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Nuomone

Mes atlikome Seimos kredito unijos (toliau - Unija) finansiniq ataskaitu. kurias sudaro 2017 m.
gruodzio 31 d. balansas ir ta diena pasibaigusiu rneru pelno (nuostoliu) ataskaita, pinigu srautu
ataskaita bei aiskinamasis rastas. jskaitant reiksmingu apskaitos metodu santrauka. audita.

Miisq nuomone. pridetos finansines ataskaitos visais reiksmingais ativilgiais teisingai pateikia
Seimos kredito unijos 2017 m. gruodiio 31 d. finansine padet] ir tq dienq pasibaigusiq metu
finansinius veiklos rezultatus ir pinigu srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareiksti

Audita atl ikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TA ). Musu atsakomybe pagal siuos
standartus issamiai apibudinta sics isvados skyriuje ..Auditoriaus atsakornybe uz finansiniu
ataskaitu audita". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniu buhalteriu etikos
standartu valdybos isleista Buhalteriu profesionalu etikos kodeksa (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansiniu araskaitu audito istarymo reikalavimus. susijusius su auditu
Lieruvos Respublikoje. Mes taip pal laikomes kitu etikos reikalavimu. susijusiu su Lietuvos
Respublikos audita jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musq surinkti audito jrodymai yra
pakankami ir tinkami musq nuornonei pagrjsti.

Vadovybes ir uz valdyrna atsakingu asrnenu atsakomybe uz finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uz sill finansiniu ataskaitu parengima ir teisinga pateikima pagal verslo
apskaitos standartus ir tokia vidaus kontrole. kokia, vadovybes nuomone, yra bfitina finansinerns
ataskaitoms parengti be reiksmingu iskraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadov ybe privalo jvertinti Unijos gebejirna testi veikla ir atskleisti
(jei butina) dalykus, susijusius su \ eiklos testinurnu ir \ eiklos testinumo apskaitos principo
taikymu, isskyrus tuos atvejus. kai vadovybe ketina likviduoti Unija ar nutraukti veikla arba neturi
kitu realiu alternatyvu, tik taip pasielgti.

Ui: valdyma atsakingi asmenys privalo priziureti Unijos finansiniu ataskaitu rengimo procesa.

Auditoriaus atsakomybe uz finansiniu ataskaitq audita

Miisu tikslas yra gauti pakankama uzrikrinima del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reiksrningai iskraipytos del apgaules ar klaidos. ir isleisti auditoriaus isvada, kurioje pateikiama
rnusu nuomone. Pakankarnas uztikrinimas - tai auksto Iygio uztikrinimas. 0 ne garantija. kad
reiksminga iskraipyma, jeigu jis ) ra. \ isada galima nustatyti per audita, kuris atliekamas pagal TAS.
lskraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagrjstai
nurnatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles [takos vartotoju ekonominiams sprendirnams,
priimamiems remiantis finansinernis ataskaitomis.
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