta 2009 -12-31 ir pakeist a 20 I 5 -12-22.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

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

Fiziniai asmenvs 2084 0 2043 0

Juridiniai asmenys 0 43 0 4T

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.



Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkstandiais eurq
(tfrkst. Eur.).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
pajamos ir s4naudos b[ti1 ivertinti apdairiai, t. y.
gristai sumaZinta"

es operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos
smg, o ne tik pagaljq juriding form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
informacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai frnansiniq
ataskaitq vartotoj ai gali priimti neteisirggus ekonominius sprendimus.

Veiklos tEstinumas. Finansineg ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tgs savo operacijas pakankam4i ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reik5mingai apribotos.

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

Kaupimas. Veiklos operacijo kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidimo momentu), ir nurodomos nese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bflti 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
velKSmmgum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisifgumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir
joje nera reikSmingq klaidq. I5 kreditq unijos finansines ataskaitos turi brlti matyti tikra ir teisinga
finansine bUkle, 1aip pat tikri ir teisingiveiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unrjqs pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq s(raipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskailos standarto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Finansinis turtas

Investiciniq i ve straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos respublikos i onomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybin istami ir vertinami pagal 18 -ojo verslo apskaitos
standarlo,,frnansinis turlas ir finansinilai isipareigoj imai" nuostatas.

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

amoftizuota savikaina, kuri ga[nama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4.

Kredito istaigoms suteiktr4 pas[olq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies

uZsienio kredito istaigoms suteiktos piskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos
r
1I



avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagaL

18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turlas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palflkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kre<lito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jrl gautinos sumos kaftu su sukauptomis pahkanomis.
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 apskaidiuotq palDkanq metodq).
P as ko ltq v ert d s sumaZej imas

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

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

Paskolos, ivertinus rrzikq, grupuojamos i penkias grupes, AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupq, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

tines veftes dalies sumaZeiimo d ikti lentele
Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vertds sumaZdiimo dydis proc.

2017 m. 2016 m.
standartine (l rizikos qruoe) 0 0

salimos rizikos (II rizikos srupe) 5 5

padidintos rizikos OII rizikos srupe) 30 30

abeiotina (IV rizikos srupe) 50 50

nuostolinsa (V rizikos srupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgautr paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uztikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 7,43 proc. diskonto norma
paskoloms (2016 metais taikyta 8,2 proc. diskonto norma paskoloms).

Paskolq veftes sumaZejimas 2016 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq
(atidej imq) abej otiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito f,rnansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
mal.erialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unrjai ir kitas finansinis turtas, neparod;,.tas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas furansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nehnansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte, UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri arlimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja vefte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-oj o verslo apskaitos standarto,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskailoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standafto

,,Il galaikis materialusis turtas" nuo statas, vefi e.



Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal13-ojo verslo apskaitos standarto ,,Nematerialusis
turlas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirlintaminimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 145,00 Eur, (2016
m. - 145,00 Eur.) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir
turto nuverlejimo suma. Nusidevejimas (amorlizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bld4,
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo
laikotarpi,

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:

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

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumrl ir isipareigojirnq kredito istaigoms straipsnyie parodoma visa kredito unijos

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

,,Finansinis turtas ir f,rnansiniai isipareigoj imai" nuostatas.
Moketinq sumrl 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
verlinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir frnansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumr.l ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standafto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,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 leSos i5 pradLl4 pripaZistamos tikr4ja ver1e, kuri4 sudaro grynoji gautq ld5q suma,
atskaidiavus sandoriui sudarl'ti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortrzuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias palDkanq nornas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas r yra ketinimas atsiskaityti neto suma arbarcahzuoti turt4 ir
jsiparei goj i mus vienu metu.

Ilsalaikio turto srup€ Nusid€v6iimo (amontizaciios) laikotarpis, metais
Prosramine iransa a

J

Pastatai 20
Lensvieii automobiliai 6:10
Baldai 6

Kompiuterine iransa J

Kita ir:ansa 4



dq pripaZinimas

pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomg
r kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
turto pahlkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kac
[ti patikimai ivertinama.

edito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos palDkanos r+Z indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir kfientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirblos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4n gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Ko eracijrl yra pripalfstamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Baudos, delspipigiai uZ pavelpotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis,
kai pinigai yra gauti arfba kai atsiranda irodymq, kad jie bus gauti, o tikimybe, kad jq nebus gauta,
yrarttala.

davimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
skolq verles sumaZejimo ir nuostolio del vertes
ipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

ir kito finansinio turto veftes sumaZejimo ir
zultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
aipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos

formuoja atsiZvelgdar4a i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento hnansing ir e\onoming bflklg; i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas u|tikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos trirto vertei, s4naudas,

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

straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
eikla.

s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
rastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskailinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mgkesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2017 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas,2016 metq - 15

proc.
Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, kuriuos tikimasi

taikyti atideto pelno mokesdio turto reahzavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo
laikotarpiu,

Pagrindiniai laikinieji skirlumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, gaJiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
mokesdio paskaidiavimui.

Kai apskaidirlojamas bendras atidetqjq mokesdiq turlinis likutis, jis pripaZistamas

finansindse ataskaitosg tik ta dalimi, kurio realtzavrmas, vadovybes nuomone,yratiketinas.



Per ataskaitini faikotarpi gautol iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isip4reigojimai, o per ataska tini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniuparodomos kaip isip4reigojimai, o per ataska tini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintbs s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

balyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

7 VAS standart4. KU lrustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas
yra 0,1 0% visos turto Qalansines verte$, bet ne daugiau kaip 43440 Eur.

FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALU NU PAJAM IR SANAUDOS
Strainsnis 2017 m. 2016 m.

UZ paskolas ^a 
1ZJT

.t1 A

Ui teSas LCKU 9 l6
U2;vertybinius popie US 0 9

I5 viso pajamq 240 249

UZ indelius ^aZJ 40

I5 viso s4naudq 23 40

Grynosios paltrkanq pajamos 217 209

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIBNTV APTARNAVIMO VltrIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS L

3 PASTABA FINANSINIO TURTO
REZULTATAS

NAU
Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Komisiniq ir klientq {ptamavimo paj ]mos 25 1ALA

Pajamos iS stojamojo mokesdio I I

Dolspinigiq pajamos 4 J

Komisiniu ir klientu aptarnavimo sar rudos I2 8

Grrynosios komisiniq ir klientq apt
naiamos

rnavimo veiklos 18 20

3 PASTABA FINANSINIO TU VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO

Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: -20 )

Spec. atidejimai paskbloms -20 2

Kitas finansinio turfo vertds pasikt
rezultatas

timo ir pardavimo 52 -51

LCKU pajq nuvertej nas 52 -52

Nura5ytos paskolos sprgriZo 0 I

Rezultatas 1) -53



2016 melais nustatyti i4vesticijq i LCKU kapitalq nuvertejimo poLymrar. Unija Sios

investicijos nuvertejim4 paskaidiavo ppgal paskutines turimas LCKIJ finansines ataskaitas (2016 IV
ketvirdio vieSai paskelbtas finansines ataskaitas), taikant nuosavybes metod4 apskaidiuotas 30
prooentq investicijos nuvertejimas. Urrija nuo 2017-12-I5 d,iSstojo iS LCKU sistemos, todel 2016
m. nustatytq investicijU i LCKU kapit4l4 nuverlejimo poZymiq nebeliko. Pasibaigus narystei LCKU
pajiniai ina5ai buvo glqZinami pritaikius -32,03% nuverlejimo koeficient4, kredito unija patyre 56

t[kiit. Eurq nuostoliq i5 LCKU pajq.

4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS

ES

ASTABA PELNO MOKESCIO SANAUDOS

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipEnyje Pinigai ir pinig4 ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose.

7

R

TIOSTOLIA
Strainsnis 2017 m. 2016 m.

Realizuotas pelnas iS VVP pardavimo 0 39

I5 viso paiamu 0 39
Realizuotas nuostolis i5 LCKU paiu 56 0

I5 viso i5laidu 56 0

Rezultatas -)o 39

5 PASTABA BENDROSIOS ADM IS'I'RACINES SANAUI) OS

Strainsnis 2017 m. 2016 m.
Darbo jegos i5laidos 106 103

Nepanaudotu atostosi.r kaupiniu pasilteitrmas a
J

Reklamos ir marketinso iSlaidos I I

FA audito i5laidos a
J

a
J

Komandiruotes ir transporlo iSlaidos 2 2

Tantiemu i5laidos 10 a
J

Nuomos ir rvSiu i5laidos a
J J

PatalpLf iSlaikymo iSlaidos 4 4

Nusideveiimo iSlaidos 6

Ofiso reikmenu iSlaidos 2 2

Irangos or eZilros iSlaidos 0 I

Kitos i5la dos l 1l
Indeliu draudimo imoku i5laidos 8 I2
Al,skaitvmu i stabilizaciios fonda i5lalidos 17 18

LCKU nefinansiniu paslausu i5laidoS I7 lt
ISlaidos kledito uniiu asociacriar I 2

I5 viso 189 183

6 PAS'I'AIJA A
Straipsnis 2017 m. 2016 m"

Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos J 1a
IJ

Al.idetojo pelno mokesdio s4naudos 0 0

I5 viso pelno mokesiio s4naudq 3 13



Pinigq ekvivalentai yra trumpdlaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konverluojamos j

Linomq pinigq sum?. Tokios le5os ;pa be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labar

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq ptruktflra:

Straipsnis 2017-12-31 20L6-12-31
25 39

Le5os LR komerciniuose bankuose trlrimose atsiskaitomosiose
s4skaitose

0 36

LeSo s LCKU turimo se atsiskaitomo sio se s4skaito se 106 2052

LeSos JCKU turimose atsiskaitomosipse s4skaitose 2526 0

I5 viso 2657 2127

LeSos LCKU atsiskaitomojoje s4skaitoje 4 tDkst. Eur yra laikinai uZ5aldytos kaip depozitas
operacij oms mokej imo kortelemis uztikrinimui su trediosiomis Salimis.

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Siais metais Kredito unija laisvas leSas investavo i Lietuvos banko, Lietuvos
respublikos valstybiq vertybinius popierius. Unija 20Il m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq
nebuvo ikeitusi. Vertybiniai popieriai laikomi iki iSpirkimo, isigijimo momentu apskaitomi trk:rqa
vefie. Investicijos i vertybinius popiqrius rodomos kartu su sukauptomis pal[kanomis. I5pirkimo
terminas 2019-2020 metai. Vidutine palUkanq norma -0,010 ,

Vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintomis Kredito unijq investavimo i vertybinius
popierius taisyklemis nuo 2017 rrl, gruodZio 31 d. vidutine vertybiniq popieriq portfelio
modifikuota frnansind trukme negali buti didesne negu du metai.

Informacija del LCKU pajq ir jr+ nuvertejimo sumrl pateikta prie Sio ai5kinamojo raSto

3 pastabos.
2017-03-30 d. kredito ur,irija pasiraSe kooperatines bendroves Jungtine centrine kredito

unija (KB JCKU) steigimo sutarli. Kredito wija2017-12-27 d. isigijo KB JCKU pajquL 133 tukst.
eurq.

Investicijq per ataskaitini laikotarpi strukt[r4 buvo tokia:

Strainsnis 2017-12-31 2016-12-31
Ilgalaikes investicijos i Lietuvos VV t63 0

Investicij os i LCKU kapitalq 0 174

Investicijos i KB JCKU kapital4 133 0

Investicijq i LCKU nuvertejimo suma 0

I5 viso 296 122

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOI},IS 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 kafiu su sukauptomis pallkarlomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.



Straipsnis 2017-12-31 2016-t2-31
Terminuoti indeliai LCKU

Trumpalaikiai (iki 1 metq) 310 367

Ilgalaikiai (virS 1 metq) 307 610

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU s6 3t4

I5 viso 673 L29l

Apskaidiuotosios pal[kanq normos uZ terminuotus indelius 2017 m. svyravo nuo I,23 o/o iki
l,l8 Yo (2016 m. nuo 1,34 Yo iki 1,23 %).

Kredito unija laiko specialiosios paskirlies le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustdlyu bDdu. Sis rezervas skirtas kredito unljrl, LCKU nariq
veiklos likvidumui uztikrinti, sutei umo paskolas arba iSmokant
sukauptas le5as pagal kredito unijo o padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui turi laikyti ne maLiau LCKU
visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito
unrjoje litais ir uZsienio valiuta leSq. I$stojus kredito unijai i5 LCKU 2018-01-16 likvidumo rezeryo
le5os bus gr4Zintos ieinamqj4 s4skait4. Vadovaujantis 2018-01-18 JCKU valdybos posedZio

nutarimu kredito unijos ipareigotos suformuoti 1 % specialaus likvidumo palaikymo rczervq
skaidiuojam4 nuo kredito unijos pritrauktq indeliq sumos 2017 m, pabaigai, 2018-0I-29 i likvidumo
rezervo fond4 pervesta 66 tDkst. eurq.

10 PASTABA KREDITO UNIJOS INARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GATITINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartq su sukauptomis palflkanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4

del galimq nuostoliq.lrvr ts4r[rrLt rruvolvrr Lt,

Paskolq portfelio struktlra t[kst. eurqf

Visq didZiausiq paskolq sum4 ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2017-12-31 dienos
b[klei yra 66,28 proc., o 2016-12-31 buvo 87 ,94 proc.

Eil.
Nr.

Rizikos grup0 2017-12-31 2016-12-3r
Apskai-
tin€ vert€

Spec,

atiddjiniai
UZtikrinimo
priemonig
diskontuoti
pinigg
srautai

Apskai-
ttind vert€

Spec.
atid6jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

I Standartine t862 0 31 18 t493 0 2781

2 Galimos rizikos 805 a
J r4t2 746 a

J t222
a Padidintos rizikos i7g) 7 tt41 838 11 t442
4 Abeiotina 36 0 52 53 1 111

5 Nuostolinsa 100 t7 302 287 JZ 345
6 [5 viso 3 t95 't1 6025 3417 47 5901

7 Specialiqjq
atidejiniq santykis su

kredito unijos nariams
suteiktq paskolq suma,
Droc.

0,73 1,38



11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqji turtE, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodl'tas kituose balanso

straipsniuose.

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

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri

artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

AtsiZvelgiant i 2014 m. gruodZio 18 d. LCKU visuotinio nariq susirinkimo sprendim4,
2014 metais buvo pervestos avansines imokos i LCKU stabilizacijos fond4 u22015,201,6 ir 2017
metus (i5 viso 36 menesiq imokos). 2017-12-31 d, avansiniq imokq likudio nebuvo.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i ji, Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialioj o turto struktlr4 pateikiama lentelej e.

Straipsnis 2017-12-31 20r6-12-31

Apskaitind
vert0

Spec.
atidOjiniai

Apskaitind
vert€

Spec.

atid0jiniai

1. Gautinos sumos
(AB"Snoro keSos")

0 0 68 68

2. Kitas turtas
(avansinis PM)

5 0 0 0

I5 viso: 5 0 68 68

Straipsnis 2017 m. 20L6 m.

Kito turto vert€ laikotarpio pabaigoje

B[simo laikotarpio i5laidos 1 t4

t,sk, avansu sumokdtos imokos i LCKU stabilizaciios fonda 0 11

fsigl'tas inventorius 2 0

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

3 t4

10



Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas
I5 viso

Likuiiai 2016 m. sausio d.

Isigijimo verte 58 28 86
Sukauptas nusidevej imas l7 20 a-)t

Likutind vertd 4l 8 49

Apyvarta per 2016 metus

fsigijimai 0 2 2
Nusidevejimas a

J
a
J 6

Likudiai 2016 m. gruodZio 31 d"

fsigijimo verte 58 30 88
Sukauptas nusidevejimas 20 z) 43

Likutind vertd 38 7 45

Apyvarta per 2017 metus

lsigijimai 0 a
J J

Nura5ymai fsigijimo verte 0 2 2
Nusidevejimas 2 3 5

NriraSymai nusidevej imo verte 0 I 1

Likr^udiai 2017 m, gruodpio 31 d.

fsigijimo verle 58 31 89

Sukauptas nusidevej imas 22 25 41
Likutind vert€ 36 6 42

Veikloje naudojamas nudCvCtas turtas
(isisiiimo savikaina) 0 18 18

14 PASTABA MOKI|TINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pal[kanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams ir juridiniams nadams svyruoja
2017 m. nuo 0,30 % iki I % (2016 m. nuo 0,60, yo iki 0,82%0), uZ indelius iki pareikalavimo
svyruoja 2017 m. nuo 0,40 %ikil%(2016 m. nuo 0,1yo).

Straipsnis 2017-12-31 2016-r2-3r

Iki nareikalavimo:- fiziniams nariams 2873 2504

338 309

- Krtoms orgaruzacuoms 28 .AJ+

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 3239 2847

3285 3329

- kitoms organizacijorns 46 49

Viso terminuotq ind6liq: 3331 3378

I5 viso 6570 6225

tt



15 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2017-12-31 2016-12-31

Sukauptos audito iSlaidos 2 2

Moketinas pelno mokestis 0 4

Nepanaudotq atostogq isipareigoj imas darbuotoj ams I2 9

Tantj emos valdymo olganams 10 a
J

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas J I

Mirusiq nariq le5os I4 4

I5 viso 4l 23

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro 360 t[kst. Eurq (2016 m. 407 tlkst. Eur.). Jis sudarytas i5

pagrindiniq, papildomu ir tvariq papildomq pajq. Nominali vieno pagrindinio pajaus verte buvo
28,96 Eurq. Nuo 20lV-01-U nominali vieno pagrindinio pajaus 'verte 30,00 eurq. Visas Unijos
paj inis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo tvaraus papildomo pajaus dydZio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito
i5mokedama jam priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas iSmokas,
susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos
finansing bfiklg nustato, kad atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir
patikimumui. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma gr4Linant i5pirktq privalomo
ir papildomi+ pajU imokas.

Pagal 2016-06.30 priimto istatymo Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimo" Nr. XIII-
2567 nuostatas, nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomi pajai, kurie isigyti iki 201 6-12-3I,
nebus itraukiami ikredito unijos pajini kapilalq skaidiuojant maLiausiqkredito unijos kaprlalq ir
veiklos rizikE ribojandius normatyvus ir bus apskaitomi kaip skolintas kapitalas. Pagal 2017-12-31
buklg tokiq pajiniq fna5q verte yra 197 tDkst. Eurq.

Privalomasis rezervas
Unijos privalom4ji rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rezewq pervestas visas arba ne maLiaukaip 20 % visq metq nepaskirstl'to pelno ir 2017 m. sudare

3 14 tDkst. Eur, (2016 m. - 295 t[kst. Eur.).
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to priede Nr.l ,fuosavo kapitalo

pokydiai".

17 PASTABA TURTO IR ISIPARBIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq struktlrapagal terminus:
2017-r2-3r

Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.
iki L metq

Nuo L

tKt f,
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turtas 3075 568 2003 1 698 7344

f sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

3970 2122 484 768 7344

L kvidusis turtas 3r12
E namlell ls10afelgol lmal 5766
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20r6-t2-31
Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.

iki 1 metq
Nuo I
rl{r 5
rnetu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turtas 2607 798 2076 1487 6968

{sipareigoj imai, kapiti
rezervai

llas ir 3515 2251 451 75r 6968

Likvidusis turtas 2778
Einamie lslparelgol mar 5407

18 PASTABA VEIKI.],OS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik1 ribojandius normatyvus,
taikomus kredito unijoqrs, Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi,

19 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

20 PASTABA SUSIJUSIOS SAT,YS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskr:lq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

In ie uniios rodiklius
Rodliklis 2017-12-31 2016-t2-31 LB nustafytas dvdis
Kaoitalo oakankamumo rodiklis. nroc. 30,76 t9.54 >l3Yo
Likv idumo rodiklis, proc, 53,98 51,38 >300

Padengimo likvidZiu turtu rodiklis 261,43 228,56 >-l00Yo taikomas nuo 2013-
01-01

Atvilos vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis -0.64 0 vR<15 %
Makr;imalios paskolos surhos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo perskaidiuoto kredito
uniios kaoitalo

14,73 17,42 <25%o arba neturi vir5yti
144800 Eur

Vidutine ne nuosavybes vgrlybiniq popieriq
poftfblio modifikuota finansine trukme nuo 2016
m. gruodZio 3l d. neturi b[ti didesni negu treji
metai,, nuo 2077 gruodZio 3l neturi bDti didesne
negu 2 metai.

| '74 0 <3 metai 2016 m.
<2metai2011m.

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes
verlybinius popierius procentas nuo kredito unijos
balansinio turto

2,22 0 <35 proc.

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo
susijusiq asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito uniios kapitalo

4ql 10,09 Negali vir5yti 10 procentrl
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2017 m. 2016 m.

Priskaid
socialin

uota atlyginimq ir jiems tenkandiq
o draudimo imoku suma

A'+J 28

Priskaid
Socialin

uotas atostogrl rezervas ir jam tenkandios
o draudimo imokos

a
J

a
J

Kitos i5mokos (tantiemos.) l0 3

I5 viso priskaiiiuota: 56 34

Sumoketi atlvsinimai ir socialinio draudimo imokos 43 28

ISmoketos kitos i5mokos (tanti emos) 3 9

I5 viso i5mokdta: 46 37

[sipareigojimai vadorybei, neiskaitant priimtq
ind0liq, likuiiai laikotarpio pabaigoie

13 6

uStuIIlS silllllls rsquutu uasKuru tI I-)tilIIlLu lllqg 141:

2017-12.-31 2016-12-37
ISduotu oaskolu likudiai 65 t25
Priimtu indeliu likudiai 449 437

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis,
Susiiusioms Salims i5duotu naskolu ir nriimtu indeliu likudiar

21 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdl'ti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui, padengimo likvidZiu turlu, bendros skolinimo
sumos vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimais ry5iais susijusiems asmenims normatyvus.
2017 m, gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

22 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2017 m. nenuraSe nei vienos paskolos. Susigr4Zino 0,24 tUkst, Eur ankSdiau

nura5yt4 paskol4. 2017 m. pabaigoje nura5ytq paskolq neturi. (2016 m. - 0,24 ttkst. Eur),
Kiti nebalansiniai isipareigoj imai :

- Kreditiniq korteliq nei5naudotq kreditq likudiai 1,4 tDkst. Eur.

- Pasira5ltq bet nariq nepanaudotq kredito linijos leSq metq pabaigai 10 tlkst. Eur.

- Pasira5ltq bet nariams nei5moketq paskolq likutis 0 tlkst. Eur.

- Unija turi suteikusi garantini ralt1ul.6 tfkst. Eur.

2017-10-24 d. valdybos sprendimu buvo nutarta nuomotis buvusias banko ,,Luminor"
patalpas. Sutartis pasiraSyta 2017-I1-13 d. penkiems metams.

Vadovaujantis 31-ojo VAS ,,Atlygis darbuotojui" nuosl,atomis, kad iSeitines i5mokas

darbuotojams nulemia darbo santykiq nutraukimas, o ne darbuotojo darbas, atidejiniq susijusiq su

i5eitinemis i5mokomis del darbuotojq i5ejimo i5 darbo sulaukus pensijinio amZiaus, unija savo

apskaitoje neregistruoja ir nerodo pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Sias sumas pripaZista kaip

Nuomos ir panaudos bfldu gautas ir naudojamas turtas.:

Nuomos ar panaudos bridu valdomas turtas Nuomos trukmd

Pastatai iki2026-12-30

Pastatai rki2022-tt-r3

t4



neapibreLtqi fsipareigojim4 darbuotojams, o informacijq kaupia nebalansinese s4skaitose. ISeitines

iSmokos neteikia unijai bUsimosios ekonomines naudos, todel isipareigojimu ir darbo uZmokesdio

s4naudomis pripaZist4ma tada, kai Sias iSmokas isipareigojama moketi. Slo neapibreZtojo

isipareigojimo likutis Z0I7-12-31 b[klei yra apie 2,9 t[kst. eurq.

23 pASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja 2017 m. grynqji peln4 59 tlkst. Eur, pervesti i rezervini kapital4.

24 PI\STABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Nuo 2018-02-19 d unija planuoja persikelti i naujas patalpas, dabar vyksta vidaus patalpq
atnaujinimo darbar, o nuosavas patalpas unijos vadovybes sprendirnu nutarta i5nuomoti. Siuo metu
ie5koma nuomininkq.

Unijos naudojama informacine sistema ir jos palaikymas tiesiogiai priklausomi nuo Lietuvos
centrines kredito unijos (LCKU) pagal paslaugq teikimo sutartipasira5yt4 2017-12-13 Nr. 17352 iki
2018-07-31 d. Del kitos informacines sistemos vyksta projekto derinimo darbai Jungtines centrines
kredito unijos su Baltic Banking Services (BBS), sutarties pasira5ymas su Sia imone (BBS)
perduotas teisininkams.

Iki Sio aiSkinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq ar
galejusiq tureti itakos 2017 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Edita Taroziene

Ksavera Uksiene

t)



AiSkinamoio raSto priedas Nr. I

Srlalns KREDITo UNIJA
(lmones pavadlnlmas)

112046953,Maironio g. 19-21, Silale
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2:0L7 metq

Vvr brrhaltere

(vyriaLrsiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait? kito asmens pareigq pavadinimas)

tUkst, Eur

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)

Nepaski rstytasis
pelnas

(nuostoliai)

l<utis uipradj usiq fi nansiniq rnetq

pskaitos politikos pakeitimo rezultatas

miniq ktaidq taisymo rezultatas

inansiniq metq pabaigoje

Pelno (nuostolir;) ataskaitoje

nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio Iailcotarpio grynasis pelnas

(nuostol iai)

Pelno dalis, skiriama apyvafiai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams moketi

Panaudoti rezervai

Pajinio kapitalo pokytis

Likutis pradjusiq finansinirl metrl

lno (nuostol iq) ataskaitoje

ipaZintas pr:lnas (nuostoliai)

t.askaitinio laikotarpio grynasis pelnas

Pelno dalis, skiriama apyvartai

cingoms iSmokoms ir (ar)

videndams moketi

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

Likutis ataskaitiniq finansiniq metq

Arlmdsuaelos vadeve _
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Edita Tarozien€

(vardas ir pavarde)



AiSkinarnojo raSto priedas Nr.2

SILALES KREDITO UNIJA
(imones pavadinimas)

1 12046953.Maironio g. 19-21. Silale
(imones [<odas, adresas, kiti duomenys)

PINIGV SRAUTU POKYdIAI

2017 metq tukst. Eur

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiuiai

me1;ai

Praejg
finansiniai rnetai

Pagrindin0s veiklos pinigu srautai

Ll I gautos paliikanos z+J 252

t,1.2. sumoketos oalukanos z) 52

L1 Rezultatas 218 200

r2l gauti komisiniai 25 a/

1.2.2 sumoketi komisiniai 12 9

l.a Rezultatas t3 I5
I.3. I susigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq I 189 1330

r.3.2 suteiktos Daskolos kredito uniios nariams t46( I 689

I.J Rezultatas -277 -359

r41 indeliq i5 klientq kredito unijos nariq iplaukos 191 54 1 8886

r42 indeliq i5 klientq kredito unijos nariq i5mokos t939( l 8804

t.4 Rezultatas 358 82

I5l kredito fstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskifiies leSq iplaukos

616 1463

r.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

oaskirties le5u i5mokos

105 8

[5 Rezultatas 6t 6 405

I6 t iplaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) c

t.6.2 iSmokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) c

1,6 Rezuhatas 0 0

r'7 1 kitos uZ paslauqas gautos sumos

1.'7.2 kitos pagrind nes veiklos pinigq iplaukos 5 4

t13 kitos nasrind nes veiklos pinisu iSmokos 161 15:

t74 ;umoketas oelno mokestis 7

(.7. Rezultatas - 169 -t 58

Grynieii pasrindin€s veiklos pinisu srautai 759 185

II Investicinds veiklos pinisu srautai
II 1I iplaukos perleidZiant verWbinius popierius 118 498

u.1.2 iSmokos isieyiant verWbinius popierius 291

il.1 Rezultatas -t 79 498

lt.2.1 iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqj j,

nematerialqjj turt4

11,2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqji,
nematerialqji turt4

3 2

II,2 Rezultatas 2 -2

il.3.1 l<itos investicines veiklos ninisu iolaukos 0

il.3,2 kitos investicines veiklos pinip,u iSmokos 0

II.3 Rezultatas 0 0

Grvnieii investicinds veiklos oinisu srautai -182 496



PINIGV SRAUTV POKYEIAI

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai rnetai

III. Finansines veiklos pinieu srautai
II.1.l paiq imokos 105 6t
1Ll.2 i5 stoj us i ems nari am s gr aLinti p agrindiniai i r

papildomi pajai
152 109

III,1,3 pelno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

ril.1. 4.ezultatas -47 -40
IL2.l ragal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

iumos

1r.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus
sumoketos sumos

rII,2, Qezultatas 0 0

II.3. I <itos finansines veiklos oin gu iplaukos
IT 

' 'tt--) -L <itos finansines veiklos prn su iSmokos
rt1.3. RezuLtatas 0 0

Grynieii finansines veiklos pinigq srautai -47 -40

IV. Grynasis pinigq srautr; padiddiimas
(sumaZdiimas)

530 641

Pinigai laikotarpio pradZioje 2127 1486

VI Pinigai laikotarpio pabaigoj e 2657 2121

AdmrnistracUos vadove

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

t/ Edita Taroziene

(valdas ir pavarde)

1

Sa

Vyr. buhaltere _
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

&(7qv"t l. Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)(paraSas)
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