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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

SHutes kredito unijos nariams

ISvada del finansiniq ataskaitq

Mes atlikome Silutes kredito unijos toliau pateikiamo finansinil! ataskaitl! rinkinio, kuri sudaro
2014 m. gruodzio 31 d. balansas, pelno (nuostolil!) ataskaita bei aiskinamasis rastas (toliau -
finansines ataskaitos), auditq.
Vadovybes atsakomybe uz jinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz sil! finansinil.l ataskaitl.l parengimq ir teisingq pateikimq pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanCius teises aktus, reglamentuojanCius buhalteriny apskaitq ir finansiny
atskaitomyby, ir verslo apskaitos standartus, ir tokiq vidaus kontroly, kokia, vadovybes nuomone,
yra bUtina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingl.l iskraipyml.l del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
MUsq atsakomybe - apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomony, pagrjstq atliktu auditu. Mes
atlikome auditq pagal tarptautinius audito standartus. Siuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumemes etikos reikalaviml! ir planuotume bei atliktume auditq taip, kad gautume pakankamq
uztikrinimq, jog finansinese ataskaitose nera reiksmingl! iskraipyml.l.
Auditas apima procedUras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodymq del finansiniq ataskaitl.l
sumq ir atskleistos informacijos. ProcedUrq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
jskaitant finansinil.l ataskaitl! reiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinimq.
Vertindamas siq rizikq, auditorius atsizvelgia i vidaus kontroly, susijusiq su imones finansinill
ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktl.l tomis aplinkybemis tinkamas audito
procedUras, taCiau ne tam, kad pareikstl.l nuomony apie imones vidaus kontroles veiksmingumq.
Auditas taip pat apima taikomq apskaitos metodq tinkamumo ir vadovybes atliekamq apskaitiniq
ivertinimq racionalumo ir bendro finansiniq ataskaitq pateikimo ivertinim'l-.
Mes tikime, kad mUsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami mUsq nuomonei pagristi.
Nuomone
MUsq nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia Silutes
kredito unijos 2014 m. gruodzio 31 d. finansiny bUkly ir t'l- dienq pasibaigusiq metq finansinius
veiklos rezultatus bei pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teises
aktais, reglamentuojanciais buhalteriny apskait'l- ir finansinil.l ataskaitq sudarym'l-, ir verslo apskaitos
standartais.
ISvada del kitq teisiniq ir prieiiiiros reikalavimq
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijl! jstatymo 53 str.l p. 1-6 pst. pateikiama
audito ataskaitoje.
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SILUTES KREDITO UNIJA
(jmones pavadinimas)

112041116, Lietuvinink4 32/K£:stucio 1, SHute, tel./fax 8-441-75070
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2014 m gruodzio men.31 <1.BALANSAS

2015-01-22 Nr. 2-14-1
(atskaitos sudarymo data)

2014 met4
(ataskaitinis Imkotarps)

tOkst. Lt
(ataskaitos tikslumo lygis Jr vahuta)

TURTAS Pastabos Finansiniai Praejl(
Nr. metai finansiniai

metai
A. TURTAS 79068 70200

I. Pinigai ir pinig4 ekvivalentai 8 7174 2059

n. Investicijos j vertybinius popierius 9 16292 17138

Ill. Kredito jstaigoms suteiktos pasko los ir kitos isj4 gautinos sumos 10 9894 10345

IV.
Kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir kitos is j4 gautinos 11 42929 38466
sumas

V. Kitas finansinis turtas 12 821 741

VI. Atsargos, uz skalas perimtas ir kitas turtas 13 620 88

VII. lIgalaikis materialusis turtas 14 1338 1362

VIlI. Nematerialusis turtas 14 0 1

TURTO IS VISO: 79068 70200

NUOSA VAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI I'astabos Finausiniai Praejl(
Nr. metai finansiniai

metai
B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 71426 63573

I. Maketinos sumos ir jsipareigojimai kredita jstaigams 15 1332 1214

II.
Moketinas sumas ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijas 16 69868 60655
nariams

Ill. Kitas maketinas sumas ir isipareigojimai 17 226 201

IV. Atidejiniai 0 0

V. Subardinuati jsipareigaj imai 18 0 1503

C. NUOSA VAS KAPITALAS 7642 6627

I. I'ajinis kapitalas 19 6022 5489

II. I'rivalamiej i rezervai ir kapitalas 19 1138 635

III. Perkainojima rezervas 0 0

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 26 482 503

IV.I Ataskaitini4 met4 pelnas (nuostoliai) 482 503

IV.2 Ankstesnil! met4 pelnas (nuostoliai) 0 0

NUOSAVO KAI'ITALO IR ISII'AREIGOJIMl) IS ViSO: 79068 70200

Administracijos vadove ~y Genovaite Kimbriene
(jmoncs vadovo pareig4 pavadinimas) I;?k~ (vardas ir pavardc)

Vyr.buhalterc Rita Stonienc
(vyriausiojo buhaltcrio (buhaltcrio) arba galincio (;1(P~~') (vardas ir pavardc)

tvarkyti apskaitlj kito asmens parcigLlpavadinimas)
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/
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SILUTES KREDITO UNIJA
(jmones pavadinimas)

112041116, Lictuvininkq 32/Kystucio I, SUute, tcl./fax 8-441-75070
(jmunes kudas, adresas, kiti duumenys)

(Tvirtinimo zyma)

2014 m. gruodzio men. 31 d. l'ELNO (NlJOSTOLl~J) ATASKAITA

2015-01-22 Nr.2·14-1
(ataskaitos sudarymo data)

2014 metll
(ataskaitilllS laikotarpis)

tOkst. Lt
(ataskaitos tikslumo Iygis If valiuta)

Eil. Straipsniai Pastabos Finansiniai Praejl; finansiniai
Nr. Nr. metai metal

I. PalOkanq p~amos 1 3658 3769

II. Paliikanll sqnaudos 1 1233 1476

111. Komisiniq ir klientll aptarnavimo veiklus pajamos 2 292 273

IV. Komisinill ir klientll aptarnavimo veiklos sl}naudos 2 133 119

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 23 -75

V.1. Specialilliq atidejiniq sqnaudos 3 12 -248

V.2. Kitas tinansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezllltatas 3 35 -323

VI. Kitas tinansines ir investicines vciklos pelnas (nllostoliai) 4 16 13

VII. Bendrosios administracines Sl}nalldos 5 2153 1896

VIII. Kitos veiklos pl\jamos 6 82 80

IX. Kitos veiklos sanalldos 6 0 0

X. PELNAS (NUOSTOLlAI) PRIES APMOKESTINIMJ\ 552 569

XI. Pelno mokestis 7 70 66

XII. GRYNASIS PELNAS (NlJOSTOLlAI) 482 503

Administracijos vadove ~f~ Gellovaite Kimbrielle
(jmolles vadovo pareig4 pavadillimas) 'Dt"')f (vardas ir pavarde)

Vyr.buhaltere /t~1J Rita Stonicile
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio (! V/(Pl1as) (vardas ir pavarde)

tvarkyti apskaitll kilo aSlllens parcigll pavadinilllas)
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Silutes kredito unija

AISKINAMASIS RAST AS
2014 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tukst. litl), jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Silutes kredito unija (toliau Unija) buvo uzregistruota LR imonilj rejestre 1996 m. geguzes 2
d.

Lietuvos bankas 1996 m. balandzio 4 d. isclave licencij'l- vykclyti visas operacijas, nuroclytas
Lietuvos Respublikos kredito unijl.I !statyme. Licencija pakeista 2008 m. gruodzio 16 d. Si licencija
suteikia teis« verstis Lietuvos Respublikos kredito unijlj jstatymo septinto straipsnio pirmos dalies
pirmame, antrame, ketvirtame, penktame punktuose nustatyta veikla ir atlikti operacijas uzsienio
valiuta teises aktL!nustatyta tvarka.

Silutes kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariL! ukinius ir socialinius
poreikius ir turi licencij'l- verstis, ir verciasi indelil.! ir kitlj gr'l-zintinL! lesL! priemimu is
neprofesionalilj rinkos dalyvilj ir jl) skolinimu, taip pat turi teis« verstis kitlj LR kreditl! unijl!
istatyme nustatyt4 finansinil! paslaug4 teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusiq rizik'l- bei atsakomyby.

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

Respublikos kredito unijlj istatymu, Lietuvos Respublikos finanslj istaigL! istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatinilj bendrovil) (kooperatyvl)) istatymu bei kitais istatymais, prieziuros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KU yra isikurusi adresu Lietuvininh! g. 32/ KystuCio g. 1, Silute. 2014 m. pabaigoje Unija
turejo 11 nutolusilj kasL!:ZemaiciL! Naumiestyje, Sveksnoje, Kintuose, Usenuose, Vainute, Rusneje,
Juknaiciuose, Vilkyciuose, Gm'dame, Saugose ir Katyciuose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Unijoje dirbo 27 darbuotojai (2013 m. pabaigoje - 27
darbuoto j ai).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2014-12-31 2013-12-31
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys 8347 80 8036 80
Juridiniai asmenys - 98 - 77

1



APSKAITOS PRIN elP AI

Zemiau yra isdestyti pag1'indiniai apskaitos principai, naudoti 2014 metl! finansinill ataskaitll
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos Y1'aparuostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus 1'eglamentuojanciais k1'edito unijll apskaitos tvarkymq bei unijos
apskaitos politikq.

Unijos apskaitos politika patvi1'tinta 2013-03-05, patvirtintas paskutinis politikos
atnaujinimas 2014-12-30 d.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien~
ir baigiasi gruodzio 31 dien~.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tGks1.litq (tUks1.
Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = leuras.

Sandoriai uzsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutll kursus, galiojanCius keitimo
dienq: pelnas i1' nuostoliai, atsirady j vykdzius sias ope1'acijas bei pe1'skaiCiavus uzsienio vali uta
jvertintus piniginius turto bei jsipa1'eigojimq likucius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolill)
ataskaitoje. Metll pabaigoje likuCiai uzsienio valiuta perkainojami metll pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
.los turtas, nuosavas kapitalas ir jsipareigojimai, pajamos ir sqnalldos bUtq jvertinti apdairiai, 1.y.
kad .14verte nebGt4 nepagrjstai padidinta ~lrbanepagrjstai sumazinta.

Turinio, 0 ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir Gkiniai jvykiai kredito unijos
apskaitoje jrasomi pagal .Illturinj ir ekonominy prasmy, 0 ne tik pagal .Illjuridiny formq.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reiksmingq
informacijq. Informacija reiksminga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai finansinill
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tystinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks i1'tys savo operacijas pakankamai ilgai, kad .Ii nesiruosia likviduotis ir .los veiklos sritys neb us
reiksmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingl! laikotarpiq finansiniq ataskaitll duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripazjstamos tada, kai .los jvyko (ne pinigll gavimo arba
isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo principq, informuoja vartotojus ne tik apie praeities jvykills, bet ir apie
jsipareigojimlls moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos ziniq ir sugebantiems analizlloti pateiktq informacijq.

Svarbllmas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams jvertinti praeities, dabarties ir
ateities jvykillS, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciau priimtq sprendimll
veiksmingumq.

Patikimumas, tikrllmas it' teisingumas. Infonnacija patikima tada, kai .Ii yra tiksli, issami ir
joje nera reiksmingll klaidll. IS kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansine bGkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bGkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitinj laikotarpj, siejamos su
s~naudomis, patirtomis uzdirbant tas pajamas.
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Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito jstaigose jvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripazistami ir vertinami pagal 18-oj0 verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai
jsipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

j pasko los rizikos
tiketini paskolos

Paskolq rizikos grupe Apskaitines vertes sumazejimo dydis proc.
2014m. 2013 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grllpe) 5 10
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 30
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

lnvesticijq j vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kit4 Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

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

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiciuotq palUkanq metodit.
Kredito jstaigoms suteiktl..lpaskoll..!ir kitq is jq gautinq sumq straipsnyje parodomos salies ir

uzsienio kredito jstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Pasko los ir is anksto kredito jstaigoms pervestos lesos pripazjstarnos ir vcrtinarnos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis tmias ir tinansiniai isipareigojirnai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terrninuotqjq indeliq sukauptos palUkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskoll..! ir kitq is jq gautinq surnq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripazistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaiciuotq palukanq metodit).
Paskohf vertes sumaiejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolll vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko blikles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reciau kaip kartit per menesj. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumazejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Pasko los, jvertinus rizikit, grllpuojamos j penkias grupes. Atsizvelgus
grupy, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti
apskaitines vertes dalies sumazejimo dydziai pateikti lenteleje:

Paskolq vertes sumazejimas skaiciuojamas atsizvelgiant j paskolq rizikos grupt( (tiketinit
atgauti paskolos apskaitines vertes dal!) ir lIztikrinimo priemont( (uztikrinimo priemones pinigq
srautit). Apskaicillojant uztikrinimo priemones pinigq srautit taikoma litams 7,00 proc., eurams -
7,00 proc. diskonto norma (2013 metais taikyta litams 9,00 proc., eurams - 7,00 proc. diskonto
norma).

Paskolq vertes sumazejimas 2014 ir 2013 metais buvo skaiciuojarnas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
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nutarimu Nr. 38 patvlrtll1tas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir speciali1.!iq atidejiniLl
(atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleistEj-
material1.!iiir nematerial1.!ii turtq, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripazistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai"
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 kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. Uz skolas perimtas nefinansinis turtas, kur! artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaz!stamas tikr'tia verte atemus pardavimo islaidas, 0 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 uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
"Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turto, pripazinto ir apskaitoje uzregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialusis
turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto !sigijimo savikaina 1500 Lt, (2013 m. -
1500 Lt) parodomas jsigijimo verte, sumazinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiCiuojamas naudojant tiesini bCidEj-,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto jsigijimo verty per numatomq jo naudojimo
laikotarp!.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:
Ilgalaikio turto grupe Nusideve.iimo (amortizaci.ios) laikotarpis, meta is

Programine jranga 3
Pastatai 25
Lengvieji automobiliai 6; 10
Baldai 6
Kompiuterine jI'anga 3
Kita jranga 4 ; 5

Remonto ir prieziuros islaidos pripazjstamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbLl registravimas apskaitoje
priklauso nuo tLldarbl! suteikiamo I'ezultato.

Finansiniai jsipareigojimai

Moketiml sumll ir jsipareigojimll kredito jstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
jsipareigojimll salies ir uzsienio bankams bei kitoms kredito jstaigoms suma. Moketinos sumos ir
jsipareigojimai kredito jstaigoms pripazjstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai !sipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumll ir jsipareigojiml! klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos jsipareigojim4 klientams, Imrie nera kredito jstaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripazjstami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.
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Kitlj moketinq sumq ir jsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
jsipareigojimai, neparodyti kituose moketinq suml) ir jsipareigojiml) straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir jsipareigojimai pripazjstami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto "Pel no mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartlls.

Subordinuotuosius kredito unijos jsipareigojimus slldaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos pozymius.

Skolintos lesos is pradzil) pripazjstamos tikrqja verte, kuri'l sudaro grynoji gautl) 16sq suma,
atskaieiavus sandoriui sudaryti patirtas s'lnaudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gautq grynqiq jplaukq ir padengimo vertes susidarys skirtumas pripazjstamas
pajamomis arba s'lnalldomis pelno (nuostolil)) ataskaitoje per vis,! skolos padengimo laikotarpj
taikant galiojaneias palUkamj nm'mas. Skolintos lesos pripazjstamos atsiskaitymo momentu,

Finansinis turtas ir jsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskaityti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto sum a arba realizuoti turt'l ir
jsipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s~naudq pripazinimas

PalUkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos is kredito jstaigose laikoml)
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq pasko14 ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
verte. Amortizuota savikaina jvertinto finansinio turto palUkanl) pajamos apskaiciuojamos taikant
apskaiciuotl) palukanl) metod,!. Palllkamj pajamos pripazistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajaml) suma gali buti patikimai jvertinama.

PalUkanl) sqnaudl) straipsnyje parodomos kredito jstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiciuotos palUkanos uz indelius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie
nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudl) straipsniuose parodomos uz
tarpininkavim~l uzdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanalldos. Visi papildomai gauti paskoll) administravimo mokeseiai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripazinami iskarto juos gavus. Komisinil) s,!naudos yra
pripazjstamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is operacijl) yra pripazjstamos, kai atliekama... ..
SUSIJusloperaclJa.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
jstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktl) paskolq vertes sumazej imo ir nuostolio del vertes
sumazejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybinil) popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieri1.} ir kito finansinio turto vertes sumazejimo ir
nuostolil~ del vertes sumazejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsizvelgdama j kiekvieno savo sandorio del finansinil) paslaugl) teikimo rizikingum,!, j
kliento finansiny ir ekonominy bUldy, i prievoliq pagal sandorius del finansinil~ paslaug1.}teikimo
vykdym'l, j turimas uztikrinimo priemones sioms prievolems jvykdyti ir kitas aplinkybes, turinCias
jtakos kredito unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolilD straipsnyje pat'odomi operacijq
uzsienio valiuta, kitl~ finansinil~ priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijl~ rezultatai.

Bendntiq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s,!llaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kit5s veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos jprastines veiklos pajamos ir sanaudos,

Pelno mokescio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesCio
ir atidetojo pelno mokescio suma. Vadovaujantis LR pelno mokescio jstatymu, 2014 metq
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apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokescio tarifas, 2013 metq - 15
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaiCiuojamas naudojant mokescio tarifus, galiojanCius ar
patvirtintus balanso sudarymo dienif ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesCio turto
realizavimo ar atidetq mokesciq jsipareigojimq !vykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sllkallptq sifnaudq ir patirtq nllostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dienif yra naudojami atideto pel no
mokesCio paskaiciavimui.

Kai apskaiciuojamas bendras atidetluq mokesCiq turtinis likutis, jis pripazjstamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitinj laikotarpj gautos jpJaukos, nepripazintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip jsipareigojimai, 0 per ataskaitinj laikotarpj jvykdytos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripazintos s'lnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaieiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq jvertinimtj keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart'l. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant sias finansines ataskaitas
yra 1,50 % visos turto balansines vertes.

FINANSINIl} ATASKAITl} PASTABOS

1 PASTABA PALUKANl) PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,

tiikst. Lt
UZ pasko las 2739 2730 9

UZ lesas bankuose 7 11 -4

UZ lesas LCKU 163 226 -63

Uz vertybinius popierius 749 802 -53

ISviso pajamq 3658 3769 -111

UZ indeIius 1166 1381 -215

UZ LCKU pasko las 41 72 -31

UZ tiksliniq programq pasko las 26 23 ')

J

ISviso s~naudq 1233 1476 -243

Grynosios palUkanq pajamos 2425 2293 132
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2 PASTABA KOMISINIl) IR KLIENTl} APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S;\NAUDOS

Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Komisini4 ir klient4 aptarnavimo pajamos 292 273 19
Komisinitt ir klientl! aptarnavimo s~naudos 133 119 14
Grynosios komisini4 ir klient4 aptarnavimo 159 154 5
veikIos pa.iamos

3 PAST ABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDA VIMO
REZULTATAS

Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,
tiiI{st. Lt

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo 23 -75 98
rezultatas:
Spec. atidejinitt paskoloms s'lllaudos 12 -248 260
Nurasyt4 paskoll! s~naudos -35 323 358

4 PASTABA KITAS FINAN SINES III INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
fNUOSTOLIAI)

Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Realizuotas pelnas is operacijtt uzsienio valiuta 21 15 6
IS viso pajamq 21 15 6
Realizuotas nuostolis is operacij4 uzsienio valiuta 1 1 0
Realizuotas nuostolis is operacijtt vertybiniais 4 1

,.,
.)

poplenms
IS viso snnaudq 5 2 3
Rezultatas 16 13 3

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SJ\NAUDOS

Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Darbo jegos islaidos 1434 1184 250
Nusidevejimo islaidos 43 46 ,.,

-.)

FA audito islaidos 15 15 0
Reklamos ir marketingo islaidos 8 8 0
Nefinansinio turto nuvertej imas 1 0 1
Indelitt draudimo jmokos 127 117 10
Atskaitymai j stabilizacijos fondq 183 146 37
Komandiruocitt ir transporto islaidos 36 59 -23
Telefono ir rysio paslaugos 33 48 -15
ISlaidos patalpl! islaikymui 62 64 -2
Kitos islaidos 211 209 2
IS viso 2153 1896 257
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6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR Si\NAUDOS
Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,

tiikst. Lt
Stojamasis mokestis 9 10 -I
Pata1pl! nuoma 24 26 -2
Delspinigil! pajamos 50 43 7
Kitos veiklos pajamos (perimto turto perleidimo ir -2 0 -2
ilgalaikio turto pardavimo rezultatas)

Vi pazymas 1 1 0
IS viso pajamq 82 80 2
IS viso s~naudq 0 0 0
Grynosios l~jtos veiklos pajamos 82 80 2

7 PASTABA PELNO MOKESCIO Sf\NAUDOS
Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,

tiikst. Lt

Einamqjq metl! pelno mokesCio sqnaudos 70 68 2

Atidetojo pelno mokesCio sqnaudos 0 -2 2

IS viso pelno mokescio s~naudq 70 66 4

Atidetojo pelno mokesCio turto judejimas

Likutis metl! pradzioje 3 1 2

Turto poky tis del sukauptl! kaupimq atostogoms 0 2 -2

Turto poky tis del mokestiniq nuostoJiq 0 0 0

Likutis metq pabaigoje 3 3 0

t.sk. del sukauptlf kaupim~1atostogoms 3 3 0

8 PAST ABA PINIGAI IR PINIGl) EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir piniglf ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai jvairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sqskaitose ir kitose kredito
jstaigose.

Pinigl! ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidzios investicijos, lengvai konvertuojamos i
iinomq pinigq sumq. Tokios lesos yra be nustatyto termino, 0 vertes pokyciq rizika yra 1abai
nedidele. Pinigq ir pinigl! ekvivalentq struktura ir pokyciai:

Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Grynieji pinigai 273 484 -211

Lesos LR komerciniuose bankuose turimose 1945 823 1122
atsiskaitomosiose sqskaitose
Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 4956 752 4204

ISviso 7174 2059 SUS
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9 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitlj
Europos ekonomines erdves valstybilj vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiciuotomis palCtkanomis ir ivertinus vertes sumazejimq del galimlj
nuostolill·

Unija 2014 m. gruodzio 31 d. vertybinilj popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra
isigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. Investicijlj pokyCiai per ataskaitinj laikotarp! ir struktilra
buvo tokie:

Straipsnis 2014-12-31 2013-12-31 Poky tis,
tfikst. Lt

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki iSpirkimo

Ilgalaikes investicijos iLR VVP 12845 12570 275

Trumpalaikes investicijos i LR VVP 3447 4568 -1121

IS viso investicij4 ivertybini4 popieri4 16292 17138 -846

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS Jl}
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos salies ir uzsienio kredito jstaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Pasko los ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis palilkanomis paskutiny ataskaitinio laikotarpio dienq, jvertinus vertes sumazejimq
del galimq nuostoliq.

ApskaiCiuotosios palCtkanlj normos uz terminuotus indeiius 2014 m. svyravo nuo 0,4 % iki
1,6 % (2013 m. nuo 1,7 % iki 2,9%).

Straipsnis 2014-12-31 I 2013-12-31 Poky tis,
tfikst. Lt

Terminuoti indeIiai LCKU
Trumpalaikiai 8570 6364 2206

.

Ilgalaikiai 691 3407 -2716
U:sos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 633 574 59
IS viso 9894 10345 -451

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU jstatymo nustatytu budu. Sis rezervas skirtas kredito unijlj, LCKU nariq
veiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio naril!
susirinkimo patvirtintq dalj lesll nuo visq terminuotq ir neterminuotq indelill kredito unijoje litais ir
uzsienio valiuta leS4. uz likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms mokamos 0,20 %
dydzio metines palCtkanos (2013 metais 0,20 %).
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11 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTE[KTOS PASKOLOS IR KITOS [S Jl)
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos pasko los ir is
j4 gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis ir ivertinus vertes sumazcjimfl del ga1im4
nuostoli4·
Paskol4 portfelio struktLira ir pokyciai:
Eil. Rizikos 2014-12-31 2013-12-31 Poky tis per metus,
Nr. grupc tilkst. Lt

Skolos Spec. Skolos Spec. Skolos Spec.
suma atidcjiniai suma atidejiniai suma atidejiniai

1 Standartine 30854 0 18339 0 12515 0
2 Galimos 8102 113 14992 0 -6890 113

rizikos
.., Padidintos 3556 136 4139 7 -583 129.)

rizikos
4 Abejotina 324 0 1047 44 -723 -44
5 Nuostolinga 359 17 204 204 155 -187
6 IS viso 43195 266 38721 255 4474 11
7 Specialiuj4

atidejini4
santykis su 0,62 0,66 X Xkredito unijos
nariams
suteikt4
paskol4 suma,
proc.

12 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos perleistq materia14jj ir
nemateriaillij turtet, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

Straipsnis 2014-12-31 2013-12-31 Poky tis per metus,
tiikst. Lt

Skolos Spec. Skolos Spec. Skolos Spec.
suma atidejiniai suma atidejiniai suma atidejiniai

1. Finansinis turtas, 821 0 734 a 87 0
investicijos i
LCKU kapital,!
2. Gautinos sumas 0 a 7 0 -7 0
IS viso: 821 0 741 0 80 0

13 PAST ABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KIT AS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uz skolas perimtas nefinansinis turtas, kllrj
artimiausiu metu ketinama pardlloti, ir ikitus straipsnius nejtrauktas turtas.
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Straipsnis 2014 m. 2013 m. Poky tis,
tiikst. Lt

A. Ui skolas perimtas ncfinansinis turtas
1.Vi skolas perimto ncfinansinio turto vertc 85 0 85
laikotarpio pradiioje
2. UZ skolas perimtas nefinansinis tUlias 0 85 -85

3. Parduota uz skolas perimto nefinansinio turto 45 0 45
4.Vi skolas perimto ncfinansinio turto vertc 40 85 -45
laikotarpio pabaigoje

B. Kito turto verte laikotarpio pabaigoje
Atidetojo pelno mokescio turtas 3 3 0
Avansinis mokejimas j Stabilizacijos fond,!: 577 0 577
Atsargq, uz skolas perimto ir kito turto verte 580 3 577
laikotarpio pabaigoje, is viso:

14 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALVSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija visq ilgalaiki materiaillii turtq naudoja savo veikloje. lis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i ji. Informacija apie paskutin~ ataskaitinio laikotarpio dienq kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto struktilrq ir pokyCius pateikiama lenteleje.

Kitas Nemate-

Straipsnis Pastatai veikloje rialusis IS viso"Zeme naudojamas turtas
turtas

Likuciai 2013 m. sausio I d.
Isigijil1lo vcrte 0 1343 296 2 1641

Sukauptas l1usidevejilllas 0 84 205 1 290
Likutine verte 0 1259 91 1 1351

Apyvarta per 2013 metus
Isigijil1lai 16 42 58

Pardavimai
Nurasymai

Nusidevejilllas 12 34 0 46
Likuciai 2013 m. gruodzio 31 d.

!sigij imo verte 0 1359 338 2 1699
Sukauptas l1usidevejimas 0 96 239 1 336

Likutine verte 0 1263 99 1 1363
Apyvarta per 2014 metus

!sigijimai 19 19
Pardavilllai
Nurasymai

Nusidevej jmas 13 30 1 44
Likuciai 2014 Ill. gruodzio 31 d.

Isigijimo vcrte 0 1359 357 2 1718
Sukauptas l1usidevej imas 0 109 269 2 380

Likutine verte 0 1250 88 0 1338
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15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR JSIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS
Straipsnis 2014-12-31 2013-12-31 Poky tis,

tiikst. Lt
Tikslini4 programL! paskolos (ZOPGF) 115 257 -142
Sukauptos palukanos uz tikslini4 programq 0 1 -1
paskolas
Paskolos is LCKU INVEGOS projektui 1217 956 261
ISviso: 1332 1214 118

16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2014-12-31 2013-12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 16811 10505 6306
- kredito unij4 asocijuotq nariL! 515 504 11
- kitoms organizacijoms 208 266 -58
Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 17534 11275 6259
Tenninuoti indeliai: - fiziniams narimas 51792 49191 2601
- kredito unijL!asocijuotq nari4 379 136 243
- kredito unijl! asociacijl! 0 0 °- kitoms organizacijoms 163 53 110
Viso terminuotq indeliq: 52334 49380 2954
ISviso 69868 60655 9213

PalUkan4 no1'mos uz terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2014 m. nuo 0,10
% iki 4,50 % (2013 m. nuo 0,50 % iki 10 %), juridiniams na1'iams - nuo 0,50 % iki 2,50 % (2013
m. nuo 1,00 % iki 4,00 %), uz indelius iki pa1'eikalavimo - 0,01 % (2013 m. - 0,01 %).

17 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2014-12-'31 2013-12-31 Poky tis,

tlikst. Lt
Moketinos indeli4 draudimo imokos 12 10 2
Sukauptos audito islaidos 8 8 0
Surinkti moketini mokesciai 1

,.,
-2.)

Kaupimai atostogoms 95 94 1
Moketinos islaidos uz !vairias paslaugas 21 16 5
Moketini pelno mokesCiai 48 68 -20
Kiti isipareigojimai 41 2 39
IS viso 226 201 25

18 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI
Isipareigojimo aprasymas Likutis Likutis Per 2014 metus, tlikst. Lt

(paskolos davejas, pirmine suma, valiuta, palukal1l! 2014-12-31 2013-12-31 Gr1!zinta Priskaieiuotanorma, terminas)
suma paliikan\!

LCKU subordinuota paskola, 1500 tQkst. 0 1503 1503 41
Lt, 5,0 %, 20 I0-05-14 - 20 16-05-14
IS viso 0 1503 1503 41
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19 PASTABA NUOSA VAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapitalq sudaro 6022 tukst. litq (2013 m. - 5489 tukst. Lt). lis sudarytas is

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 100 litq. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vienq balsq, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydzio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr,!zinant ispirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalomqji rezerv,! sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom'!:ii

rezerv,! pervestas visas arba ne maziau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2014 m. sudare
1113 tukst. Lt (2013 m. - 615 tnkst. Lt).

Nuosavo kapitalo pokyciai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.l "Nuosavo kapitalo
pokyciai".

20 PAST ABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMl} GRUP AVIMAS PAGAL LAlKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktura pagal terminus:
2014-12-31

Iki 3 men. Nuo 3 men. Nuo 1 I1giau IS
iki 1 metq iki 5 kaip 5 VISO

metq. metai
Turtas 13206 16359 28193 21310 79068

lsipareigojimai, kapitalas ir 29232 35971 6165 7700 79068
rezerval

Likvidusis turtas 29081

Einamieji isipareigojimai 57270

2013-12-31
Iki 3 men. Nuo 3 men. Nuo 1 I1giau IS

iki 1 metq iki 5 kaip 5 VISO
metq. metai ..-

Turtas 7618 16672 30308 15602 70200

lsipareigojimai, kapitalas ir 22712 34568 6212 6708 70200
rezerVaI

Likvidusis turtas 23541

Einamieji isipareigojimai 48858

21 PASTABA VEIKLOS RIZIK~ RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik,! ribojancius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpj normatyvai buvo vykdomi, isskyrus AS Siauliy
banke atsiskaitomojoje sqskaitoje laikomq piniginiq lesq suma mety pabaigoje buvo virsytas 25
procenty perskaiciuoto unijos kapitalo rodiklis 0, II procentinio punkto, bet 2015 metq pradzioje iii
padetis buvo istaisyta.
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[ tI11 ormaclIa aple Ull110S1'0 I( IUS:
Rodiklis 2014-12-31 2013-12-31 LB nustatytas

dydis
Kapita10 pakankamumo rodiklis, proc. 18,14 17,81 > 13 proc.
Likvidumo rodik1is, proc. 50,78 48,18 > 40 proc.
Maksimalios pasko1os sumos vienam skolininkui 21,09 19,66 < 25 proc.
normatyvas, proc, nuo Unijos kapita10 (isskyrus <500 tlikst.Lt
bankams sko1intas lesas)
Suteiktlf didelilf paskoll! bendroji suma, proc. nuo 147,62 102,50 <300 proc.
Unijos kapitalo. I

I

22 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGl} SRAUTUS

lnformacija apie pinigl! srautus pateikta priede Nr.2 "Piniglj srautl! pokyCiai".

23 PASTABA SUSIJUSIOS SAL YS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojlf tarybos nariai,
paskollf 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 (!vaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jlj kvalifikuotq istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisil! dali.

2014 m. 2013 m.
Priskaieiuota su darbo uzmokeseiu susijusiq ismokt! 94 94
ir joms tenkanCiq socialinio draudimo imokq suma
Kitos ismokos (tantjemos, palUkanos, ir kt.) 9 5

Jsipareigojimq vadovybei, ne;skaitant priimtq 103 99
indeliq, likuciai laikotarpio pabaigoje

Unijos SUSIJUSlOmssalims isduoda pasko1as bei pruma indelius rinkos s'llygomis.
Susijusioms salims isduotq paskolq ir priimtq indeliq likueiai:

2014-12-31 2013-12-31
LSduotqpaskolq likuCiai 644 650

Priimtl! indeliq likueiai 186 220
'---.

24 PASTABA JSTATYMl} ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uzsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2014 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

25 PASTABA NEBALANSINIAI ISIP AREIGOJIMAI

Unija per 2014 m. nurase paskolq uz 248 tLikst. Lt (2013 m. 926 tlikst. Lt), 0 susigr'lzino
283 tlikst. Lt (2013 m. - 603 tLikst. Lt). 2014 m. pabaigoje nurasytq ir nesusigrazintl! paskolq likutis
buvo 1373 tlikst. Lt (2013 m. - 1408 tlikst. Lt).

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 2014 m. gruodzio 31 d. kredito unijos nebalansiniq
isipareigojimq suma sudan~ 522 tl1kst. Lt (2013 m. - 505 tlikst. Lt).
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26 PASTABA PELNO (NUOSTOLH)) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija ataskaitinill metll skirstomctH pelnq. numato paskirstyti taip:
Pavadinimas Suma, tukst. Lt

Grynasis finansinis metines veiklos rezultatas - pelnas 482,10

Atstatomas panaudotas kitas rezervas, sudarytas ilgalaikiam 13,80
bendruomenill remimui

-
Skirstomasis pelnas 495,90

Atskaitymai i privalom'tii rezervini kapitalq. 485,90

Pelno dalis, skiriama i kitq rezerVq ilgalaikiq bendruomenill 10,000
programll remimui

Nepaskirstytasis pelnas 0,00

Administracijos vadove

Vyriausioji buhaltere

15

Genovaite Kimbriene

Rita Stoniene



2014 met\.!

SILUTES KREDITO UNUA
(jmones paVadlOimaS)

112041116, Lietllvininktl32/Kystllcio I, SillltC, teL/fax 8-441-75070
(illlones kodas, adresas, kiti dllolllenys)

NUOSA YO KAPITALO I'OKYCIAI

Aiskinamojo raslo priedas Nr.l

tOks!' It

Pajinis Rezcrvai i•. kapitailli Nepllskirstytasis IS vi so
kapitalas pelnas

privlliomllsis lltsargos kiti (nuQstolilli)

Likutis uzpraejusiq finansiniq metq 5268 167 1 9 458 5903
pabaigoje
Apskaitos polilikos pakeitilllo rezlIllalas

Esminilj klaidt! taisYl110rezultalas
l)erskaiciuotas Iikutis lIzpraejusiq 5268 167 1 9 458 5903
finansiniq metq pllblligoje

Pelno (nuostolitl) ataskaitoje 0
nepripazintas pelnas (nuosloliai)

Ataskaitinio Iaikotarpio grynasis pelnas 503 503
(nllosloliai)

Pelno dalis, skirial11a apyvarlai 0
proporcingol11s iSl11okoms ir (ar)
dividendams mokeli

Kilos ismokos 0
Sudaryli rezervai 448 10 ·458 0
Panaudoli rezervai 0
Pajinio kapilalo poky tis 221 221

Likutis praejllsilj finansiniq metq 5489 615 1 19 503 6627
pabaigoje

Pelno (nuosloli,,) alaskait~ie 0
nepripazinlas pelnas (nuostoliai)
Alaskaitinio laikolarpio grynasis pelnas 482 482
(nuosloliai)
Pelno dalis, skiriama apyvarlai 0
proporcingol11s ismokol11s ir (ar)
dividendams l110keli
KilOS iSl11okos 0
Sudaryti rezervai 498 10 -508 0
Panaudoti rezervai -5 5 0
P~iinio kapitalo poky tis 533 533
Likutis alllskailinilj flnllnsinit, melq 6022 1113 I 24 482 7642

Inllbai!!oie /" )..1

Administracijos vadove ~~~
~ ..

Genovaite Kimbriene
(imones vadovo pareiglj pavadinimas) ~ZJ (vardas ir pavarde)

Vyr.buhaltere Rita Stoniene
(vyriausiojo buhalterio (bllhalterio) arba galincio {7Mlt (vardas ir pavarde)

tvarkyti apskaitll kito asmens pareigq pavadinimas)



Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

SILUTES KREDITO UNIJA
(jmones pavadinimas)

112041116, Lietuvinink4 32/Kystucio 1, Silute, tel./fax 8-441-75070
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIG() SRAUTl) POKYCIAI

2014 met4 tukst. Lt

Eil. Straipsniai Pastabos Finansiniai Praej~
Nr. Nr. metai finansiniai metai

I. Pagrindines veiklos piniglj srautai
£.1.1 gautos palukanos 2909 2967
1.1.2. sumoketos palukanos 1296 1467
1.J. Rezuftatas 1613 1500
1.2.1 gauti komisiniai 298 275
1.2.2 sumoketi komisiniai 133 119
1.2.2 Rezuftalas 165 156
1.3.1 sugrqzintos paskolos is kredito unijos nariq 22550 20475
1.3.2 suteiktos pasko los kredito unijos nariams 26878 23347
1.3. Rezuftatas -4328 -2872
104.1 indeli4 is klientq ir kredito unijos nari4 jplaukos 279551 157117
1.4.2 indeliq is klientlf ir kredito unijos nari4 ismokos 270275 155220
1.4. Rezuftatas 9276 1897
1.5.1 kredito jstaigoms suteikt4 paskolq ir specialiosios 7922 6071

paskirties 1es4 jplaukos
1.5.2 kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios 7553 7280

paskirties 1654iSmokos
1.5. Rezultatas 369 -1209
1.6.1 jplaukos is kredito jstaig4 (gautos paskolos) 613 536
1.6.2 ismokos kredito jstaigoms (gr,!zintos paskolos) 494 230
1.6. Rezuftatas 119 306
1.7.1 kitos uz paslaugas gautos sumos 83 78
1.7.2 kitos pagrindines veiklos pilligl) jplaukos 44 4
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigL! ismokos 2742 1900
1.704 sumoketas pelno mokestis 21
1.7 Rezuflatas -2594 -1818

Grynieji pagrindines veiklos pinig4 srautai 4620 -2040

II. Investicines veildos pinig4 srautai
II. 1.I jplaukos perleidziant vertybinius popierius 4451 2649
11.1.2 ismokos jsigyjant vertybinius popierius 3632 2448
11.1. Rezuflatas 819 201
11.2.1 jplaukos perIeidziant ilgalaikj materialLJjj, 0 0

nemateriall)jj turt'!
11.2.2 ismokos jsigyjant ilgalaikj materialqjj, 19 58

nematerialLuj turt'!
11.2. Rezuflalas -19 -58
11.3.1 kitos investicines veiklos pinigL! jplaukos 749 802
11.3.2 kitos investicines veiklos pinigL! ismokos 87 87
11.3. Rezuflalas 662 715

Grynieji investicines veiklos pinig4 srautai 1462 858



PINIGl) SRAUTl) POKYCIAI

Eil. Straipsniai Pastabos Finansiniai Praej"
Nr. Nr. metai finansiniai metai

III. Finansines veildos pinigll srautai
111.1.1 pajl.j j01okos 1708 6651
111.1.2 isstojusiems nariams graiinti pagrindiniai ir 1175 6430

papildomi pajai
111.1.3 pelno dalies ismokejimas kredito unijos nariams

flU. Rezultatas 533 221
111.2.1 pagal subordinuotuosius jsipareigojimus gautos 0

sumos
111.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigoj imus 1500

sumoketos sumos
fll.2. Rezultatas -1500 0
IlL3.l kitos finansines veiklos pinigl! jplaukos
IIIJ.2 kitos finansines veiklos piniglj ismokos
JlI. 3. Rezultatas 0 0

Grynieji finansines veiklos pinigt! srautai -967 221
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