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PALANGOS KREDITO UNIJOS NARIAMS

ISvada d6l finansiniq ataskaitq audito

S4lygind Nuomon6

Mes atlikome Palangos kedito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2017 m.
gruodZio 31 d. balansas ir tq dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita bei ai5kinamasis
raitas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Miisq nuomone, pridetos finansines ataskaitos, i5skyrus m[sq iSvados skyriuje ,,S4lygines
nuomonds pagrindas" pirmoje dalyje apraSy.to dalyko poveiki, ir antroje ir tredioje dalyje apra5ytq
dalykq galim4 poveiki visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia Unijos 2017 m. gruodZio
31 d. finansing padeti ir t4 dienq pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus pagal verslo
apskaitos standartus.

Sqlygin0s nuomon6s pagrindas

1. 2017 m. gruodZio 3l d. balanso atsargq, uZ skolas perimto turto ir kito turto eiluteje
parodytas 259 tiikst. Eur uZ skolas perimtas turtas ivertintas grynqla galimo realizavimo
verte. Pagal 9-ojo Verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" reikalavimus uZ skolas perimtas
turtas sudarant tarpines finansines ataskaitas - turi b0ti registruojamas fsigijimo savikaina
arba gryn4ja galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq yra maZesne. Mlsq
nuomone 2018 m. sausio 3l d. balanso atsargq, uZ skolas perimto turto ir kito turto eilutes
verte turetq btiti sumaZinta 131 tukst. Eur ir atitinkamai tureq bflti padidintas finansiniq
meq nuostolis.

2. Pagal LR Kredito unijq istatymo 42 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus kredito
unijos perskaidiuoto kapitalo ir turto (aktyr.q) bei nebalansiniq isipareigojimq, turindiq
poZymiq, kad bus ivykdyti, ivertintq pagal rizikq, santykis turi biiti ne maZesnis negu 13 %.
2017 m. gruodZio 31 d. Sis kapitalo pakankamumo norrnat,.vas sudare 13,07%.
Nuo 2018 sausio I d. keidiasi kapitalo pakankamumo normatyvo apskaidiavimo tvarka ir
kedito unijos perskaidiuoto kapitalo ir kredito rizikos, rinkos rizikos, atsiskaitymq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir operacines rizikos kapitalo poreikiq sumos santykis turi
blti ne maZesnis kaip 5,25 procento. Rizik4 ribojantys rodikliai turi biiti vykdomi kiekvien4
dien4.
2018 m. sausio 3l d. kapitalo pakankamumo normatyvas sudare -19,61 procento ir neatitiko

istatymo 42 straipsnio 2 dalyje nustatltrl reikalavimq. I5vados pateikimo datai kapitalo
pakankamumo normatyvas nera vykdomas ir neatitinka LR Kredito unijq istatyme 42
straipsnio 2 dalyje nustatlq reikalavimq.
Si padetis parodo , kad neapibreitumai del unijos gebejimo tgsti veikl4 i5lieka pakankamai
reikSmingi.

3. Kaip ra5oma aiSkinamojo raSto 25 -oje pastaboj e apie poataskaitinius irykius 2018 sausio
men. 1040 tiikst. EUR papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai del nuraSytq
paskolq.
Ddl 246 tiikst. EUR (iS 1040 tiikst. EUR) iiq papildomq pajq sudengimo nepriklausomo
auditoriaus iSvados pasiraiymo dienai nariq sutikimas nera gautas. Unijos vertinimu 2011
metq dokumentai kurie neva patvirtina siq 246 tiikst. EUR papildomq pajq ine5imq yra
netikri del ko unija yra pateikusi ie5kini del sandoriq pripaZinimo negaliojandiais.
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Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mtisq atsakomyb€ pagal
Siuos standarhrs iSsamiai apib[dinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq
ataskaiq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje.
Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatymu
ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad miisq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami miisq
sqlyginei nuomonei pagristi.

Dalyko pabr6Zimas

Atkeipiame demesi, i ai5kinamojo raSto 17 pastabq ,,Nuosavo kapitalo reikalavimai", kurioje
apra5)'ta kad Unijos nuosavas kapitalas 2017 m. gruodiio 3l d. buvo 593 mkst. Eur, o pajinis
kapitalas 2292 fiksl. Eur. Nuosavo kapitalo triikumas sudare 1699 tfkst. Eur.

Kaip ra5oma ai5kinamojo ra5to 25-oje pastaboje ,,Poataskaitiniai ivykiai" 201 8 sausio men. I 040
t[kst. EUR papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai del nuostolingq ir nura5ytq paskolq.

Valdybos patvirtintame priemoniq plano projekte kuris bus sillomas tvirtinti eiliniame
Visuotiniame nariq susirinkime numat),ta nuosavq kapital4 didinti 2018 - 2020 m. veiklos pelnu,
kurio dydis prognozuojamas: 2018 m. - 53 t[kst. Eur,2019 m. - 99 tiikst. Eur ir 2020 m. - 128
6kst. Eur. Taip pat Unija planuoja parduoti perimt4 uZ skolas turtE, i5siie5koti priteisq turtines
ialos atlyginimq.

Del Siq dalykq miisq nuomond nera s4lygojama.

Vadoryb6s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomyb6 ui tarpines finansines ataskaitas

Vadorybe yra atsakinga uZ Siq tarpiniq finansiniq ataskaitrl parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal
Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus. reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir
finansing atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadorybes
nuomone, yra biitina finansinems ataskaitoms parengli be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar
klaidos.

Rengdama tarpines finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir
atskleisti (ei biitina) dalykus, susijusius su veiklos tqstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unij4 ar nutraukti veikl4
arba neturi kiq realiq altematy!,q, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZitireti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo procesq.

Auditas
Apskaita
Mokesaiai
Teisin6s paslaugos
Finansin6s konsultacUosGE TlDmlon l .m.tion.l Lrd. n..y!

Miisq nuomone neturint pajininkq sutikimo 2018 m. sausio 31 d. balanso pajinio kapitalo
eilutes verte turetq btiti padidinta 246 mkst. Eur ir atitinkamai twetq bfiti sumaZintas 2018
fi nansiniq metq rezultatas.



Auditoriaus atsakomybG ui tarpiniq finansiniq ataskaitq auditq

Musq tikslas yra gauti pakankam4 uitikrinim4 del to, ar tarpines finansines ataskaitos kaip visuma
nera reikimingai i5kraipyos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus iSvad4, kurioje
pateikiama mUsq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auksto lygio uZtikrinimas, o ne
garantija, kad reikSming4 iSkaipymq, jeigu jis y,ra, visada galima nustatlrti per audit4, kuris
atliekamas pagal TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi
reikSmingais, jeigu galima pagristai numatl'ti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos
vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis.

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

. Nuskteme ir ivertinome tarpiniq finansiniq ataskaiq reikSmingo iSkraipymo del apgaules arba
klaidq rizikq, suplanavome ir atlikome procediiras kaip atsak4 i tokiq rizik4 ir surinkome
pakankamq tinkamq audito irodymq miisq nuomonei pagristi. ReikSmingo i5kraipymo del
apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei reikSmingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo
rizika, nes apgaule gali btiti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas
ai5kinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procediiras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie
Unijos vidaus kontroles veiksmingum4.

o fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vador,ybes atliktq apskaitiniq vertinimq
bei su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su irykiais ar s4lygomis susijgs reikSmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veiklq.
Jeigu padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus tarpin6se finansinese ataskaitose arba,
jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Mlsq iSvados pagristos
audito irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, btisimi irykiai ar
sqlygos gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

o fvertinome bendr4 finansinirl ataskaitq pateikim4, struktlrq ir turini, iskaitant atskleidimus, ir
tai, ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcijq.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome ui valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir
atlikimo laikq bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trfikumus,
jeigu juos nushteme audito metu.

Atestuotas auditorius
Anydas Ziziliauskas
2018 m. kovo 20 d.

Savanoriq pr. 241-25, Kaunas
Auditoriaus paZymejimo Nr. 000467

Grant Thomton Baltic UAB
Audito imonis paimejimo Nr. 001445
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Kredito unijq balanso forma

Palangos kedito un ija

(imones pavadinimas)

Unijos kodas I 10085313, Ganyklq g. 6, Palanga

(ataskaitinis laikotarpis)

Administraci vadovd

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

ibuhaltere
(ryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinEio

tvark ti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(imonas kodas, adresas, kiti duomenys)

2017 m. gruodiio men. 3l d. BALANSAS
2018 m. vasario 28 Nr. _

(ataskaitos sudarrmo data)

2017 metq

(Tvirtinimo Zyma)

tukst. Lur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Sandra

(vardas ir pavarde)

Kristina Lukausien€

1 Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1 871

II. Investicijos i vertybinius popierius 8 t'720 2088
III. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sumos

9 68 73

IV Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos

sumos l0 3225 2856
Kitas finansinis tunas ll 29 2

vt. Atsargos, uZ skolas perimtas ir ktas turtas t2 1437 lt89
VII. Ilgalaikis materialusis turtas l3 380 397
VIII. Nematerialusis turtas

I. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito jstaigoms l{ l5 26
lt. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kedito unijos

nanams

l5 668s 7304

III. Kitos mokctinos sumos ir isipareigojimai l6 29 27
IV Atidajiniai

I.

380

2288

Subordinuotiej i isipareigoj imai

Pajinis kapitalas

l,l

t7
II, Privalomieji rezervai ir kapitalas l7 't t0 0
III. Perkainojimo rezervas

IV Nepaskirsq,tasis pelnas (nuostoliai) 21 (2,!09) (23{e)
IV.I Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) -61 -486
IV,2 Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) -2348 -1863

(vardas ir pavardd)

L

L

L

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pracjg I'inansiniai

metai

A. TURTAS 141,' 7676
463

TURTO IS VISO: 7322 7676

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIC OJMAI Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg finansiniai

metai

B. MOKETINOS STJMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 6729 7737

C. NUOSAVAS KAPITALAS 593 (61)

NUOSAVO KAPITAIO IR ISIPAREIC,OJIMU IS
VISO: 7322 1616=



Kredito unijq pelno (nuosloliq) ataskaitos forma

Palangos kedito unija
(imones pavadinimas)

Unijos kodas I 100853 13, Canyklq g. 6, Palanga

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2017 m. gruodiio m6n.3l d. PELNO (NUOSTOLIID ATASKAITA
2018 m. vasario 28 d. Nr. _

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metq tiikst. Eur

(Tvininimo ryma)

(araskaitinis laikotaryis)

Admin os vadovd

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

i buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinlio

wark,4i apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

valiuta)

Sandra

(vardas ir pavardc)

Kristina Lukausiene

(vardas ir pavarde

I Palukanq pajamos I 173 222
II Palikanq sqnaudos I 82 t23
I II. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 28 23

IV Komisiniq ir klienq aptamavimo veiklos s4naudos 1 3 3

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas: 3 224 (l4s)
v.l Specialityq atidejiniq sqnaudos 349 108

v.2. Kitas finansinio trLuto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas -l2l -253

VI Kitas finansinds ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 4 -75 33

VII. Bendrosios ir administracinds s4naudos 5 279 308
VIII Kit6s veiklos pajamos 6 23 l6

XI

Kitds veiklos

Pelno mokestis

6 74 201

L

Eil.
Nr.

STRAIPSNIAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg

finansiniai
metai

IX.
x. PELNAS (NUOSTOLIAI} PRIES APMOKESTINIMA (61) (486)

XII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (61) (486)



Palangos kredito unija
Unijos kodas I10085313, Palangos m. sav. Palangos m. Ganyklq g.6

2017 m. gruodZio 3t d. AISKINAMASIS RASTAS

2018 m. vasario 28 d.
(finansiniq ataskaitq sudarymo data)

I. BENDROJIINFORMACIJA

Palangos kredito unija (toliau - KU) buvo uZregistruota LR imoniq registre 2002 m. kovo 28

d., kaip ,,Daisotros" kredito unija, (2003 m. LR imoniq registro paZymejimas buvo pakeistas nurodant

Palangos kredito unijos pavadinimq ir adres4). Lietuvos bankas 2002 m. kovo 14 d. iSdave Palangos

kedito unijai licencijq vykdyti visas operacijas, nurodltas Lietuvos Respublikos unijq istatyme

(licencija pakeista 2003 m. geguZes 8 d.). 2005 m. gruodZio m€n. 5 d. Lietuvos bankas Palangos

kredito unijai suteike leidim4 darbui uZsienio valiuta.

Palangos kredito unija, tai kedito jstaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir socialinius

poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indetiq ir kitq grqZintinq lelq pridmimu i5 neprofesionaliq

rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kiq LR kreditq unijq istatyme nustaq/tq

finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustaq4iems asmenims ir prisiima su tuo susijusiq rizikE bei

atsakomybg. Kredito unijos, kaipjuridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.

Finansiniq metq vidutinis s4ra5inis darbuotojq skaidius sudare 6,88 darbuotojai (2016 m. -
7,t3).

Unija nera isteigusi nutolusiq kasq.

Unija neturi filialq ar atstovybiq bei dukteriniq imoniq.
Informacija apie kedito unijos narius ir asocijuotus narius:

Finansiriai metai Praeje finansiliai metai
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fi2iniai asmenvs 1830 28 1.785 28
Juridiniqi asmenys 60 55

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal LR Verslo apskaitos standartus, Lietuvos banko

nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika pawirtinra 2017 m. rugpj[dio 08 d.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien4

ir baigiasi gruodZio 3l d.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - ttikst. Eur.

L

L
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Sandoriai uZsienio valiuta apskaiqti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo

dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta

ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)

ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas. Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, nuosavas

kapitalas ir fsipareigoj imai, pajamos ir s4naudos butq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq verte nebutq

nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybi. Ukinds operacijos ir [kiniai ivykiai kedito unijos apskaitoje

ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

Reikimingumas. Finansinese ataskaitose kedito unija pateikia vis4 pakankamai reikSmingQ

informacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos lgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir t9s savo operacijas pakankamai ilgai, kadji nesiruoSia likviduotis irjos veiklos sritys nebus

reiklmingai apribotos.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba

iSleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,

parenglos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ilykius, bet ir apie

jsipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi b[ti 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

veiksmingumq.

Patikimumas. tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir
joje n€ra reik5mingq klaidq. I5 kedito unijos finansines ataskaitos turi bUti mat)4i tika ir teisinga

finansine biikle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines b[kles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, palyginamos su

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas.
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Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kedito unijos kasoje, bankuose ir kitose

kredito istaigose jvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie

pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

isiparei goj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kiq Europos ekonominds erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius.

Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis

turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi:

iki i5pirkimo termino laikomi Lietuvos Respublikos ir Graikijos Vyriausybiq vertybinius

popierius, kurie apskaitomi amortizuota savikaina. Si savikaina apskaidiuojama taikant apskaidiuotq

pal[kanq metod4.

Kredito istaigoms suteikq paskolq ir kitq iS jrl gautinq sumq straipsnyje parodomos 3alies ir

uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir

avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZlstamos ir vertinamos pagat l8-

ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuoqiq indeliq sukauptos paliikanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripazjstamos ir vertinamos pagal lg-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri

gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4).

P as kt lq ve ri2 s sumaiej imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines

skolininko biikl6s vertinimo tvarka ir LR Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. Atsizvelgus ! vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.
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Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias $upes. Atsiivelgus i paskolos rizikos grupg,

kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taiklti tiketini paskolos apskaitines vertes

dal ies sumaiej imo dydiiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupd Apskaititrds vert6s sumazajimo dydis proc.
Finansiniai metai PraejQ finansiniai metai

standartine (l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 )
padidintos rizikos (llI rizikos grupe) 25
abeiotina (lV zikos srupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 t00

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4

atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq

sraut4). Apskaidiuojant uztikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 5 proc. diskonto norma

paskoloms nacionaline valiuta, ir 5 proc. diskonto norma paskoloms JAV doleriais (201 metais taikyta

5 proc. diskonto norma paskoloms nacionaline valiuta, ir 5 proc. diskonto norma paskoloms JAV

doleriais).

Paskolq vertes sumaZejimas 2016 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas

taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.

38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atideiimq)

abejotiniems aktyrams sudarymo (nauja redakcija patvirtinta 2013 m. liepos l9 d. Lietuvos banko

valdybos nutarimu Nr. 03-125) bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqii turt4 biudZeto skolos kedito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodyas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripazistamas ir

vertinamas pagal l8-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 nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto

straipsnius neitraulrto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu

ketinama parduoti, pripaZ[stamas tikqia verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos

vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

I
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Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto

,,Ilgalaikis materialusis furtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kedito 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 isigijimo savikaina 435 Eur parodomas

[sigijimo verte, sumaiinta sukaupto nusidev€jimo (amortizacijos) ir turto nuvertej imo suma.

Nusidivejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) bUd4,

proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo

laikotarpi.

Ilgalaikio turto grup0 NusidGvtjimo (amortizacijos)
laikotarpis. metais

Pastatai 30
Programine iranga
Baldai 6
Kompiuterine iranga 3

Kita iranga 4

Remonto ir prieZiiiros iSlaidos 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 sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

[sipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kedito istaigoms suma. Mok€tinos sumos ir

isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kedito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kedito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kedito istaigos, ir kredito unijos nariams

suma.

Kiq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigoj imai, neparodli kituose moketinq sumq ir !sipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje

parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo verslo

apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis darbuotojui" ir

atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.
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Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas. Veliau skolintos ld5os apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi

taikant galiojandias pal[kanq normas. Skolintos l65os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

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

galimybe uZskairyti pripazintas sumas ir ),ra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtq ir

isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Paliikanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kedito istaigose laikomq

pinigq, kedito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikqja

verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pal[kanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq paliikanq metod4. PalUkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Pal0kanq s4naudq straipsnyje parodomos kedito istaigoms, kedito unijos nariams ir kitiems

klientams priskaidiuotos pal0kanos ui indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie

nevertinami tikr4ia verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai

yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5 karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra

pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama

susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas bedito

istaigoms ir kedito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir nuostoliq

del vertes sumaZ€jimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu

pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos formuoja

atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingume i kliento

L
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finansing ir ekonoming buklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo rykdym4,

i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems jvykdyi ir kitas aplinkybes, turindias itakos

kredito unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijrl

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodltos 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

apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis l5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2014 metri - 15

proc.

Atidetasis pelno mokestis 1ra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taiklti atidetojo mokesdio turto realizavimo

ar atid€tq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.

Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio

paskai6iavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqiq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese

ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

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

parodomos kaip [sipareigoj imai, o per ataskaitini laikotarpi irykdytos i5mokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikltas sudarant Sias finansines ataskaitas yra

0,3 % visos turto balansines vertes.
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III. FINANSINIVATASKAITUPASTABOS

staba. PalDkan amos tr audos

taba. Komisini ir klien vimo veiklos amos lr udos

taba. Finansinio turto vertes timo ir imo rezultatas

taba. Kitas finansines ir investicines veiklos lnas nuostoliai

2

4

L

L

Straipsnis Finansiniai
metai

Praajt linaosinisi
metsi

Pokytis, ttikst
Eur

UZ paskolas t62 208 -46
UZ vertybinius popierius 1l l,l 3

15 viso paiamu 173 -49
UZ indelius '7',| 104 -27
UZ LCKU paskolas 5 ls -14
I5 viso sanaudu 82 t23 -41
GryDosios palIkanu paiamos 9l 99 -8

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jq

litlansinisi metai
Pokytis, tiikst.

Eur

Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos: 28 23 5
Delspinigiq palamos 13 t.l I
Paskolq administravimo mokesdiai 13 7 6
Kitos komisiniu pajamos 2 2 0
Komisiniq ir klientq aptarnavimo sanaudos; 3 .l 0
UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokaiimo operaciias 3 0
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos 20 5

Straipsnis Finansiniai
metri

PraajQ
Iinansiniai metai

Pokltis, ttrkst.
Eur

Specialiqjq atiddjiniq sanaudos: 335 t08 221
Specialieii atidCiiniai paskoloms 319 215 101
Specialieji atideiiniai Graikiios WP -t37 t37
Specialieii atidaiiniai LCKU paiams -14
Kitas finaosinio turto vert6s pasikeitimo ir
pardayimo rezultatas: -107 -253 116

Rezultatas 228 - r,l5 373

Straipsnis Finansiniai
metai

Praejg finansiniai
metai

Pokytis, ttlkst.
Eur

Nerealizuotas pelnas i5 operacijq uisienio valiuta -76 34 -110
Realizuotas pelnas iS op€raciitl uzsienio valiuta I I 0
lI viso paiamrt -75 12
I5 viso sqnaudg
Rezultatas -75 12
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staba. Bendrosios administracines s udos

6 taba, Kitos veiklos amos tr naudos

7 pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Apskaidiuotosios palukanq normos uZ li5as bankq korespondentinese sEskaitose 2017 m

svyravo nuo 0 % iki 0,0 I % (2016 m. nuo 0 % iki 0,01 %).

Stralpsnis Finansiniai
metai

PraCjq linansiniai
metai

Pokytis, ttkst.
Eur

Pinigai LCKU 289 565 -2'76

Pinigai banko saskaitose 60 232 -t'72
Pinigai kasoie 114 71 40
I5 yiso 463 871 -408

8 pastaba. Investicijos j vertybinius popierius

Straipsnis Finansiniai
metai

Praajg finansiniai
metti

Pokytis, tiikst.
Eur

Darbo uZmokesdio ir sujuo susiiusiq mokesdiq '75 1

Atskaitymu i stabilizaciios fbnda 66 7t 5

Patalpq nuomos, remonto, rySio paslaugq ir kitos
patalpu iSlaikymo iSlaidos

l5 t3 2

Inddlirl draudimo imokl] 21 32 -l I

Nusideveiimo l8 l9
Reklamos ir marketinso 6 6 0

Komandiruoiir.l, kuro 6 4 2

IAudito 3

I5laidos kredito uniiu asociaciiai 4 4 0

LCKU nefi nansiniq paslaugq iSlaidos t7 l5 2

Notarines. teisines islaidos 30 44 -t4
Kitos iSlaidos l8 22 -6

Ii viso 219 308 -,, o

Finansiniai
metai

PradjQ Iinansiniai
metai

Pokytis, tiikst.
Eur

Straipsris

Priteistu pallkanu paiamos l2 8 4

Nuomos paiamos ,7
4

Kitos paiamos 4 4 0

l! viso paiamrt 16 1

0 {tKitos s4naudos 8

Pervertinto uZ skolas perimto turto rezultatas 66 201 -135
-127Il viso sanaudu 74 201

Grynosios kitos veiklos Daiamos -51 -l8s r 3.1

Straipstris Finatrsiniai
metai

Pra6jQ IiDarsitriai
metai

Pokytis, ttrkst.
Eur

Vertybiniai popieriai. laikomi iki iSpirkimo
Investiciios i VvP r884 2239 -355
Specialieji atideliniai Craikiios VVP -294 -294 0

Investiciios i LCKU kapitala 138 138 0

Specialieji atid€iiniai investiciioms i LCKU kapitalq -14 -14
Sukauptos palikanos uZ venybinius popierius 6 ) I

[5 viso 1720 2088 -368

9

-1

4



Vertybinius popierius, laikomus iki i5pirkimo, sudaro LR Vyriausybes iSleisti skolos

vertybiniai popieriai, Graikijos Vyriausybes vertybiniai popieriai. Vertybiniq popieriq

apskaidiuotosios palUkanq normos svyruoja 2017 m. nuo 0,01 % iki 2,65 o/o. (2016 m. nuo -0,05 %

iki 2,65 o/").

9 pastaba. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sumos
Straipsois

Finatrsiniai
metai

Pre0j9
linatrsiniai

melri Pokytis, tiikst. Eur

Terminuoti ind€liai LCKU
Ld3os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 68 73 5

Sukauptos pallkanos uZ indelius
IS viso 68 73 -5

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris

yra sudaromas LCKU lstatymo nustatltu b[du. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq veiklos

likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas leSas

pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai

tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laiky,ti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4

dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kedito unijoje eurais ir uZsienio valiuta le5q.

UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms paltikanos nemokamos.

l0 pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sumos

Informacija apie paskolas ir jq nuvertejimo sumas:

Eil.
Nr.

Rizikos grup6 Finansiniai metai PraOjQ finansiniai metai Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskaitina
verte

Spec.
atiddiiniai

Apskaitin€
verta

Spec.
atidCiiniai

Apskaiti
nd verto

Spec,
atidejioiai

I Standartine 1626 1223 403
2 Calimos rizikos 564 I 339 225 2

J Padidintos rizikos 2'73 170 t0 103 1

4 Abejotina 36 210 ll5 -t74 -l l5
5 Nuostolinga 2814 2084 3351 2309 -537 -.tl)

I5 viso 5313 2088 2137 20 -349

Siekiant sumaZinti kredito rizik4, Lietuvos bankas Unijai yra nustatgs maksimalios paskolos

sumos vienam skolininkui nonnat) i4 - paskolq suma vienam skolininkui neturi vir5lti 25 procentq

Unijos kapitalo.

L
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ll pastaba. Kitas finansinis turtas
Straipsnis PraajQ

finansiniai
metai

Pokytis, ttkst.
Eur

Pelno mokesiio permoka I I 0

Kitas finansinis turtas I I 0

Perleistos reikalavimo teises 27 27

I5 viso 2 27

12 pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas
Straipsnis

Finansiniai
metai

PraajQ
finsnsiniai

Detsi
Pokytis, tiikst.

Eur

UZ skolas perimtas turtas 1437 13 89 18

I5 viso 1131 1389 {8

l3 taba. I ikis materialusis ir nematerialusis turtas

l4 taba. Moketinos sumos ir SI imai kredito stai S

Straipsrlis Pastatai
Kita irangs, prietaisai

ir irenciniai
NematGrialusis

turtss IS viso

Likudiai 2016 m. sausio I d.

lsigiiimo verte 46t 58 I 520
Sukauptas nusideveiimas 46 5'7 I 104
LikutinC verta 415 I 416
Ap,ryarta per 2016 metus
lsigiiimai
Nusidcvc;jimas l8 I l9
Num(vmai
LikuCiai 2016 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 461 58 I s20
Sukauptas nusid6v€iimas 6,1 58 I t23
Likutind yerte 397 397
AplYarta per 2017 metus

fsigiiimai I l
Nusidevejimas l8 l8
Nuraiymai
Likuliai 2017 m. gruodzio 3l d
lsigiiimo vene 461 59 I 521
Sukauptas nusideve jimas 58 I l4l
Likutind vert6 319 I 380

Straipsnis FinansiDiri
metai

PraGjQ
linansiniai metsi

Pokytis, tiikst.
Eur

Paskolos iS LCKU INVEGOS proiektui l5 26 -l l
Subordinuota paskola iS LCKU 0 380 -380
I5 viso t5 406 -39r

11
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Ataskaitainio laikotarpio pabaigai Unijos UAB ,,LKU turto valdymas" perleistq reikalavimo
teisiq suma sudare 27 tlkst. Eur.

Finansiniai
metai

29



Straipstris
Finansiniai

metai

PraojQ
finansiniai

metai
Pokytis, tilkst.

Eur

lki pareikalavimo:- nariams fiziniams asmenims 440 309 131

- kedito uniios asociiuotiems nariams 102 36 66
Viso iki pareikalavimo: s42 345 191

Terminuoti inddliai: - nariams fiziniams asmenims 6097 6844 -7 47
- kedito uniios asociiuotiems nariams 46 ll5 -69
Viso terminuotq: 6143 6959 -816
I5 viso 6685 -6197304

l5 taba. Moketinos sumos ir SI arel imai klientams ir kredito uni os nanams

Paliikanq norrnos uZ terrninuotus indelius nariams fiziniams asmenims svyruoja 2017 m. nuo

0,25 % iki 2,31 % (2016 m. 0,1 5 % iki 2,3 I %), juridiniams asmenims 1,2 % (2016 m. nuo 0, l5 o/o

iki2,31%), uZ indelius iki pareikalavimo nuo 0 % iki 0,15 % (2016 m0 %o iki 0,16 o/o)

Finansiniai isipareigojimai pagal terminus l9 pastaboje.

l6 pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai
Straipsnis Finansiniai

metai
Pra6jQ

Iitransiniai llletai
Pokytis, tiikst.

Eur

Atostoginiq kaupiniai I9 I
Sukauptos audito iSlaidos 1 3 I

Kiti isipareigojimai 5 0

l5 viso 27 )

17 pastaba. Nuosavas kapitalas

Pajinis kapitolas

Unijos pajini kapital4 sudaro 2292 fikst. Eur (2016 m. - 2288 tiikst. Eur). Pajinis kapitalas

sudar),tas pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 eurai. Visas Unijos

pajinis kapitalas apmokeas. Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4,

nepriklausomai nuojo apmok6to papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su

juo atsiskaitoma grqZinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezertas

Unijos privalomqi rezew4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rezervQ pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 o/o visq metq nepaskirstfo pelno. 2017 m. sudare 0

tiikst. Eur (2016 m. - 0 t[kst. Eur).

Atsargos kapitalas

Unijos atsargos kapital4 sudaro 0,05 t[kst. Eur iSskaitos i5 nariq, kuriq naryste kredito unijoje

pasibaige (LR kredito unijq istatymas 18 str. I d.). Taip pat negr4zintinos leSos, skirtos iS Lietuvos

Centrines kredito unijos Stabilizacijos fondo, unijos nuosavo ir skaidiuotino kapitalo atstatymui

t2

20

5
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uztikrinti ir kapitalo pakankamumo rodiklio rykdymui uZtikinti - 710 ttikst. Eur, (2016 m. 0 tUkst.

Eu0.

Nuosavo kapitalo re i kalov imai
Unijos nuosavas kapitalas 2017m. gmodZio 3l d. buvo 593 ttikst. Eur, o paj inis kapitalas 2292

tiikst. Eur. Nuosavo kapitalo tr[kumas sudare 1699 tiikst. Eur. Valdybos patvirtintame priemoniq

plano projekte kuris bus siUlomas tvirtinti eiliniame Visuotiniame nariq susirinkime numaq a

nuosavq kapitalq didinti 2018 - 2020 m. veiklos pelnu, kurio dydis prognozuojamas: 2018 m. -

53 ttikst. Eur, 2019 m. - 99 tiikst. Eur ir 2020 m. - 128 tiikst. Eur. Taip pat Unija planuoja parduoti

perimq uZ skolas turtE. Plunges rajono apylinkes teismo nuosprendZiu Palangos kedito unijai

priteista I '682'557,7 5 Eur tuftines Zalos atlyginimo. Unijos nuomone yra reali galimybe dali Zalos

iSsiie5koti, kadangi antsto[€s patvarkymu yra are5tuotos leSos, kurios saugomos Klaipedos apskrities

VPK depozitineje s4skaitoje.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ralto priede Nr. 1 ,,Nuosavo kapitalo

pokydiai".

lE pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

lprastindmis verslo qlygomis Unija susiduria su galima piniginiq srautq nesuderinamumo

rizika. Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad Unija bus iki galo pajegi vykdyti

savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elementai apima Unijos valdybos

informavimo sistemq likvidumo valdymo kontrolg, finansavimo Saltiniq diversifikavim4, numatomr.I

isipareigojimq planavim4. Likvidumo rizika valdoma rykdant Lietuvos banko nustal44 likvidumo

rizik4 ribojanti normatyv4.

Unijos turto ir isipareigojimq struktiira pagal terminus

Filransilliai metai

Iki 3 m6n.
Nuo 3 man.
iki I metq

Nuo I iki
5 metq

llgiau kaip
5 metai

IS VrSO

Turtas 855 209 2384 387 4 7322

Isipareigoiimai, kapitalas ir rezervai 1964 644 592 '7322

Skirtumas tarp turto ir isipareigojimq,
kapitalq, rezervq

-1108,66 -3913,60 1',7 40,42 3281,84 0

Likvidusis turtas )))l ))
Einamieii isipareigoiimai 5490.5'1

Likvidumo rodiklis. proc. 40.46
IndCliq sumos metinis pokytrs.
procentais

-8,46

l3



Iki 3 mon.
Nuo 3 m6n.
iki I metq

Nuo I iki
5 metq

Ilgiau kaip
5 metai

6 vrso
Turtas 1083 s98 2507 3488 7616

fsipareigoiimai, kapitalas ir rezerr'ai 2069 4',146 922 -61 7616
Skirtumas tarp turto ir isipareigojimq,
kapitalu. rezervu

986 -4148 0

Likvidusis turtas 2924
Einamieii isipareigojimai 5574
Likvidumo rodiklis, proc. 52.46
Indeliq sumos metinis pokl.tis
procentais -5.58

Pr linansiniai metai

Likvidumo nornat)ryas - kredito unijos likvidZiojo turto ir kredito unijos einamrJq isipareigojimq

santykis, ne mazesnis kaip 30 proc.

19 pastaba. Kapitalo pakankamumas

Lietuvos banko licencij4 turindiq kredito unijq kapitalo pakankamumo normatyvo

apskaidiavimo tvark4 nustato Lietuvos banko valdyba (galiojanti tvarka patvirtinta 2009 m. kovo 26

d. nutarimu Nr. 37 su vdlesniais pakeitimais).

Kredito unijos kapitalo pakankamumas i5reiSkiamas perskaidiuoto kapitalo ir turto (aktyq)

bei nebalansiniq isipareigojimq, turindiq poZymiq, kad bus lvykd1ti, ivertintq pagal rizikq, santykiu.

lvertinant veiklos rizik4 ir galimybg netekti dalies kapitalo, kredito unijos turtas (aktyvai) pateikiamas

atsiZvelgus irizikos laipsn!. Visi kedito unijos turto (aktyvr.l) straipsniai skirstomi igrupes, jq verte

dauginama i5 tai grupei nustaq4o rizikos laipsnio (iSreik5to procentais) ir dalijama i5 100. Kredito

unijos turtas (aktlvai) ir nebalansiniai isipareigoj imai, turintys poZymiq, kad bus irykdyli, pagal

rizikos laipsnius skirstomi i 5 grupes:

pirmoji grupE, kai balansinio turto (aktyvq) rizika lygi nuliui, tai pinigai, lsigyti Lietuvos

Respublikos Vyriausybes, Lietuvos banko, kitq Europos Sqjungos valstybiq nariq ryriausybiq

vertybiniai popieriai. Paskolos, uZtikintos [keistais Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Lietuvos

banko, kitrl Europos Sqjungos valstybiq nariq vyriausybiq ir centriniq bankq vertybiniais popieriais

arba paties paskolos gav€jo inddliu skolinandioje kredito unijoje. Paskolos, uZtikrintos Lietuvos

Respublikos Vl,riausybes, Lietuvos banko, kitq Europos S4jungos valstybiq nariq vyriausybiq ir

centriniq bankq garantija arba laidavimu. Le5os Centrin0je kedito unijoje iS ld5os Lietuvos banke;

antroji grup6, kai balansinio turto (aktyvq) rizika lygi 20 procentq, tai leSos (iki pareikalavimo

ir terminuotosios iki vienq metq) Lietuvos bankuose, kitq Europos S4jungos valstybiq nariq bankuose.

Le5os (iki pareikalavimo ir terminuotosios iki vienq metq) Centrineje kredito unijoje. Investicijos i
Centrines kredito unijos kapital4;

l4
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treCioji grup6, kai balansinio turto (akty/q) rizika lygi 50 procentq, Paskolos, apdraustos

gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, i5skyrus daugiau kaip 90 dienq pradelstas paskolas;

ketvirtoji grup6, kai balansinio turto (aktyvq) rizika lygi 70 procentq, Paskolos, apdraustos

ikeista Zem6s iikio paskirties Zeme, i5skyrus 90 dienq pradelstas paskolas;

penktoji grupi, kai balansinio turto (akqvq) rizika lygi 100 procentq, tai l€Sos (daugiau kaip

vieneriems metams) LR ir kitq Europos sqiungos valstybiq nariq bankuose, lesos ne Europos sqjungos

valstybiq nariq bankuose, leSos (daugiau kaip vieneriems metams) Centrineje kredito unijoje, le5os

kitose kredito unijose, paskolos kredito unijq asociacijoms, paskolos, apdraustos ikeistu komercines

paskirties turtu, suteiktos paskolos, nenurodyos ankstesniuose punktuose bei paskolos, kuriq grqZinimo

terminai pradelsti daugiau negu 90 dienq, paskolq dalis, virSijanti uZtikrinimo priemones ver19,

diskontuotieji vekseliai, ilgalaikis turtas (iSskyrus nematerialqii), uZ skolas perimtas turtas, kitas,

ankstesniuose punktuose nenurodytas turtas, nebalansiniai isipareigoj imai, turintys poZymiq, kad bus

ivykdyti;

Pagal Lietuvos banko reikalavimus 2017 metais KU kapitalo pakankamumo rodiklis turi boti ne

maiesnis kaip 13 %.

Uni os ka italo kamumo rodiklis ikiamas Zemiau:
Finansiniai metsi Pra6jt fin.nsiniai metai

Pagrindinis (I lygio) kapitalas 592 -62
Papildomas (II lygio) kapitalas
Perskaiaiuotas kedito uniios kapitalas 592 -62

Kredito unlos tunas (akt,'vai) ir nebalansiniai isipareigojimai, turintys poiymiq, kad bus jrykdfi, perskaiCiuora pagalrizikos
laipsnius

pirmoji grup6, kaibalansinio turto (aktyw) rizika lysi nuliui 2098 2025
atrtroii grupa, kai balansinio tu.to (aktyvq) rizika lygi 20 procentq 184 1008
tretioji grup6, kai balansinio turto (aktyvq) rizika lygi 50 procentq t07 4 748
k€tvirtoji grupa, kai balansinio n[to (aktyRl) rizika lygi 70 procentu 10 22
penktoii grupa, kai balansinio nnto (i*tyvu) rizika lyqi 100 Drocentu 3926 t873
Nebalansiniai isipareigojimai, turintys pozymiq, kad bus ivykdlri, kai

(aktylq) rizika lygi 100 procentqbalansinio tuto
Turto slraipsniq, iverlinlq pagat rizikt, suma '7 322 7 676
Peskolos asocijuotiems narisms 68s
Paskolq asocijuotiems nariams dalis < 20 % vistl paskolq, kai

(aktyvq) rizika lygi 0 procentqbalansinio turto 556

Paskolq asocijuotierns nariams dalis > 20 %, bet < 40 % visq paskolq,
kai balansinio turto (aktyvq) rizika lygi I 50 procentq 129

Paskolq asocijuotiems nariarns dalis > 40 % bet S 60 % visq paskolq,
kai balansinio turto (aktyvq) rizika lygi 200 procentq

Paskolq asocijuotiems naiiams dalis > 60 % visqpaskolq, kaibalansinio
turto (aktyvq) rizika lygi 300 procentq

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. r3,07 -1,t3

l5
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20 pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

2l pastaba. Susijusios 5alys

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) irjuridiniai asmenys, jeigu kedito unijos

vadovas valdojq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Finansiniai metai

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq socialinio draudimo
imokq

23 2t

Priskaidiuotas atostogq rezervas iI jam tenkandios socialinio
draudimo jmokos 1.2 '1

I5 viso: 35 28
Sumokdti atlyginimai ir socialinio draudimo jmokos 23 2l
Likg isipareigojimai vadoyvbei t2 1

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms

Salims iSduotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai:

Finansiuiai metai Praajq linansiniai metai

ISduotrl paskolq likudiai 0 0
Priimtu indeliu likudiai 0 0

22 pastaba. Istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo lykdli kapitalo pakankamumo, likvidumo,

didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didZiausios atvirosios pozicijos uZsienio valiuta

normatyr'us bei padengimo likvidZiuoju turtu rodikli 2017-12-31:

L
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Normatyvai 2011-12-31 2016-12-31 Lietuvos banko reikalavimas

l. Kapitalo pakankamumo normat, r'as, proc 13.07 -1,33 ne maziau 13 proc

2. Likvidumo normat].vas, proc 40,46 55.15 ne maziau 30 proc

3. Padengimo likvidZiu turtu rodiklis. proc 563t,28 8773,55 ne maziau 100 proc
4. DidZiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas. yo.

Paskolos, didZiausios reikJmes, bet nevirSiiandios normatwo:

ne daugiau nei 25 proc.
(ne daugiau 144,8 t[kst. Eur*)

l skolininkas 22,65 -240,55

2 skolininkas )1 7-l -224.23
3 skolininkas 2t,97 -t44,12
4 skolininkas 2t,72 - t26,34

5 Didiiausios atvirosios pozicijos uZsienio
valiuta normatyvas (EUR)

6,7 6 -51,34 ne daugiau 15 proc. (iiskyrus
Eur)

*i5skyrus LB valdybos nutarime,,Del kredito unijq didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir dideliq paskolq

apskaiaiavimo taisykliq patvirtinimo" nurod)4as iSimtis.

23 pastaba. Nebalansiniai isipareigoj imai

24 pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Kredito unija 2017 m. finansini rezultatq 60,51 tilkst. Eur nuostoli planuoja perkelti ikitq
finansiniq metq pradZig.

25 pastaba. Poataskaitiniai irykiai.

Pasikeitus LB nutarimo reikalavimams nuo 2018-01-01, veiklos rizik4 ribojandiq nonnatyvrl
laikymasis 2018 m. sausio 3l d bIklei ir 2018 m. vasario 28 d.:

Normatrryai 2018-02-28 2018-0r-31 Lietuvos banko reikalavimas

L Kapitalo pakankamumo normatyvas, proc. -r 9,61 ne maziau 5,25 proc. iki 2028
m. turi sudaryti 10.50 Droc.

2. Likvidumo normatyvas, proc. 3t,lI 32,61 ne maziau 30 proc
3. Padengimo likvidziu tu(u rodiklis, proc. 1759,15 '197,45 ne maziau 100 proc
4. DidZiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas, To

Paskolos, didZiausios reik5mes, bet nevir3iiandios normat) r'o,:
ne daugiau nei 25 proc,
(ne daugiau 144,8 tnkst. Eur*)

I skolininkas -15,64 -ts,4s
2 skolininkas -14.67 -14.47
3 skolininkas -14.26 -13,96
4 skolininkas -t1)) - 13,00

5. DidZiausios atvirosios pozicijos ulsienio
valiuta normat) r'as (EUR)

-n )1 -4,34 ne daugiau 15 proc. (iSskyrus
Eur)

t7

Unija per 2017 m. nuraSe paskolq uZ 313 tukst. Eur (2016 m. - 508 ttikst. Eur), o susigr4Zino

206 t[kst. Eur (2016 m. -248 t[kst. Eur).2017 m. pabaigoje nura5]tq ir nesusigaZintq paskolq likutis

buvo 1782 tiikst. Eur(2016 m.-1675 t[kst. Eur).

2017 m. gruodiio 3l d. kedito unijos nebalansiniq isipareigojimq suma sudare 342 tiikst. Eur.

L



Vadovaujantis 2017 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 03-l 15 ,,Del kredito unijq kapitalo

pakankamumo skaidiavimo taisykliq ir kredito unijq prieZiiirai skirtq ataskaitq formq" einamqjq meq

pelnas priskiriamas II lygio kapitalui ir einamqiq metq pelnas I lygio kapitalui priskiriamas kai audito

lmone atlieka atitinkamo laikotarpio finansiniq ataskaitq audit4 ir Lietuvos bankui yra pateikti

duomenys, irodantys, kad pelno suma teisinga ir iSjos atimti visi numatomi mokesdiai ir dividendai;

1081 trikst. Eur priskyrus I lygio kapitalui veiklos rizik4 ribojandiq normatyvai 2018 m.

sausio i I d. ir 2018 m. vasario 28 d. btiklei sudarvtu:

rDidZiausios paskolos sumos vieram skolinirkui normat,ryas - kedito unijq, kurios yra centriniq kedito
unijq naras, tadiau kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis ndra pasiekgs 10,5 proc., paskolos suma vienam skolininkui iki
2027 m. gruodiio 3l d. neturi virslti mazesniojo i5 Siq dydZiq: 150 000 eury; 25 procentq kredito unijos perskaidiuoro
kapitalo, reikalingo tam, kad biittl vykdomas Kredito unijq veiklos rizikq ribojandiuose normat) r'uose nustatltas kapitalo
pakankamumo rodiklis;

2018 sausio 0ld. - 2018 sausio 3ld ataskaitiniu laikotarpio Unijos pajinio kapitalo pokytis

sudare 1515 mkst. EUR i3 kuriq I 040 tukst. EUR sudengti sukaupti nuostoliai del nuostolingq ir

nura3ytq paskolq:

a) 2018 sausio men. 363 tiikst. EIJR nariq papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai

del nura5ytq paskolq vadovaujantis 2017-12-28Nr.Y 17 -36 valdybos sprendimu kuriuo

nutarta nariq, kuriq paskolos Palangos kredito unijoje yra nura5ytos i nuostolius, paskolq

balans4, paliikanas, delspinigius, istatymines palUkanas, dengti tq nariq papildomais pajais

ir taip sumaZinti kredito unijos nuostoliq sumas.

NormatyYai 2018-02-28 2018-01-31 Lietuvos banko reikalavimas

4,02 3,37 ne maZiau 5,25 proc. iki 2028
m, turi sudaryti 10,50 proc.

7. Likvidumo normatyvas, proc 3l,l I 32.6t ne maziau 30 proc.
8. Padengimo likvidZiu turtu rodiklis, proc 1759,15 797,45 ne maziau 100 proc
9. DidZiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas, o/o

Paskolos, didziausios reikSmas. bet nevirsijanaios normatyvo*:
ne daugiau nei 25 proc.
(ne daugiau 144,8 tikst. Euf)

l skolininkas 81,60 89,94
2 skolininkas '76,49 84,28
3 skolininkas 68.93 8t,29
4 skolininkas 7 4,38 75,70

10. DidZiausios awirosios pozicijos uZsienio
valiuta normat, r'as (EUR)

25.26 ne daugiau 15 proc. (ilskyrus
Eur)

l8

2018 sausio men 2018 sausio men. papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai del

nuostolingq ir nurasltq paskolq. Kartu su sausio men. rezultatu ataskaitinio laikotarpio rezultatas

sudaro l08l t[kst. EUR

Lietuvos Bankui pritarus 2018 metq sausio menesio finansinis rezultatas l08l ttikst. Eur.

Bus priskirti I lygio kapitalui.

6. Kapitalo pakankamumo normat).,/as, proc.



b) 2018 sausio men. I l3 t0kst. EUR nariq papildomais pajais sudengti sukaupti nuostoliai

del nuostolingq paskolq vadovaujantis 2017-12-28 Nr. V l7 - 36 valdybos sprendimu

kuriuo nutarta nariq, kuriq paskolos Palangos kedito unijoje priskirtos prie nuostolingq,

paskolq balans4, paliikanas, delspinigius, istatymines pal[kanas, dengti q nariq

papildomais pajais ir taip sumaZinti kredito unijos nuostoliq sumas.

c) 2018 sausio m€n. 564 t[kst. Eur papildomais pajais sudengti supti nuostoliai dEl D. R.

paskolos sutarties vadovauj antis 2017 -12-28 Nr. V 17 - 36 valdybos sprendimu kuriuo

nutarta D. R. paskolos balans4, paliikanas, delspinigius, istatymines paliikanas, dengti

papildomais pajais del kuriq Palangos kedito unija yra pateikusi ieSkini del sandoriq

pripaZinimo negaliojandiais, kuriuo praSo pripaZinti negaliojandiu ab initio D. R. paskolos

sutarti ir sandorius del 1886005,00 LTL (546224,80 Eur) pajiniq inaSq ineiimo. 2018 m.

sausio 30 d. Klaipedos apygardos teismas tenkino Palangos kedito unijos pra5ym4 del

laikinqjq apsaugos priemoniq taikymo ir iki galutinio teismo sprendimo nagrinejamoje

byloje isiteisejimo dienos uZdrausti atsakovams naudotis ir disponuoti bet kokiomis

Palangos kedito unijos istatuose ir Lietuvos Respublikos kedito unijq istatyme

numatytomis pajininkq turtinemis ir neturtinemis teisdmis, kildinamomis i5 Palangos

kredito unijos gindijamq 201 I m. gruodZio 29 d. sandoriq del pajiniq ina5q ineSimo.

Administracijos vadov6

Vyriausioj i buhaltere

Sandra Garjonye

Kristina Lukauskiene
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Palangos kredito unija
(imones pavadinimas)

Unijos kodas I10085313, Canyklu g. Palanga6,
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTV POKY.IAI

2017 Metll t[kst. EI JR

I.l.l gautos pal[kanos t72 239
t.1.2 sumoketos pal[kanos 94 140
T1 Rezultatas 99
t.2.1 gauti komisiniai t6 9
1.2.2 sumoketi komisiniai 3

t.2.2 Rezultatas 13 6
I.3.1 kitos uZ paslaugas gautos sumos
1.3.2 kitos uZ paslaugas sumokdtos sumos

t.3 Rezuhatas 0 0
L4.t susigraZintos paskolos ir kitos iplaukos iI hedito

unijos nariq 810 13 98

1.4.2 suteildos paskolos ir kitos iSmokos kedito unijos
nanams r037 908

t.4 Rezultqtas 490
L5.l inddl ir specialiosios paskirties le5q jplaukos 12663 I1087
t.5.2 indelir+ ir specialiosios paskirties ldSq iSmokos 13270 11525
I5 Rezultatas -607 -438
16.I iplaukos i5 kedito istaigq 6 0
1.6.2 ismokos kedito istaigoms 391 30
t.6. Rezultatas -38s -30
I.13 kitos pagrindinds veiklos pinigq lplaukos 30
I.14 kitos pagrindines veiklos pinigq iBmokos 362 844
t.'7 .3 sumoketas pelno mokestis

1.7 RezuUalas -811
Grvnicii pasrindin€s veiklos pinisu srautai -1455

II. Investicinds veiklos pirigq srautai
II.l.1 iplaukos perleidZiant vertybinius popierius 310 734

.t.2 ant vertybinius popieriusiSmokos l8l2

.t Rezultatas 310
1t.2.t iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqji,

nematerialqii turtq

1.2.2 ismokos isigyjant ilgalaikj materialqji,
nematerialqji turtq

.2 Rezultatqs -1 0
II.3.l kitos investicinds veiklos iplaukosltl 23
\.3.2 iSmokoskitos investicines veiklos pin
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11.3. Rezultatas 23 0
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III. Finansin6s veiklos pinigq srautai
lI.l.l pajq imokos 693 28

l.t.2 i5stojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir
papildomi pajai

688 0

III. I.3 pelno dalies iSmokejimas kedito unijos nariams

281 .1 Rezultatas 5

|t.2.t pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

sumos
710 0

t|.2.2 pagal subordinuotuosius f sipareigojimus
sumoketos sumos

I .2 Rezultatas 710 0

III,3,I kitos finansinds veiklos pinigq iplaukos 0 0

1r.3.2 kitos finansines veiklos pinigq i5mokos

t.3 Rezultatas 0 0

Grynieii finansin6s veiklos pinigu srautai 28

IV Grynasis pinigq srautq padiddjimas
(sumaZ6iimas)

-408 -1737

Pinigai laikotarpio pradZioje 871 2608

vt Pinigai laikotarpio pabaigoje 463 871
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Aiskinamojo ratto pdedas Nr. I
kredito

Unijos kodas I 100851I 3, Ganyklq g. 6 Palanga

2017 Metq

vadova

(lmones vadovo parcigq pavadinimas)

i buhaltere

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPTTALO POKYETAI

2018 m.vasario 28 d. Nr. _

Sandra

(vardas ir pavada)

Lukauskiene

tiikst. Eur

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

nepriparintas pclnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai) -486 -486

Pelno dalis, skiriama aplaaltai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams mokati

Kitos iSmokos

Sudarlti rezervai 0

Panaudoti rezervai -1350 1350
Paj inio kapitalo polq,tis 10 10

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

nepriparintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotaryio grynasis pelnas

(nuostoliai) -6t -61

Pelno dalis, skiriama apy/artai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams moketi

Kitos ismokos

Sudar),ti rezervai 710 7t0
Panaudoti rezervai

Paj inio kapitalo pokltis 5 5
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(vlriausiojo buhalterio (buhalterio) ) (vardas ir pavard€)

(lmones pavadinimas)

Rezervsi ir kapitalaiPajinis
krpitalas

privalomasis atsargos kiti

Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

II viso

uZpraejusiq linansiniq met{
2247 1350 -3212 385

Perskaiaiuotss likutis urpra6jusiq
fi nansiniq met{ pabaigoje 2247 1350 -3212 185

Likutis praojusiq finansini{ metq
pabaigoje 2287 -2348 -61

Likutis ataskaitini{ fi nansiniq metq
pabaisoie .---.-'--- 710 -2,t09 593

L


