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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Kredito unijos Skuodo bankelis nariams

. ; I d c{ d cl e I .fin on s i nit! ataska itry

\lcs atlikome dia pridedarnq Kredito unijos Skuodo bankelis (toliau - Unija) finansiniq ataskaitq rinkinio,
,,iu'j sLrdaro 2013 m. gruodZio 3l d. balansas,20l3 rn. pelno (nuostoliq) ataskaita iraiSkinamasis raStas su

piiedais: nuosavo kapitalo pokydiai ir pinigq srautq pokydiai (toliau - finansines ataskaitos), auditq.

,' u & n')'b 0 s a l,s a ko n\tbe ui -/i n an s i n e s a t a s ka i t a s
\ adovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teising4 pateikirnq pagal Lietuvos
3.espublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskaitE ir finansing atskaitomybg, ir
'' erslo apskaitos standaftus, ir toki4 vidaus kontrolE, kokia, vadovybes nuolnone, yra bltina firransinems
:taskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

.1 r r tl i t ori aus al sakonrybe
\lDsq atsakornybe - apie Sias finansines ataskaitas pareik5ti nuofflor'lg, pagrjstq atliktu auditu. Mes atlikome
:Lrditq pagal tarptautinius audito standaftus. Siuose standaftuose nustatyta, kad mes laikytumemes etikos
r.'ikalavimq ir planuoturne bei atliktume auditq taip, kad gautume pakankarn4 uZtikrinimq, jog finansinese
:taskaitose nera reikSmingq iSkraipymq.

\Lrditas apima procedriras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodyrnq del finansiniq ataskaitq sumq ir
:tskleistos infbrmacijos. Procedrirq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, !skaitant finansiniq
-uaskaitr"; reik5rningo iSkraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinirn4. Vertindamas 5i4 rizikq, auditorius
:tsiZvelgia ! vidaus kontrolg, susilusi4 su jmones finansiniq ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu, kad
pasirinktq tomis aplinkybemis tinkamas audito procedDras, tadiau ne tam, kad pareik5tq nuomong apie
,mones vidaus kontroles veiksrningurn4. Auditas taip pat apima taikomq apskaitos metodq tinkamumo ir
i adovybes atliekarnq apskaitiniq iverlinimq racionalumo ir bendro finansiniq ataskaitq pateikimo ivertininr4.

\lr's tikinie. kad musq surinkti audito irodymai yrapakankarni irtinkami mhsq nuomonei pagristi.

', tt,ttttt ttlt'
\lhsL1 nuomone. finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateikia Kredito unijos Skuodo
L.ankelis20l3rn.gruodZio3ld.finansingbuklgirtqdienqpasibaigusiqrnetq finansiniusveiklosrezultatus
r pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais, reglamentuojandiais

r.Lrhalterinq apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4, ir verslo apskaitos standartais.

.i;t udu t{el kilryteisiniU ir prieiiuros reikalavimu
riti patvirtirrirnai pagal Lietuvos Respublikos kredito LrnijLl istatyrno 53 str.l p. l-6 pst. pateikiarni audito
--.taskaitoje.
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Kredito unija Skuodo bankelis

(imones pavadinirnas)

1120004183, Vytauto L3-33, Skuodas

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m gruodiio m6n.3l d. BALANSAS

2014 - 0l - 20 Nr.--J-
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo Zyma)

2013 metq t0kst. Lt

(ataskaitinis laikotarprs)

io (buhalterio) arba galindto

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
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I Pinigai ir pinigq ekvivalentat

,7
I 680,0: 1882,6

lnvesticijos i vertybinius popierius 8 508,9( 502.3(

III. Kredito lstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos surnos 9 7 457 ,31 5750.8:

lv. Kredlto unUos narlanls sutelKtos pasKolos lr Klros lsJt{ Bautrtrus 10 33 I 2,31 3201,z',,

Kitas finansinis turlas
l1 s 15,0i 470,0(

vt. Atsargos. uZ skolas perimtas ir kitas turtas
t2 0,65 2,9,

VII llgalaikis rnaterialusis turtas
13 t49,2',, I 45,5(

VIII Nematerialusis turtas
0.01 0.0(
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Kledito uniia Skuodo bankelis

(imones pavadinimas)

112044183. I 3-33. Skuodas

(lrnones kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m. gruodi'io mOn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2014 - 0t- 20 Nt.--z--
ataskaitos sudarymo data)

2013 metq
( ataskaitinls laikotarp!s)

(Tvirtinimo iYma)

tukst. Lt

(ataskaitos tikslumo lygis ir valruta)
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Nr.+l

ffiu.iif-ffi.,.,#i, :ifitfffiff#',

Paltrkanu oaiatnos
370,5( 470.3(

I 66.21 108,8;
ll Palukanq s4raudos

II Kornisiniu ir klientu aptarnavimo veiklos pajamos 2 78,45 T 5.0,

2 3 1,9i 30,21
IV Komisinitl ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos

Finansinio turto vertes pasikeitirno ir pardavimo rezultatas 3 7,1 )0 Ou

v.l Special iqiq atidej iniq sqnaudos
-7.15 -20,0t

v.2 Kitnq finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 0,0(

0.59 0,89
VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

VII Bendrosios ir administracines s4traudos 4 3 i 0,8( 328,21

VIII. Kitos veiklos pajamos 5 1.91 2,6',

IX- Kitos veiklos sanaudos 5 47,2 46,8)

,f}ililji n

xl. Pelno mokestis
0.1 3,6t
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Kredito unija Skuodo bankelis

AISKINAMASIS ruSlns
2013 M. GRUODZTO 3t D.

(visos sumos pateiktos t[kst. litq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

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

Lietuvos bankas 1998 m. birZelio 25 d. i5dave licencij4 vykdyti finansines operacijas.
Kredito unija Skuodo bankelis, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir

socialinius poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq priemimu i5
neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme
nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizikq
bei atsakomybg.

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

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

KU yra isikurusi adresu Vytauto l3-33, Skuodas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 7 darbuotoj ai (2012 m. pabaigoje - 7

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

2013-12-31 2012-12-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai asmenvs t304 1312
Juridiniai asmenys 4 5

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2013 metq finansiniq ataskaitq
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 patvirlinta 1998-11-06 ir pakeista 2013-03-15
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4 ir

baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansindse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkst. litq (tUkst. Lt).

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito: leuras.
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityi pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo dien4:

pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta iverlintus
piniginius turlo bei isipareigojimq likudius vietine valiuta. apskaitomas pelno (nuostoliq) ataskaitoje.
Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami rnetq pabaigoje galiojusiu kursu.
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Pagrindiniai principai

Atsargumas ( konservatyvumas ). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos
turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq fvertinti apdairiai, t. y. kad jq
verte nebiitq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir lkiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje

ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding fbrm4.
ReikSmingumas. Finansindse ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4

irrforrnacij4. Infonnacija reik5mingatada, kai ja praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq
vartotoiai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

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

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidirno momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamulnas. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamtl ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda varlotojams iverlinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendirnq veiksmingurnq.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir joje

nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga finansine
blkle. taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

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

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito jstaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistarni ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai
isipareigoj irnai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq iverlybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos iLietuvos banko, Lietuvos
Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdvds valstybiq vyriausybiq verlybinius popierius. Sie
vertybiniai popieriai pripaZistami ir vefiinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tuftas
ir flnansiniai isipareigojimai" nuostatas.

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

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gat*inLl sumLl straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-
ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas" Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.
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Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinll sumll straipsnyje parodomos kledito
r.rnijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis. Suteiktos
paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standafio

..Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amorlizuota savikaina, kuri gaunama taikant
apskaidiuottl pallkanq metod4).
P askolry vertes suntcti/i imas

Paskolos yra veftinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklernis, kredito unijos finansinds skolininko
btrkles veftinimo tvarka ir Verslo apskaitos standarlais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kad4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato. ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos veftd nesumaZejo. AtsiZvelgus ! vertinimo rezultatus,
paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rrzrk4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos grupg,

kredito unijos valdybos patvirlinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitines vertes

lalies su imo dydZiai pateikti lentelete

Paskolq rizikos grup6 Anskaitin6s vertds sumaZ€iimo dydis proc.
2013 m. 2012 m.

standaftine (i rizikos grupe) 0 0

galimos rizikos (II rizikos grupe) l0 t0
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 30 30

abeiotina (IV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vedes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant ipaskolq rizikos grupg (tiketin4 atgauti
paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemonds pinigq sraut4).

Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 9JA proc. diskonto norma (2012 metais

taikyta 9Jg proc. diskonto norma).
Paskolq vertes sumaZejimas2012 ir 2013 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirlintas

taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38

patvirlintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq) abejotiniems

aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.
Kito finansinio turlo straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqij ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis tuttas, neparodyas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tuftas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

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

skolas perimto nefinansinio tur1o, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turlo straipsnius

neitlaukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri arlimiausiu metu ketinama parduoti,

pripaZfstamas tikrqja vefte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos veftinamas pagal 9-ojo
verslo apskaitos standafto,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

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

..Il gal aikis materi alusis turtaso' nuostatas, ver1d.

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

standarto

,,Nematerialusis turtas" nuostatas, vefte.
llgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina -L500-S0 LL (2012 m.

1500.00 Lt ) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejirno (amortizacijos) ir turlo

//-(-



:_5

nuvertdiimo suma. Nusidevejimas (amortrzacija) apskaidiuojamas naudojant tiesinibld4, proporcingai
pura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo verlg per nurnatom4 jo naudojimo laikotarpi'

Turlo naudojimo laikotarpiai yra tokie:

llealaikio turto grup6 Nusiddvdiimo (amortizaciios) laikotarpiso metais

Prosramine iranga -)

Pastatai 40

Leneviei i automobiliai
Baldai 6

Kompiuterir-re iranga
1J

Kitas auk3diau neiSvardytas materialus tuftas 4

Remonto ir prieZitros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriarnos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isiPareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito

unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms sulna. Moketinos

surllos ir lsipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketintl sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa

kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma.

Moketinos sumos ir lsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir vertinami pagal

18-oio verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas'

Kitq moketinq sumq ir lsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigoji-ui, ,r"puroAyii t ituor. moketinq sumq ir fsipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir veftinami pagal 24-ojo verslo

apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,.Atlygis darbuotojui" ir
atitinkamus kitus verslo apskaitos standaftus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai skolos

vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines

(sr"rbordinuotosios) paskolos poZymius.
Skolir-rtos le$os i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirlas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gautq grynllil+ iplaukq ir padengimo vefies susidarEs skirtumas pripaZistamas

pajarnomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpitaikant
galiojandias pal[kanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine

galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir

isipareigoj itnus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq PriPaZinimas

Palukanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito lstaigose laikorntl pinigu,

kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris neveftinamas tikrqla vefte.

Anortizuota savikaina ivertinto finansinio turlo pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotil pallkanq metod4. Pal[kanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus

gauta ekonomind nauda ir pajamq suma gali buti patikiniai iverlinama.
Pal[kanr1 s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
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kitiems klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus,
kurie nevertinami tikr4ja vefte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajam-q ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ

tarpir-rinkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirlos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai yra

nereik5mingi ir pajamomis pripaZinami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yrapripaListamos, kai
patirianros. Komisiniq pajamos i5 operacijq yrapripaListamos, kai atliekama susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
jstaigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikrosios
vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto veftes surnaZejimo ir nuostoliq del vertes

sr.rmaZeiimo panaikinimo rezultatas, prekybos verlybiniais popieriais ir kitu f-rnansiniu tutlu pelnas arba

nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos formuoja atsiZvelgdarna i
kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento finansing ir ekonominq

b[klg. i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdymq, i turimas uZtikrinimo
priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito unijos tutto vertei,

sanaudas.
Kito flnansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodorni operacijq uZsienio

valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rczultatar.
Bendrqf q ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
Kitds veiklos pajamq ir kitds veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno

mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2013

metq apmokestinamajarn pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2012 metq - 5
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turlo realizavimo
ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirlumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.

Tarifai, galiojantys ar patvirlinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio
paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqf q mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansindse

ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavrmas, vadovybds nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip lsipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos 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 standarl4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas

yra 0,3o/o visos tutlo balansines veftes.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

PASTAtsA PALLIKAN U PAJAMUS IR S,{NA
Straipsnis 2013 m. 2012m. Pokytis,

tiikst. Lt
UZ paskolas 266,96 306^2t -39.2s

I

I

I

I

U OS IR SANAUDOS
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UZ le5as bankuose 0.00 0,00 0,00

UZ le5as LCKU 91,99 147,64 -55 65

UZ vertybinius popierrus 11,61 16,45 -4.84

I5 viso pajamq 370,56 470,30 -99,,74

[]Z iridelius 65,43 107,39 -41,96

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

UZ tikslinirl programq paskolas 0,85 1,48 -0,63

[5 viso s4naudq 66,28 108,87 -42,59

Grynosios paltrkanq pajamos 304,28 367,43 -57,15

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012m. Pokytis,

tiikst. Lt
Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos 78,45 75,02 3,43

Komisinitl ir klientq aptarnavimo i5laidos 31,95 30,21 r,74

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos naiamos

46,50 44,91 1,69

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

ESS

Straipsnis 2013m. 2012m. Pokytis,
ttikst. Lt

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: -7,,15 -20,04 12,89

Paskolu -7,75 -20.04 t2.89
Kito finansinio turlo

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir
nardavimo rezultatas

I5 viso naiamu 7.15 20.04 -12,89

15 viso sanaudu 0,00 0,00 0,00

Rezultatas 7,15 20,04 -12,89

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,

tiikst. Lt
Darbo iesos i5laidos 242,17 250,39 -8.22

Nusidevei irno iSlaidos 9,70 9.07 0,63

FA audito iSlaidos 9,00 9,00 0.00

Reklamos ir marketingo iSlaidos 1,13 2,62 -1,49
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Patalpu iSlaikymo i5laidos 11,02 1) )) -1,20
Kitos iSlaidos 37.78 44.9t -7 "r3
15 viso 310.80 328.21 -17.41

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR \AUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,

tiikst. Lt
Stojarnasis mokestis 0.20 0,28 -0,08

Delsoinisiu oaiamos | "71 2,20 -0"49

Kitos paiamos 0.00 0.19 -0,19
I5 viso naiamu 1,91 2,67 -0076
Indeliu draudinro imokos 20.86 22.06 -1.20
Atskaitvrnai i stabilizaciios 26,43 24,76 1,67

I5 viso sanaudu 47.29 46,82 0.47
Grvnosios kitos veiklos naiamos -4s.38 -44.15 -1.23

6 PASTABA PELNO MOKESCTO SANAUDOS

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,
tiikst. Lt

Einamuiu metu pelno mokesdio sanaudos 0,1I ))s -2,14
Atidetoio pelrro mokesiio sanaudos 0"04 1,43 1.39

I5 viso rrelno mokesiio sanaudu 0.15 3.68 -3,s3

Atid6toio nelno mokesiio turto iud€iimas
Likutis metu pradZiote 0.04 I,46 -r,42
Turto pokytis del sukauptu kaupimu atostogoms -0,04 -0,05 0,01

Turto pokylis del mokestiniu nuostoliu 0.00 1,37 1,37

Likutis metu nabaisoie 0,00 0,04 -0,04
t.sk. del sukauotu kauoimu atostocoms 0,00 0.04 -0,04

de I mo ke sti niu nuosto liu 0.00 0.00 0.00

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito uni.jos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai

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

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Linomq pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai nedidele.

Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktflra ir pokydiai:

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,
tiikst. Lt

59,29 81,53 aa 1<

Leios LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose sqskaitose

53,39 )1 11 30.67

Le5os LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose \567,39 1778,36 -210,98

I5 viso 1680,05 1882,61 -202,56
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8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybitl vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius balanse
rodomos kartu su apskaidiuotomis pahkanomis ir iverlinus vertes sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 2013 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra

lsigytos laikyti jas iki i5pirkimo datos. Investicijq pokydiai per ataskaitin! laikotarpi ir struktflra buvo

tokie:

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Pokytis,
ttrkst. Lt

Investiciios i verlybinius popierius, laikomus iki Spirkimo
1. Trumpalaikes investicijos i LR VVP

2. Ilgalaikes investicijos i LR VVP 508"96 502.30 6,66

3. Ilgalaikes investicijos iES VVP

I5 viso investicijq ivertybinius popierius,
laikomu iki iSnirkimo

508,96 502,30 6,66

Investiciios i verlybinius popier us, skifius pardavlmul
Investiciios i LR VVP, ivertinti tikr4ja verle
15 viso investicijq ivertybinius popierius, skirtq
nardavimui
15 viso investiciiu i vertybiniu nopieriu 508.96 502,30 6,66

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

Siarne balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigorns suteiktos paskolos,
terrninuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis palfikanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus veftes surnaZejirl4 del
galin-rq nuostoliq.

Apskaidiuotosios palflkanq normos uZ terminuotus indelius 2013 m. svyravo nuo 0,60 % iki
40'h ('2012 m. nuo 1,20 Yo tkt J,00 7o

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis,
tiikst. Lt

Terminuoti indeliai LCKU
Trumpalaikiai 7355"31 5649.04 1706,33

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU t 0l,94 101 .83 0,11

I5 viso 7457,31 5750.87 1706,44
Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo tezerve, kuris

yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bildu. Sis rezervas skirtas kredito unljq, LCKU nariq veiklos
likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas le5as

pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai
tarn tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali
leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir uZsienio valiuta le5q. UZ
likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0.20 yo dydZio metines pallkanos (2012
metais 0,20 o/o).

1O PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS
Siarne straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir i5 jq
gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis ir ivertinus veftes sumaZejirnq del galimq nuostoliq.



Paskolq portfelio struktiira ir pokydiai:

Eil.
Nr.

Rizikos grup6 2013-12-31 20L2-12-31 Pokytis per metus,
ttrkst. Lt

Apskaitin
6 vertd

Spec.
atiddjiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atidOjini
ai

Apskaiti
nd vertd

Spec.
atid6jini
ai

Standartine 3000.57 2732.70 261.87
2 Galimos rizikos 311,82 0.00 467.t2 0,01 155,30 -0,01

-) Padidintos
rizikos

0,00 0,00 1.84 0,38 - 1,84 -0,38

4 Abeiotina
5 Nuostolinsa
6 I5 viso 3312,39 0.00 3201,66 0,39 110,73 -0,39

7 Specialiqjq
atidejiniq santykis
su kredito unijos
nariams suteiktq
paskolu suma, proc.

0,00 0,01 0 0

Visq didZiausiq paskoh+ suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2013-12-31 dienos

bfrklei buvo 0,00 proc., (2012-12-31 buvo 36,93 proc.)

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS
Siarne balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialq.ii tur14, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso

straipsr-riuose.

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis per metus,
ttikst. Lt

Apskaiti
n6 vert6

Spec.
atid€iiniai

Apskaiti
n6 vert0

Spec.
atiddiiniai

Apskaiti
nd vert6

Spec.
atid6iiniai

I . Finansinis turtas
(LCKU paiai)

515,00 470,00 45.00

2. Gautinos sulnos

2.1 . Gautinos surlos
uZ kredito unijos
perleist4 rnaterialqji
ir nematerialui i tLrrta

2.2. Gautinos surnos
uZ perleist4 finansini
tufta
2.3. BiudZeto skolos
kredito Lrniiai

2.4. Kitos gautinos
sumos(Sttoras)

107,14 107,14 L07,14 107,14 0 0

2.5. SukaLrptos

oaiarr.ros

I5 viso: 622,14 107,14 577,14 107,14 45,00 0

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Siarne straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri

aftirniausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas tuftas.

,/,!



Straipsnis 2013 m. 2012
m.

Pokytis,
tfikst. Lt

A. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas

l-. UZ skolas perimto nefinansinio turto vert6 laikotarpio

oradiioie
2. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas

3. Parduota uZ skolas perimto nefinansinio turto

4.IJZ skolas perimto nefinansinio turto nuvertinimo suma

5. Ui skolas perimto nefinansinio turto vertd laikotarpio
pabaieoie

B. Kito turto vert6 laikotarpio pabaigoje

Kitas turtas 0,65 2,94 -2,29

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

0,65 2,94 _)'rq

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar

kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos

urimo ilsalaikio materialioio turto strul tu lr kvdius oatei kiama lente

Straipsnis ZemE
Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nemateri
alusis
turtas

IK viso

Likuiiai 2012 m. sausio I d.

lsigijimo vete 160,93 55,i5 0.00 216,08

Sukauptas nusidevej imas 26,15 39.4s 0,00 65.60
Likutin€ vert€ 134,78 15.70 0,00 150,48

Apyvarta per 2012 metus

Likutine vefte t34.78 15.70 0,00 150,48

lsigijimai 4,09 4,09

Nusidevejirnas 4.02 5,05 0"00 9,07
Nura5ymai 0.00 0,00 0,00 0,00

Likutin€ vert€ t30.76 14,7 4 0.00 145.50

Likuiiai 2012 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 160.93 59.24 0,00 220,17
SLrkauptas nusidevej imas 30.1 7 44.50 0.00 74.67

Likutin€ vertd 130"76 74,74 0.00 145,50

Apyvarta per 2013 metus

Likutine verle 130.76 14,74 0.00 145,50

lsigijirnai 13,47 13,41

Nusideveiimas 4,03 5,67 9,74

Likutin€ vert€ 126,73 22,54 149,27

Likudiai 2013 m. gruodZio 3l d.

Isigijimo vefte 160,93 72.71 233.64

10
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Sukauptas nusidevej imas 34.20 50,17 84.37

Likutin€ vert€ 126,73 22,54 0,00 r49,27

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis,
ttikst. Lt

0,02 47.75 -47,73
Paskolos i5 LCKU

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO

UNIJOS NARIAMS

palukanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2013 m' nuo 0,50olo

iki 2,50 % (2012 m. nuo 0,50 o iki 7,50 %), juridiniams nariams - nuo 0,5Qo/o iki 2,50 % (2012 m'

nuo 0,50 o/o lki 7,50 oh), ulindelius iki pareikalavimo - 0 % (2012 m' nuo 0 %)'

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAX.EIGOJIMAI

tz pasr$A,suBoRDINUorI ISIPAREIGoJIMAI

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis,
ttrkst. Lt

7268,40 s062.92 220s.48
Iki pareikalavimo :- fiziniams nalams
- kredito uniirl asocijuotq nariq 8,28 6,4r 1,87

l.roAi!n r rtriirr aqociactlll
290.11 564.83 a1A 1a-Ll'+.lLv f^mc nr(}2l1l72Clloms

7566,79 5634,16 1932,63\/ion icinqreioniirnrr iki nareikalavimo
4877.18 5094.46 -216.68't-orrni'rrnti indelini' - fiziniams narlmas

- kredito uniiu asociiuotq nanq

- kredito uniig asociacijq
- kitoms organizaciloms
\/io^ larminrrnfrr indAliu: 4877,78 5094,46 -216,68

12444,57 10728,62 1715,95
I5 viso

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Pokytis,
ttrkst. Lt

Moketirros indeliu draudimo imokos 2,07 I,77 0,30

Sukauptos audito i5laidos

ffi
5,40 5,40 0,00

0.00 0,00 0,00

Knunirlai atostosoms 13,47 13.87 -0,40

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

Kiti isinareisoiimai 2,97 2.82 0,15

1,26 llg" )" ' -2,13
Moketini mokesdiai

I5 viso 25,,17 27,25 -2,08

f sipareigojimo aPra5ymas
lpaskoloJ claveias, pirmine sulna' valiut4 pal0kanq

tronrra. terminas)

Likutis
2013-12-31

Likutis
2012-12-31

Per 2013 metus, ttikst.
Lt

Gr4iinta
suma

Priskaiiiuota
palnkanq

0 0 0 0
I5 viso

1,t

r'/-'



18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Paiinis kapitalas
Unijos pajinikapital4 sudaro 751,20 tDkst. litq (2012 m.750,80 tlkst. Lt). Jis sudarytas i5

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus vertd yra 100 litq. Visas Unijos pajinis kapitalas
apmokdtas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindin!pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo
apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr4Zinant i5pirktq privalomo ir papildomq pajq lmokas.

P r iv al omcts is r e z erva.s

Uniios privalomqiirezerv4sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu iprivalom4jirezervq
pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2013 m. sudard 40I,07
tfikst. Lt (2012 m. - 349,94 tlkst. Lt).

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

19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turlo ir isipareigojimq struktlra pagal terminus:

20t3 12 3I
Iki 3 m6n. Nuo 3 mdn.

iki I metq
Nuo
iki
metu

I
5

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turtas 2626.86 604s.23 4277.86 673,68 13623.63

{sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

9141,26 3126,76 194,92 1160.79 13623,63

Likvidus s turtas 5364.91
Einamie lslparelgollmal tt23t,33

2012-t2-31
Iki 3 m6n. Nuo 3 m6n.

iki I metq
Nuo
iki
metu

I
5

Ilgiau
kaip 5
metai

TS VISO

Turtas 5226.75 4t59.25 1926.22 643.27 r1955.49

{sipaleigojimai, kapitalas ir
rezervai

7104,67 3577.39 117.97 1r55,46 r1955,49

Likvidusis turtas 4099,93
Einamiei i isipareisoi imai 9461.77

20 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

Informaciia anie uniios rodiklintol lTtac le un rus

Rodiklis 2013-12-31 2012-12-31 LB
nustatytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis. Droc. 18,20 ?5 51 13,00
Likvidumo rodiklis, proc. 47,77 43,33 30,00
Atviros vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis 37,39 0 25.00
Bendroii atviros uZsienio valiutos poziciios rodiklis 25.00
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui 0,00 13,01 25,00

L2

J/r



normatyvas, proc, nuo Uniios perskaidiuoto kapitalo
Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma, proc. nuo

Uniios oerskaidiuoto kapitalo.
0.00 36,93 300,00

21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGV SRAUTUS

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

22 PASTABA SUSIJUSIOS SA,IYS

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

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms
Sduotu paskolu ir priimtu indeliu likudiai:Sahms rScluot o tr rrmt I ru lrkuetar:

2013-r2-3t 2012-12-31
ISduotu oaskolu likudiai 74.60 103,57

Pri in-rtu indeliu likudrar 367.74 412.59

23 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unif os Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus. 2013

m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
Unija per 2013 m. nura5e paskolq uZ 0 tlkst. Lt (2012 m. 0 tlkst. Lt), o susigr4Zino

6.75 tfikst. Lt (2012 m. 20,38 tlkst. Lt). 2013 m. pabaigoje nura5ytq ir nesusigraZintq paskolq likutis
buvo 2,70 tukst. Lr (20I2m.9,45tukst. Lt).
Kiti nebalansiniai isipareigojimai: ndra

25 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS
Uniia planuoja ataskaitiniq metq peln4 padeti i privalomzf I rezervE.

26 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI
Unija mano, kad naujai patvirtintos paskolq verlinimo ir specialiqiq atidejiniq (atidejirnq)

paskolonrs sudarymo taisykles, pradedamos taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d.,2014 finansiniq metq

veiklos rezultatams esmines itakos netures.

Administracij os vadove

Vyri ausiasis buhalteris /J."V ^
/ i'3

Alina Sakalauskiene

Au5ra Budrikiene

vadovas valdo iu kvalilikuota istatinio kapitalo ir (arba) balsavtmo teistu da

2013 m. 2012 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq
ir iorns tenkandiu socialinio draudimo imoku suma

82.24 109,01

Kitos iSrnokos (tantjemos. pal[kanos. ir kt.) 4.24 11
ltL

Isipareigoj imq vadovybei, neiskaitant priimtq
inddliu. likuiiai laikotarnio nabaieoie

5,01 5l?

t..,



Ai5kinamoio raSto Priedas Nr. I

Kredito uniia Skuodo bankelis
(tmones pavadlnlmas

2013 metq

l 12044183.V l3-33. Skuodas

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

/;.J,,,,
(para5as)

1'/,, ;,,,,',1 / lt tLtlM-,i,;#;;;G;pavadi',rnas)

l''t?"t^ t it<).rr /t nL t u't't'e4L'
ffirbagaliniio
n'ark1'ti apskaitq kito astnens pareigq pavadirlirnas)

i r;":,- tb, ; c{ r.,.'/' t,".a
(vardas ir pavard,

tt,)



ArsKrndrnuJu I dst.o pI tectaS t\,tI.t

Ai5kinarnojo ra5to priedas Nr'.2
Kredito unija Skuodo bankelis

(imones pavadinimas)

112044183, Vytauto g. l3-33, Skuodas

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PTNIGU SRAUTU POKYEIAI

2013 metai tukst. Lt

alliil
Nrillii

WM'.1ft, ,Y.#,, ,, #l#.*
fi fr "ti$d.iir-f.Eiffi,irii,

I. Bslifin i$ 1,$,F.,Tffi-'4$,i fffiffi$#,'],;l' "W;ffitlliijlil;96,#i

Ll.I gautos paliikanos 408, I 497.7\
t.t.2. ;unrokdtos palIkanos 82,2: n7.61
1,1 Rezullatas 32s,85 380,1 I
t.2.1 gauti konrisirriai 78.45 75,0i
122 surnoketi kornisiniai 3 l,g5 30, I

12.2 Rezultolo.s J6,50 ,14,90

1.3.t susigraZintos paskolos ir kitos iplaukos i5 kredito unijos
nali u

1634,29 l919 ,7 1

t.3.2 sr.rteiktos paskolos ir kitos iSmokos kredito unijos narianrs r738,00 t692,5(

t.3 Rezultatas -r03,7I ))7 ) I

I.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos 50133.0( 49868.4f
t.4.2 irrdeliq i5 klientg ir kredito uniios nariq iSrnokos 48400,6t 50893,2i
1.4 Rezultatqs 1732.37 - 1024,79
I.5.1 kredito istaigorns suteiktq paskolq ir specialiosios

paskirties le5q iplaukos

q)t 27.7C

t.5.2 kredito !staigorns suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties le5q i5mokos

9,li 3l ,21

1.5. Rezultalo.s 0.12 -3,5 1

I.6. r plaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) 8586, I 1459 I ,5(
L6.2 iSrnokos kredito !staigoms (gr4Zintos paskolos) 10369.42 t46t 1,8(

16. Rezultotas -1783,25 -20,30
I7 t kitos tti paslaugas gaulos sutnos I ,91 2,67
1.13. kitos paerindines veiklos pinigu plaukos 0,0c 0.0(
t. t4 kitos pagrindines veiklos pinigu Smokos 343.8( 361 ,7 t
t.7.3 srrrnokdtas pelno rnokestrs ))\
L7 Rezultata.s -316,1 I -3 59.07

Grvnieii pasrindin€s veiklos pinigu sraulai -128,2 -755,3t

II nvesiici*$$ltr$.1 $tslft$.S Hffi;n-e#liiii-q.ffi : :4i i!,Yifiij;

Il.t.l jplaukos perleidZiant vertybinius popierius 500.69 src
1.1.2 iSmolcos isigyiant vertybinius popierius 516,94
il.t Re:ultata.s -16.25 5)A
il.2.1 iplaLrkos perleidZiant ilgalaik! materialqi j, nernaterialqii

turtq
0,0c 0,0[

il.2.2 iSrnol<os jsigyjant ilgalaiki materialqii, nematerialqji turt4 13,48 4,0t

II.2 Rezultatas 13,48 -4,09
II.3_l <itos investicines veiklos pinigu iplaukos C

I I.3.2 litos investicines veiklos pinieu iSmokos 45 4:
II 3 Rezultatas -45 -45

Grynieii investicin€s veiklos pinisu srautai -7 4.73 -43.t

,J/ 
,



AtJNilrdilruJv rd)Lv PrrsudJ rrr.4

ePINI(;U SRAUTU POK A

Eil.
!N{,ri

Fini* ttslntsliistl{l5i
il*t!#t!#!t

:i PaTtih-ss"r i
;4? -:.*11TT.Y :)I ' r

:s:i.r,:Nt$;l.i, 'l

ITLii E^;f:|."..........::....:"..'." j
t.':r:'ta i r rl.l

III raiu imokos 865.5C t 07.3(

ul 1.2 i Sstoj us i erns nariams graLinti pagrind in iai i r papi ldomi
p4iai

865, I C 152,1

III 1.3 pelno dalies iSnrokejimas kredito unijos nariams c

Ut. I Rezullatas 0,4 -44,8

nt.2.t pagal subordinuotuosius !sipareigojirnus gautos sumos c

UI.2.2 pagal subordinnotuosius isipareigoj imus sumoketos

st-ltllos

f

I I I.2. Rezultulas 0 0

ril.3.1 kitos finansines veiklos pinigq iplaukos
I I t.3.2 kitos firransines veiklos pinigu iSmokos c

I I1.3, Rezultatas 0 0

Grvnieii finansin€s veiklos pinisu srautai OJ -44.8

tv. Grynasis pinigq srautq padiddjimas (sumaZ6jimas) -202,5( -843.9r

Pin igai laikotarpio pradZioje 1882.61 2'.126,59

vt. Pinigai laikotarpio pabaigoje t 680,05 1882,6 t

Adrr irr istlacii vadovd

(!rnones vadovo pareigq pavadininras)

Vyr. buhaltere

"/1 /i/i,
(vardas ir pavarde)

/)*"-X -"' (parfas)

lc.,
/*ina*

(vardas
/s*do''/r2,'4^

ir pavard6)


