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T.

IZANGINE DALIS

- Unija) 2018 m. gruodZio 31 d. f,rnansiniq
pelno (nuostoliq) ataskaita bei aiSkinamasis raStas, (toliau -

Mes atlikome Klaipedos kredito unijos (toliau
ataskaitq rinkinio, kuri srudaro balansas,

metines finansines ataskaitos) audit4. Unijos metines finansines ataskaitos parengtos pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq
sudarym4, bei Verslo aps;kaitos standartus.

II. NEPRIKLAUSOMUMAS
Mes patvirtiname, kad teises aktq nustatytE audita, atliekantis auditorius, audito imone ir
partneriai yra nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 ,,Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audlito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir
laikesi kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu
ir TBESV kodeksu.

III. AUDITO APIMTIS
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikSmingi dalykai, kuriuos pastebejome audito metu,
ir aptariami audito metu nustatyti kredito unijos valdymui ar prieZilrai svarbls dalykai. Planuojant ir
atliekant finansiniq ataskaitq audit4 nera siekiama nustaty.ti visus kredito unijos valdymui ar prieZilrai
svarbius dalykus, todel audito melu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Si audito atas;kaita skiriama iSskirtinai Unijos vadovybes ir Lietuvos banko prieZilros
tarnybos specialistq naudojimui ir negali bDti naudojama kitiems tikslams. Si ataskaita negali buti
pateikta jokiai trediiri Saliai be ii;ankstinio ra5ytinio audito imones UAB ,,Audito tikslas" sutikimo,
iSskyrus Lietuvos Respublikos istatymuose nustaty.tus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS

Nepriklausomil finansiniq ataskaitq audit4 mes atlikome vadovaujantis Tarptautines
buhalteriq federacijos (TBF) Tarptautiniq audito ir uztikrinimo standartq valdybos (TAUSV) i5leistais
ir i lietuviq kalb4 I-ietuvos auditoriq r[mq (LAR) su TBF leidimu iSverstais tarptautiniais audito
standarlais bei 2 0 1 8 .07 .12 sutartirni Nr. AA- 1 8/2 0 .
UZ finansiniq ataskaitq, parengtq pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus,
parengim4 ir teising4 p'ateikimq yra atsakinga Unijos vadovybe. Si4 atsakomybg apima: vidaus
kontroles sistemos, skirtos finans;iniq ataskaitq parengimui ir teisingam pateikimui, uZtikrinant, kad
nera reikSmingq informacijos iSkraipymq del apgaules ar del klaidos, sukrlrim4, idiegim4 ir
palaikym4. Vadovybe taiip pat yra atsakingauL tinkamos apskaitos politikos parinkim4 ir taikym4 bei
apskaitiniq ivertinirnLq, kurie yra pagristi esamomis aplinkybemis, atlikim4.
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Audito metu perZiDretos Unijos finansines - flkines operacijos uZ laikotarpi nuo 2018 m
sausio men' 1 d iki i1018 m gruodZio men. 31 d. Taip pat perZiuretos finansines rlkines operacijos iki
2019 m. sausio men, 3l d, kurios turejo ar galejo tureti reikSmingos itakos praejusio laikotarpio
duomenims.

M[sq audito paskirtis buvo ivertinti ar:
l.finansiniq atasl<aitq rinkinys visais reik5mingais atZvilgiais teisingai ir tiksliai parode metinius
veiklos rezultatus ir finansing bfiklq;
2.finansiniq ataskaittl rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius buhaltering
apskait4 reglamenturrjaniiius istatymus ir kitus teises aktus;
3.tiksliai ir kvalilikuotai ivertinas turtas;
4.atlikti privalomi turto vertes patikslinimai ir nura5ymai;
5.sudarlti privalomi ir butini kapitalai, rezewai ir atidejiniai (atidejimai) veiklos rizikai sumaZinti;
6.laikomasi LietuLvos Respublikos teises aktq nustatytq kapitalo reikalavimq;
T.atitinka Lietuvos Respublikos teises aktq nustatl'tus veiksmingo ir patikimo nuosavybds valdymo
bei saugios ir patikirnos .'zeiklos reikalavimus;
8.turi tinkamas vidaus kontroles ir informacines sistemas.
Mes suplanavicme audit4 taip, kad galetumeme surinkti pakankamus
irodymus ir galetum,ome padaryti pagristas i5vadas.

o
o
o

ir

tinkamus audito

Audito mertu atlrankos bDdu ir testais buvo surinkti tvirtinimai:
apie lkiniq operaciiq grupes ir ivykius audituojamam laikotarpiui;
apie s4skeLitq likudius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
apie finansinir.l ataskaitq pateikim4 ir atskleidim4.

Atlikdamars audit4, auclitorius nustate priimtin4 reikSmingumo lygi, kad galetq patvirtinti
reik5ming4 metiniq lhnan,siniq ataskaitq informacijos iSkraipym4. Ataskaitiniais metais Unijai taikytas
bendrasis reikSmingumo dydis bu'vo 65 t[kst. eurq.

VI. AUDIII OR.IAUS ISVAD

OS

MODIFIKAVIMO PRIE ZASiTU APN,q.SYITAS

Atlikus metiniq finansiniq ataskaitq audit4 mes apie jas savo 2019.02.22 iSvadoie
parei5keme bes4lyging nuomong.

Unijos 2077 nt. gruodZio 3l d. pasibaigusiq metq finansines ataskaitos audituotos m[sq
imones auditoriq ir apie jas pareikSta bes4lygine nuomone su pastraipomis ,,Dalyko pabreZimas,, ir
.,Kiti dalykai".
ReikSminplomis sumomis pradiniai likudiai i ataskaitini laikotarpi yra atkelti teisingai,
rlpskaitos politikos prakeitimai yra tiksliai apskaityti ir tinkamai atskleisti.
Kitq s4lygq del apimties apribojimo, del nesutarimq su audituojamos Unijos vadovybe, del
audituojamos Unijos ve,iklos tEr;tinumo prielaidos tinkamumo, ar kitq modifikavimo prieZasdiq
nebuvo.
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VII. FITNANSINES ATASKAITOS IR PASIULYMAI JU TOBULINIMUI
2018 metq ltnansines ataskaitos sudarytos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos
standartus (VAS), vadovaujantis ,13 VAS nurodymais del finansiniq ataskaitq sudeties ir formos.
Kredito u.nijosi patvirtinta apskaitos politika i5 esmes atitinka Lietuvos Respublikos teises
aktams, reglamentuojantiems buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4 bei Lietuvos
Respublikos Verslo apskaitos standartams.

Siulome ttikslinti specialit4jtl atidejini4 suteiktoms paskoloms skaiiiavimo fvarkq taip, kad
apskaiiiuojant atid€iinius buttl tinkamai atsiivelgiama i esamus veiksnius ir i ateitj orientuotq
informacijq, kuri gatti tut'eti jtakos likusit4 pinig4 srautq susigrqiinimui.

V[I.

VIDAUS KONTROLE

Audito mrstu vidaus kontrole tiriama tik tiek, kiek tai itakoja teising4 hnansiniq ataskaitq
sudarymq ir kitq sutartyje numatytq tikslq ivertinim4. Audituodami kredito unijos vidaus kontrolg
tyreme:
a

ar kredito unija turi tinkamas vidaus kontroles ir informacines sistemas;

a

ar vidaus kontroles sistemos uZtikrina kredito unijos valdymo efektyvum4;

a

kokia krerlito unijos kapitalo, pelningumo ir aktyvq kokybes kontrole;
kaip nustatyta, ivertinta, stebima ir kontroliuojama rizika

O

a

kaip uZtikrinama turto ir investicijq kontrole;

a

kaip reglamentuotos apskaitos proced[ros;

o

vidausi kontroles proced[ros apima operacijq atlikimo ir jq itraukimo i apskait4
teisingum4 bei apskaitos iSsamum4 teisingam finansinds informacijos paruoSimui.

ar

Atlikus aurdit4, abejoniq del vadovybes garbingumo, apgauliq, Lietuvos Respublikos teisds
aktq paZeidimq nebuvo pastebeta. Tadiau buvo naudojamas atrankinio tikrinimo principas ir mes
negarantuojame, kacl bu.'zo aptiktos visos esmines klaidos ir reikSmingi informacijos iSkraipymai, jei
tokiq buvo.

IX.

PASTEBEJIMAI

DEL

SPECIFINIV REIKALAVIMU, NUSTATYTU

ATSKIRUOSE TETSES AKTUOSE. LAIKYMOSI
Audituojamos kredito unijos veiklai Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme bei
Lietuvos banko teis,is aktuose yra nustatyti specifiniai reikalavimai, kurie numatyti ir mlsq audito
sutarlyje.

l. Ar Unijos vadovybe tiksliai ir kvalifikuotai ivertino turt4 pagal Lietuvos Respublikoje
galiojaniius teisds arktus.
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dali sudaro paskolos, suteiktos Unijos nariams ir kitiems

klientams. Sios paskolos finansinese ataskaitose reik5mingomis sumomis ivertintos vadovaujantis 18ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatomis
(amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4) bei vadovaujantis Unijos
patvirtintomis ,,Paskolq vertinimo ir specialiqjq atidejimq paskoloms sudarymo taisyklds", kurios yra
parengtos pagal Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38 (Lietuvos banko
valdybos 2013 m. lir:pos 19 d. nutarimo Nr. 03-125 redakcija) patvirtintomis kredito unijq minimaliq
paskolq vertinimo

ta

isyklemis.

Audito m,otu atliktos detalios suteiktq paskolq audito proceduros, tikslu gauti pakankamai
patikimos informaci.ios del suteiktq paskolq teisingo vertinimo, grupavimo bei jq buvimo.
Paskolos, suteiktos tJnijos nariams ir kitiems klientams, reik5mingomis sumomis
afvaizduotos pilnai ir teisingai.
1.2 Pinigai ir jq ekvi'valentai - unijos kasoje ir s4skaitose Lietuvos Centrineje kredito
unijoje ir kitose bankuose esantys pinigai ir jq ekvivalentai ivairia valiuta. Sis turtas finansinese
ataskaitose yra ivertintas nominalia verte ir reik5mingomis sumomis atvaizduotas pilnai ir teisingai.
1.3 Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos tai terminuoti indeliai
ir specialiosios lesos Lietuvos Centrineje kredito unijoje. Sis turtas finansinese ataskaitose yra
ivertintas nominalia verte su sukauptomis palfikanomis ir reikSmingomis sumomis atvaizduotas pilnai
ir teisingai.
1.4 Investicijos i ver-tybinius popierius pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo
apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Investicijos i
vertybinius popieriurs reik5mingornis sumomis ivertintos pilnai ir teisingai.
1.5 Kitas finansinis tutlas finansinese ataskaitose parodl.tas isigrjimo verte, sumaZinta jq
nuvertejimo suma. Sis turtas, mtsq nuomone, finansinese ataskaitose reik5mingomis sumomis
parodyas pilnai ir teisingai.
1.6 Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas nefinansinis turlas parodl.tas isigijimo verte,
sumaZinta turto nuvr:rtej imo suma ir finansinese ataskaitose reik5mingomis sumomis parodytas pilnai
ir teisingai.
1.7 Ilgalaiikis turlas finansinese ataskaitose parody.tas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto
nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma. Turto verte finansinese ataskaitose
reik5mingomis sumomis parodyta pilnai ir teisingai.

Ar Unijos vadovybd atliko privalomus turto vert€s patikslinimus bei nura5ymus.
Audito metu atlikta kredito unijos turto sudeties, kitimo tendencijq, paskolq portfelio
anahzg rizikos maZinimo aspektu, kaip kredito unijoje atliekamas abejotinq aktyvq grupavimas ir
specialiqjq atidejimq abejotiniems aktyvams sudarymas. Be to, atrankiniu bldu fvertintas suteiktq
paskolq paskirties, dydZio ir gr4Zinimo uZtikrinimo atitikimas kredito unijq istatyme nustatytiems
2.

reikalavimams.

M[sq nuomone, Unija reik5mingomis sumomis pilnai ir teisingai atliko privalomus turto
vertds patikslinimus bei nuraSvmus.
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3. Kaip Kredito unijos vadovybd sudard privalomus ir biitinus kapitalus, rezervus ir
atiddjinius (atiddjirnus) veiklos rizikai sumaZinti.
Audito metu patikrinta ar unijos vadovybe sudare privalomus ir butinus kapitalus, rezeryus
ir atidejimus veiklos rizikar sumaZinti.
Unijos paLjinis kapitalas sudarytas i5 visq unijos pajiniq ina5q vertes

ir i5 unijos nariq

papildomq inaSq.

M[sq nuomone, Unijos vadovybe reikSmingomis sumomis sudare visus privalomus ir
bfltinus kapitalus, re]zervus ir atidejimus veiklos rizikai sumaZinti.

4. Kaip kredito unijos vadovyb€ laikosi Lietuvos Respublikos teis6s aktq nustatytq
kapitalo reikalavimq.

Audito rrLetu patikrinta kapitalo pakankamumo normatyvo bUkle, jo pokydiai, atlikta
kapitalo ir aktyvq, ivertintq pagal rizikE, strukturos analize. Kartu patikrinta su finansinemis
ataskaitomis teikiamos Kapitalo pakankamumo ataskaitos sudarymo teisingumas.

Mlsq fluolrlons, Unijos

vadovybe reik5mingomis sumomis teisingai sudare kapitalo
pakankamumo ataskait4 ir audituojamu laikotarpiu laikesi Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytq
kapitalo reikalavimq.
5. Kaip Kredito unija atitinka Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatytus veiksmingo
patikimo nuosavybes valdymo bei saugios ir patikimos veiklos reikalavimus.

ir

Siuo tikslu buvo atliktos audito analitines procedlros, kuriq metu buvo iStirti dalykai susijg
SU:

-

kredito unijos pajegumu veikti saugiai ir patikimai;
kredito unijos veiklos veiksmingumu ir pelningumu;
kredito unijos veikla susijusia rizika ir jos valdymo principais;

kredito unijos vadovq sugebejimu vertinti kredito unijos veiklos perspektyvas ir suprasti
kredito unijos saugios ir patikimos veiklos svarb4;
- reik5mingos rizikos rlSimis ir jq mastais, informacija apie planuojam4 prisiimti riz1k4
- iSsamiu rizikos valdymo sistemos apra5ymu;
- rrzik4 ribojanLdiq normatyvq vykdymo apra5ymu ir jq vykdymu.

Musq nuomone, reikSmingais dalykais kredito unijos vadovybe veiksmingai
valdo nuosavybg bei uZtikrina saugi4 ir patikim4 kredito unijos veiklE.
Norime atkreipti demesi del vidaus kontroles organizavimo procesrl iSbaigtumo:

.

ir

patikimai

Silpna paskesnioji kontroles procedlrq sistema: 1) veiklos sritys ir procesai nera reguliariai
perZiDrimi siekiant uZtikrinti, kad jie atitiktq galiojandias strategijas, politikas, procedDras arba

kitus reikalavimus.

2) neru sistemos, kad kiekvieno

darbuotojo darbas bfitq sistemingai

perZilrimas ir patvirtinama, kad darbas vyksta, kaip numatyta.

o

Nera pilnai uZtikrinamas keturiq akiq principas atliekant pinigines operacijas (2018-08-30 d
neatlikus paskesnes kontroles procedlrq atliktas tarptautinis pavedimas uL 32,9 tlkst. eurq,
taip unijai patyre apie 28 tukst. eurq Zal4).
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Ar kredito unija turi tinkamas vidaus kontrolds ir informacines sistemas.

Kredito unijoje iS esmes sukurta ir idiegta vidaus kontroles sistema. Vidaus kontroles ir
veiklos tgstinumo procesai bei naudojama informacine sistema ir jos palaikymas tiesiogiai
priklausomi nuo Lietuvos centrines kredito unijos (LCKU).

Atlikdami audit4 mes nenustateme finansinems ataskaitoms reik5mingq dalykq del vidaus
kontroles ar informaciniu sistemu trfkumu.
X. KITI YALDYMUI SVARtsUS DALYKAI

Unija Lietuvos bankui prieZiuros tikslais teikia Lietuvos banko valdybos nutarimu
patvirtintas finansines ataskaitas. Mes perZiiirejome Lietuvos bankui teiktas finansines ataskaitas ir
nepastebejome jokiq reikSmingq nepaai5kinamq neatitikimq lyginant su audituotomis metinemis
finansinemis ataskaitomi s.

XI. KITI FINANSINIU ATASKAITU AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI
Finansiniq ataskaitq audito sutartyje nebuvo numatytq kitq dalykq, kuriuos reiketq atskleisti
Siame straipsnyje.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Audito ataskaita parengta pagal Lietuvos Auditoriq R[mq patvirtintus reikalavimus, taikomus
audito ataskaitoms, teikiamoms kartu su auditoriaus i5vada, kuri suderinta su audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansq ministerijos 2017 m. balandlio 27 d. raStu Nr.
(7.4)D2-1,353.

Audito ataskaita sudaryta keturiais egzemplioriais. Pirmi trys ataskaitos egzemplioriai skiriami
Unijos vadovybei ir Lietuvos banko Kredito istaigq prieZiuros departamentui, ketvirlas lieka audito
imonei. Audito metu auditoriaus parengti darbo dokumentai ir kredito unijos specialistq parengti ir
auditoriui pateikti dokumentai bei kita medLiaga ir informacija, kuri4 auditorius gavo atlikdamas
audit4, yra laikoma audito darbo dokumentais ir yra auditoriaus nuosavybe. Darbo dokumentai yra
konfidencial[s, juos saugo audito imone pagal LR istatymq reikalavimus nustatl.t4 politik4 ir
procedlras, tadiau jie gali bDti atskleisti taikyinq istatymq numatytais atvejais.
20]19.02.22
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IIEPRIKLATISOMO AUDITORIAUS ISVADA
K.laipedos kre<lito unilos nariams

lluomon€
Mes atlikome Klaipedos kredito unijos (toliau Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudar' 20l g m.
gruodZio 31 d. balansas, t? dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaiia ir aiSkinamasis raStas,
is;kaitant reik5rningq apskaitos metodq santrauk4, audit4.
Musq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateilda unijos
2018 m' gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.
PagrinLdas nurnmonei pareik5ti
A.udit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). Mlsq atsakomybe pagal Siuos
sl.andattus iSsamiai apibrldinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
audit4''. Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos

i3leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respubiikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikornes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq aiaskaitq
ar-rdito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mDsq surinkti audito
irodymai yra pakankami ir
tinkami mDsq nuomonei pagristi.
V'adovyb€s

ir

valdym4 atsakingq asmenq atsakomybO uZ finansines ataskaitas
Vadov'ybe yra atsakingauL Siq hnansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
alskaitomybg, .ir verslo apskaitos standaftus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybesnuornone, yra
biltina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.
uZ

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jverlinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(jei bDtina) dalykus, susiiusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi k.itq realiq
alternatyvq, tik taip pasielgti.

IJLvalclym4 atr;akingi asrnenys privalo priZiureti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

/i.nd/\
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Ituditroriaus artsakomyb6 uz finansiniq ataskaitq audita
\4usq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4
r,lik5mingai iSl<raipytos del apganles ar klaidos, ir
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas _ tai aukSto
iiikraipym4, jeiigu jis yra. visada galima nustatyt
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laiko
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos va

rr:miantis frnansinemis ataskaitomis.

'AJlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

.

ir

laikemes

Nustatdme ir ivertinome finansiniq ataskait
rizrkq, sutrrlanavomer ir atlikome procedDras

tinkamq audito irodymq mDsq nuomonei
neaptikim,c rizrka yra didesne nei reik5min
apgaule gaLli buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas
aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

'

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti
konl<rediomis
aplinkybernis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galeiume pareiksii
nuomong aprie lJnijos
viclaus kontroles veiksmingum4.

'

{verlinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susiijusiq atskleidimq pagristum4.

'

Parlareme iSvad4 del taikomo veiklos tqstinumo apskaitos principo tinkamumo
ir del to, ar.
rerniantis surinktais irodymais, egzistuoja
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmin
padarome iSvad4, kad toks reik5mingas
privalome atkreipti demesi i susijusius atskl
atskleidimrLl nepakanka, turime modihkuoti savo nuomong. MDsq iSvados
pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, busimi
ivykiai a.r s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

'

fvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidirrLus, ir tai,
ar ;ltnansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir
lvyfl* taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo Jkoncepcij 4.

Mes, be'visq kirtq dalykq, infotmavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie
audito apimti ir atlikimo
Iaik4 beri reik5mingus audito pastebejimus,
iskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, jeigu juos
nuLstaterne audit.o metu.
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KLAIPEDOS KREDITO UNIIA
(imones pavadinimas)

302574A4O, Rutq g. a

/ Nyv\g.

2 Klaipeda

[imones kodas, adresas, kiti duomenys)

[Tvirtinimo Zyma)

2OI8M. GRUODZIO 31D. BALANSAS
2019 m. vasario 15 d. Nr. FA2019
(ataskaitos sudarymo data, numerisJ

2018 metu

tiikst. Euru

Iataskaitinis laikotarpisJ

TURTAS

A,

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiutal

Pastabos

Nr.

TURTAS

Finansiniai
metal

Praejq finansiniai

metal

6564

ir pinigq ekvivalentai

3 642

I.

PiniLgai

II

Invr:sticijos I verrybinius popierius

B

67

1.6

III

Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos

9

430

631,

IV

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
sumos
Kitars

finansinis turtas

435

7

10

5 0/6

LT

22

2 501,
2

VI

Atsargos, uZ sl<olas perimtas ir kitas turtas

L2

75

a/

VII

Ilgalaikis materialusis turtas

13

28

33

VIII

Nennaterialusis turtas

1,3

3

TURTO IS VISO:

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOIIMAI

6 564
Pastabos
Nr.

II

MC'KETINOIS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Moketinos surnos ir isipareigojimai kredito istaigoms
Moketinos surnos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos
naflams

IJ

III

Kitos moketin os sumos ir isipareigojimai

L6

IV

Aticlejiniai

B.
I

Subordinuotieji Isipareigojimai
C.

t4

T7

Pajinis kapitalas

II,

Priv'alomieji rezervai ir kapitalas

III

PerJ<ainojimo rezervas

IV

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliaiJ

6 346

3 384

382

1L5

5 804
10

1-5

5 LJ/

L2

0

258

JOI

25

t43

I19

24

2

t1,9

127

pelnas (nuostoliai)

NUOSAVO I(APITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO:

A,dministracijos vadove Inga eesnakiend
Iimonds vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavarde)

Vyriausioii buhaltere Ingrida Navickiend
[vyriausiojo buhalterio Ibuhalterio) arba galiniio tvark]ti apskait4 kito asmens
pareigq pavadinimas, vardas, pavardeJ

metai

l-B

tv1 Atar;kaitiniq metq pelnas (nuostoliai)

tv2 Ankstesniq metq

Praejq finansiniai

2tB

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

Finansiniai
metai

3 642

6 564

3 642

KLAIPEDOS KREDITO UNI
fimones pavadinimasJ

302574840, Riitq e.a / Al
[lmones kodas, adresas, kiti

duomenysJ

[Tvirtinimo )iyma)

2018 M. GRUODZTO 31D. PELNO (NUOSTOLTU) ATASKATTA
20 19 m. vasario 15 d. Nr. FA2019/02
(ataskaitos sudarymo data, numeris)

2018 metq

tiikst. Euru

Iataskaitinis laikotarpisJ
Eil.

STRAIPSNIAI

Nr.

Iataskaitos tikslumo lygis ir valiutaJ

Praejq

Nr.

Finansiniai
metai

1

201

1.28

Pastabos

finansiniai
metai

I.

Pallkanq

II

Pallkanu sanirudos

1

79

39

III

Komisiniq ir k.lientq aptarnavimo veiklos pajamos

2

/o

JL

IV

Komisiniq ir kJientq aptarnavimo veiklos s4naudos

2

6

6

pajaLmos

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas:

35

B

V1

Specialiqjq atidejiniq s4naudos

3

7

+

v.2.

Kitas finansin,lo turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

3

-26

-4

VI

Kitas finansinr:s ir investicines veiklos pelnas (nuostoliaiJ

VII

Bendrosios ir administracines sanaudos

4

181

L27

VIII

Kitos veiklos pajamos

-

IX

Kitos veiklos s;anaudos

x.

PELr\rAS (NUOSTOLTAT) pRrEs ApMOKESTTNTM4

XI

Pelno mokestis

XII

GRYI{ASIS PI LNAS (NUOSTOLTAT)

Adlministraciios vadovd Insa e esnakiene
[imones vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavarde)

Vyriausioji buhaltere Ingrida Navickiene
flyriausiojo buhalterio [buhalterio) arba galintio tvarkyti apskait4 kito asmens
pareigq pavadinimas, vardas, pavarde)

z

24

?

24

2

6

KLAIPEDOS
KREDITO

UNIJA

Klaipedos kredito uniios
201E metq finansiniq ataskaitq aiSkinamasis raitas

2018 m. vasario 15 d. Nr. FAzOtglOt, Klaipdda

KLAIPEDOS KREDITO UNIIOS 2018 METq, PASTBAIGUSTU 2018 M, GRUODiZIO 31 D.,
FINANST NIIJ- ATASKATTq ATSKTNAMASTS RASTAS
ITUKSTANCIAIS EURU, JEI NENURODYTA KITAIP)

Finansiniq ataskaitq aiSkinamasis raStas
1

Bendroji informacija

Klaipedos kredito unija (toliau kredito unija) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2010 m. gruodiiio 15 d.
Lietuvos bankas 21,011m. balandZio 7 d. iSdave licencijq vykdyti Klaipedos kredito unijos veikl4 pagal
istatr.rs,
Klaipedos kreditcr unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialinius poreikius ir turi licencijq
verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq grEZintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip
pat turi leisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu
istatyme nustatytiems
asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 bei atsakomybq.
Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos krectito unijq
istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos kooperatiniq bendroviq
[kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZiuros institucijos priimtais teises aktais ir savo israreis
Kredito rrnijos registracijos adresas yra Rrltq g. a/ Alyvtl g. 2, Klaipeda.
Kredito unija yra [sikrlrusi adresu Lietuvininkq a. 7, Klaipeda.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 8 darbuotojai (2017 m. pabaigoje 10 darbuotojql. Vidutinis darbuotojo
mdnesinis darbo uZmokestis buvo: 2018 metais 71,9

-Eur, 2017 metais - 4t4Eur.

Informacija apie llredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2

Apskaitos principai

Sios finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2018m. gruodZio 31 d. galiojusi Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes lstatym4 bei galiojusius Verslo
apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito

ir apskaitos tarnybos.
Zemiau )/ra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitq parengimui.
Sumos finansines,e ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - trlkstandiais eurq (tlkst. Eur.).
PagrindaLs parengimui

Finansinds atask;ritos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus, Lietuvos banko
nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarlrymq bei unijos apskaitos politik4.
Unijos apskaitos politika pawirtinta 2010-1-2-22 ir pakeista 2012-03-28,2018-09-26.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq ir baigiasi gruodZio
31dienq.
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo dien4: pelnas ir nuostoliai,
atsiradq ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq
likudius vietine ,raliuta, apskaitomas pelno (nuostoliql ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta
perkainc,jami metq pabaigoje galiojusiu kursu.
Pagrindi niai principai

Atsarguntas (kon:;ervatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, uuosavas
kapitalas; ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq verte nebutq nepagrlstai
padidintir arba nepagristai sumaZinta.
Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir lkiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje lraSomi pagal jq turini
ir ekonominq prasmQ, o ne tik pagal jq juridinq form4.

KLAIPEDOS KREDITO UNIIOS 2018 METU, PASTBA|GUSTV 2018 M. GRUODtZIO 31 D.,
FTNANSTNt q ATASKATTq AtSKTNAMASIS RASTAS
(TU|<STANCIATS EURU,

lEr NENURODYTA KrTAtpl

Reikimingumas, Finansindse ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reik5ming4 informacijq.
Informar:ija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq varto6iai gali priimii
neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos l:Qstinumos. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir tqs savo
operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reik5mingai apribotos,
Apskaitos pastovumos. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys yra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko [ne pinigq gavimo arba iSleidimo momentu], ir
nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos, parengtos taikant kaupimo princip4,
informuoja vartotojus ne tik apie praeities lvykius, bet ir apie isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantcrmumas. lFinansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamq ekonornikos bei
apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informac4E.
Svarbumas. Inforrnacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir ateities
ivykius, priimti
ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq veiksmingum4.
Patikimu'mas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksti, i5sami ir joje nera relik5mingq
klaidq. li kredito unijos finansines ataskaitos turi buti maWti tikra ir teisinsa finansine brlkle, taip pert tikri ir
teisingi veiklos ir finansines b0kles pasikeitimai.
Palyginamumas. l(redito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su s4naudomis, p;rtirtomis
uZdirbarLt tas pajeLmas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigq ir pinigq elrvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose kredito
istaigorse ivairia
ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir vertinami pag,rt ia-oyo
verslo aprskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

valiuta laikomi kr:edito unijos pinigai

Finansinis turtas

Investiciitl iverty'binius popierius straipsnyje parodomos investicijos iLietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir

kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius bei Lietuvos Centrines kredito unijos
kapital4. Sie vert'lbiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,F;inansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Kredito listaigoms; suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir uZsienio kredito
istaigoms sutei]<tos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir i5 anksto
kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Fjinansinis
ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq
indeliq sukauptos pal[kanos.
Kredito unijos nariams suteil<tq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos kredito unijos nariams
suteil<tos; paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos
sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palukanq metodEJ

turtas

Paskoltl'rertes suntaZej imas
Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko valdybos nutarimais,

kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines skolininko blkles vertinimo tyarka ir
Verslo apskaitos standartais.
Paskolos vertinamos ne rediau kaip kartq per menesi. 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.
Paskolos, ivertinr.rs rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos grupq, kredito unijos

valdybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitines vertes dalies sumaZejimo
dydZiai pateikti lentelej e:
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PadidirLtos rizikos flll rizikos erupdl
Abeiotina f IV rizikos sruodl
Nr"rostolinga [V rizikos grupd')

Paskolq vertes s;umaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant

apskaitines vertds

25 proc,
50 nroc.
100 proc.

i

25 oroc.
50 proc.
100 nroc.

paskolq rizikos grupg ftiketinq atgauti paskolos

dali) ir uZtikrinimo priemong [uZtikrinimo priemones pinigq srautE].

Apskaidiuojant

uZtikrinimo prienrones pinigq srautE taikoma 6,76 proc. diskonto norma [2017 metais tai]cyta 8,86 proc. diskonto
norma).
Paskolq vertds sumaZejimas 2018

ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas taisykles, kurios
parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr.38 patvirtintas kredito unijq
abejotinrl aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq [atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei ;rpskaitos
taisykles,

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir nematerialqji
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 isipareigojimai" nuostatas.
Nefinansinis

tr.rrtaLs

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, kurl artimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja vertr: atemus
pardavinno i5laidas, o vdliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,1\,tsargos"

Atsargq, uZ skolas perimto

nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto,
apskaitoie uZregis;truoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto,,llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripaZinto ir
apskaitoie uZregis;truoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis turtas" nuostatas, vertd.
Ilgalaikis; turtas (.patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500,00 Eur, 201,7 m. - 434,43 Eur)
parodorrLas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijosJ ir turto nuvertejimo suma.
Nusidevdjimas (amortizacijal apskaidiuojamas naudojant tiesinl b[dq, proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro
turto vieneto isigi)imo vertq per numatomq jo naudojimo laikotarpi.
Turto naudojimo Jlaikotarpiai yra tokie:

ramlne lran
ie:ii automobiliai

KomniuLterine ira

Kita iran
Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Ilgalaikio
ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso nuo tq darbq suteikiamo

materiallojo turto rekonstravimo
rezultatc,.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir'lsipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos isipareigojirnq Salies
ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito irstaigoms
pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai"
nuostatas.

ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma. Moketinos slumos ir
isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" nuostatas.
Moketinq sumq

KTAIPEDOS KREDITO UNIIOS 2018 METU, PASIBAtcUSTV 2018 M. cRUOD:ZtO 31 D.,
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Kitq moketinq sun-nq ir [sipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir lsipareigojimai, nerparodyti
ir isipareigojimq straipsniuose, Siame straipsnyje parodomos moketinos s;umos ir
pripaZistami
ir vertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 3L-ojo verslo
isipareigojimai
apskaitos standarto ,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.
Subordinuotuosit-ts kredito unijos Isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai skolos ve,rtybiniai
popieriai (obligacijosl arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines fsubordinuotosios) paskolos poZymius.
Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le$q suma, atskaidiavus s;andoriui
sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautrl grynqjq iplaukq
ir padengimo verl[es susidarqrs skirtumas pripaZistamas pajamomis arba s4naudomis pelno [nuostoliq) ataskaitoje
per visq skolos padengimo laikotarpi taikant galiojaniias palIkanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos

kituose moketinq sumq

atsisl<ai tymo monren tu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine galimybe uLZskaityti
pripaZin[as sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtq ir isipareigojimus vienu me[u.
Pajamq ir sqnaudq pripaZinirnas

Pahikanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq pinigq, kredito unijos
nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja verte. Amortizuota savikaina ivertinto
finansinio turto palfikanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq palukanq metodq. Palukanq pajamos
pripaZist.amos kar"rpimo prinr:ipu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai
ivertinarna.
Paliikanq s4nauilq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems klientams
priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie nevertinami tikrEja 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 ii
sanaudors. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZinami
i5karto juos gavus. Komisiniq sqnaudos yra pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra
pripaZist.amos, kai atliekama susijusi operacija
Baudos, delspinig;iai uZ paverluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis, kai pinigai,,,ra gauti
arba kai atsirand;r irodymq, k:ad jie bus gauti, o tikimybe, kad jq nebus gauta, yra maZa.
Finansinio turto'\,/ertes pasiJkeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito istaigoms ir: kredito
unijos nariams suteiktq pasl<olq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes sumaZejimo panaikinimo rerzultatas.
Siarne straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito

finansinio turto vertes sumaZejimo ir nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prel<ybos
vertybirtiais popieriais ir kitu finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi sprecialiqjq
atidejinirl, kuriuor; formuoja atsiZvelgdama ikiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizil<ingumq,
ikliento finansinq ir ekonorninq buklq, iprievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo lykdymE,
turimas uZtikrinirno priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito unijos turto

1

vertei, saLnaudas.
Kito finarnsinio ir investicinlio veiklos pelno (nuostoliqJ straipsnyje parodomi operacijq uZsienio valiuta, kitq
finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos, susijusios su
pagrindine kredito unijos veikla.
Kitos vr:iklos pajamq ir kitos veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno fnuostoliq) ataskaitos
straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.
Pelno m,ckesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio ir atidetojo pelno
mokesdio suma. Vadovaujan,tis LR pelno mokesdio istatymu, 2018 metq apmokestinamajam pelnui 1-aikomas
pagrindi nis 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2017 metq - 15 proc.
Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar patvirtintus balanso

sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikfti atidetojo pelno mokesdio turto realizavimo ar atidetq rnokesdiq
lsipareigojimq ivy'kdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo. Tarifai, galiojantys
ar patvirtinti balanso sudaryrno dienq yra naudojami atidetojo pelno mokesdio paskaidiavimui.
Kai apskaidiuojanras bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZlstamas finansinese ataskaitc,se tik ta
dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketrnas.
Per ataskaitini laLikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse parodornos kaip
isipareigojimai, o per ataskaitinl laikotarpl ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis,
balanse parodomos kaip turtas.

KLAIPED'S KREDIT'

uNIlos'o'u#*'lkl$,',jitl1"':ly"rT'1il;,fi#l'11'fl^1'rl;
ITOKSTANirArs EURU, lEr NEuunooyrA KrrArpJ

Palyginamieji skaidiai
Apskaitos politikos bei apskaitiniq lvertinimq keitimas ir klaidq taisymas awaizduotos pagalT VAS standart4. KU
nustatytas esmintis klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yra0,L - 0,3 o/o visos turto balansines

vertds, bet ne daugiau kaip 43 400 Eur. Unija 2018 metais nuo patirtq ankstesniqjq mokestiniq nuostoliq
suforma'uo atidet4ji pelno mokesdio turtE ir vadovaujantis 7-ojo VAS nuostatomis tai atvaizdavo retrospektyviai,
todel 2018 metq l'inansinese ataskaitose buvo koreguoti 2017 metq palyginamieji duomenys, koregavimai pateilcti
Zemiau lienteleie:

- 23 tukst. eur atidetojo pelno mokesdio
turtas nuo nepanaudotq atostogq
isipareigojimo sumos darbuotojanrs ir iki

Atsargos, uZ skolas

201.7-1,2-31,

perimtas ir kitas turtas

d. susidariusiq

mol<estiniq

nuostoliq sumos atvaizduotas balanso

Ankstesniq mettl pelnas

(1.21)

(nuostoliail

straipsnyje ,,Atsargos, uZ skolas perimtas
ir kitas turtas"
- ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)
sumaZinti 23 t[kst. eur atidetojo pelno
mokesdio turto suma [nuo nepanaudotq

atostogq isipareigojimo sumos
darbuotoiams ir iki 2017-12-31 d.
susidariusi u mokestiniu nuostoli

3 Finansiniq atasl<aitq pastabos
1 PASTABA: PALTIKANV PAJAMOS IR SANAUDOS

UZ

pasllolas nariams lfiziniams, iuridiniams

UZ le5as LCKU

UZ

indelius nariams (fiziniams, juridiniams
skolas LCKU

I5 viso sanaudu

Palukanq pajamos padidejo atitinkamai padidejusioms i5duotoms paskoloms fiziniams bei juridiniams asmenims.
PalDkanq s4naudos padidejo atitinkamai padidejus iSduotiems indeliams.
2 PASTABA:KOMISINIU

IR KLIENTU APTARNAVIMO VE]KLOS

Komisiniai mokesdiai uZ pervedimo, atsiskaitymo
moKeilrno oDeracllas
Paskolrl administravimo mokesdiai

Delspinigiq paja:mos
Kortelir4 aptarnavimo paj amos
Pajamos uZ paZymas

Kitos (indeliq administravimo mokesiiaiJ

ir

PAJAMOS IR SANAUDOS

KTAIPEDOS KREDTTO UNIIOS 2018 METTJ, PASIBATGUSTV 2018 M, GRUOD:Z|O 31 D.,
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ITUKSTANCIAIS EURU, JEI NENURODYTA KITAIP)

FTNANSTNtTI

I5 viso

pajamq

Komisi,niai uZ perrvedimo, atsiskaitymo ir mokejimo
operacijas

76

52

L

L

Paskolq administravimo mokesdiai
ISlaidos; uZ oaZvmas

1

Kortelir4 aptarna,vimo iSlaidos

1

1

6

6

70

46

I5 viso i5laidq
Grynosios komisiniq
paiamos

ir klientq aptarnavimo veiklos

Adminisltracinis rnokestis padidejo todel, kad i5duota daugiau paskolq ir Klaipedos kredito unija 2018 metais
leidZia klientams pasirinkti ar imant paskol4 jie ine5a papildomq pajq ar renkasi padidint4 administracinl mokesti,
kuris sudaro 5,0 proc. nuo paskolos sumos.
3 PASTABA: FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO REZULTATAS

atidtejiniq s4naudos:
Paskolu vertes sumaZeiimas

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo

ir

av'imo rezultatas:
Kito turto vertds sumaZeiimas
LCKU paiu nuvertinimas
NuraSyttl paskolq susi graZinimas

Rezult:rtas

- 2018.08.30 Klaipedos kredito unijos darbuotoja, gavusi apgaulingq nurodymq
elektroniniu pa5tu, per klaidq atliko tarptautini pervedim4 ir del to unija patyre turtine Zal4 sumoje 32.908,50 eur.
Del 5io lt4rkio buvo kreiptasi i Klaipedos apskrities vyriasi4ji policijos komisariatq ir pradetas ikiteisminis tyrimas.
201'8.1'1'.23 su darbuotoju, atlikusiu pervedim4, buvo pasiraSytas susitarimas del Zalos atlyginimo. Darduotojas
isipareigojo iki 2019.10.31 Klaipedos kredito unijai atlyginti dali padarytos Zalos - 4800,00 eur. Iki 2018 m.
gruodZic,3l-os darbuotojas pervede 2100,00 eur. Visai likusiai padarytos turtines Zalos daliai, kurios
susigr4Zi'nimas maZai tiketinas, suformuoti specialieji atidejiniai sumoje 28.108,50 Eur.
LCKU pa,i4 nuvertEiimas - Pagal Lietuvos banko pateikt4 pirming kredito unijos turto kokybes vertinimo ataskaitq,
Lietuvos bankas 2016 m. gruodZio 31 d. sille fiksuoti nuostolius del pajq vertes sumaZejimo, t.y. proporcingai
LCKU sukauptq n,uostoliq suma sumaZinti Kredito unijos turimq pajq vertg, kadangi LCKU turi tam tikr4 sukauptq
nuostoliq sumq.2018 m. gruodZio 31d. kredito unija suformavo iLCKU pajus 10 proc. vertds sumaZejim4,
Nuraiyttt paskolq susigrqiinimos - per 2018 m. unija susigr4Zino 3550,00 eur anksdiau nuraSytq paskolq.
Kito turto vertes sumaieiimas

4 PASTABA: BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

Darbo uZmokestis
Socialinio draudimo iSlaidos
Reklamos ir rinkodaros i5laidos
Nepanaudotq atostogu kaupiniu pasikeitimas

74

55

L+

1.7

-1

2

Nuomos iSlaidos
FA revi:ziios sanaudos

6
6

6

48

22

15

1.6

Kitos iSlaidos [ry5iai, transportas, ofiso reikmenys,

turto draudimas, nario mokesdiail
Kitos veiklos i5laLidos [indellq draudimo s4naudos,
imokos i stabilizaciios fondal
MateriaLlioio turto amortizaciios sanaudos
I5 viso

1

8

6

181

127

KTAIPEDOS KREDITO UNIIOS 2018 METTJ, pASTBAIGUSIU 2018 M, GRUODTZIO 31 D.,
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Darbo uZmokesdjio s4naudos padidejo todel, kad kai kuriems darbuotojams Siek tiek didejo atlyginimai, buvo
priimti nLauji darbuotojai, o atleistiesiems buvo iSmoketa nepanaudotq atostogq kompensacija.
5 PASTABA: KTTOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Kitos veiklos iSleLidos
I5

viso

Grvnosrios kitos; veiklos paiamos
6 PASTABA: PELIVO MOKESEIO SANAUDOS

Einamqrjq metq pelno mokesdio sqnaudos

0

0

Atidetojo pelno rnokestio sEnaudos

0

0

viso pelno m,okesiio s4naudq

0

0

Likutis metq pradZioje

0

0

Turto pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms

1

0

Turto pokytis del mokestiniq nuostoliq

21.

0

Likutis metq

22

0

L

0

21.

0

IS

Atidetoio pelnor mokesiio turto judijimas

paLbaigoj e

t.sk. del sukaupt4 kaupim4 atostogoms
del mokestiniq nuostoliq

Unija surCarydama 20L7 metq finansines ataskaitas nesivadovavo 24-ojo VAS "Pelno mokestis" nuostertomis ir
uni jos apskaitos politikos nuostata ,,Atidetas pelno mokestis" neuZregistravo nuo nepanaudotq atostogrl
isipareigojimo surrlos darbuotojams ir iki 20L7-12-31, d. susidariusiq mokestiniq nuostoliq sumos 145 trlkst. Eur
atidetojo pelno mrckesdio turto apie 22 tukst. Eur.
2018 m. kredito unija, ivertinusi tai, jog turi pakankamai apmokestinamqjq laikinqjq skirtumq [dalis nepanaudotq
mokestiniq nuostoliq atsirado del tokiq prieZasdiq, kurios neturetq pasikartoti brlsimaisiais atasl<aitiniais
laikotarp'iaisJ bei remdamasi unijos planais, pagristai tikisi uZdirbti pakankamai apmokestinamojo pelno, todel
pripaZino 22379,(10 eur atidetojo pelno mokesdio turto.
7 PASTA]BA: PIN]GAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito rrnijos balanso straipsny)e Pinigai ir pinig7 ekvivqlentai parodytas sumas sudaro pinigai ivairia valiuta
kasoje ar laikomi liki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose.
Pinigq ekvivalent;ri yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i ZinomE pinigq sumE.
Tokios li:Sos yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq rizika yra labai nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq
struktlra ir nokvi:iai:

KLATPEDOS KREDITO UNI| OS 2018 METTJ, pASrBArcUSrU 2018 M. GRUOD:ZrO 31 D.,
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atsiskajitomosio:;e s4skaitose
Le5os LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose
15

viso

2242

390

2261

435

Pinigq padidejimq leme tai, kredito unijoja ataskaitiniu laikotarpiu akryviai sieke pritraukti kuo daugiau indeliq,
gavo paskolas i5 L,CKU.
8 PASTABA: INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq materialqji ir nematerial,qji turt4,
biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose.

lnvesticijos i LCKU kapital4 (pajai)
Spec. atidejiniai

Kredito rrnija 2018 metais laisvq le5q i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonominers erdves
valstybitl vertybinius popierius neinvestavo, betturi Investicijq (vertybiniai popieriai) i LCKU kapitalq.
Pagal Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos IAATVNT) prie LR Finansq ministerijos
i5ai5kinimq, skaiiiuojant atidejinius turimiems LCKU pajams, galima itraukti tiketinq 3 m rezultatq.20IB 051,4
LCKU Str:betojq taryba patvirtino atnaujintq LCKU strateginio plano finansing dali. Atnaujinta LCKU st,rateginio
plano finansine dalimis unijoms leido formuoti atidejinius iki 10% lygio, todel Klaipedos kredito unija investicijai i
LCKU kapital420'18.12.3L-ai suformavo 7480,00 eur spec atidejiniq.
9 PASTABA: KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU GAUTINOS SUMOS
Siame baLlanso straipsnyje parodytos Salies

ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai,

taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi kartu su

sukzruptomis

pallkanomis pasli;uting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertes sumaZejimq del galimq nuostoliq.

Trumpalaikiai terminuoti indeliai LCKU
LeSos leLikomos likvidumo rezervo fonde LCKU
Tikslind saskaita CKU flnve

Unija 2018 metais padejo terminuotq indeli 340.000,00 Eur pusei metq (iki 2019 m. geguZes 30 d. ) uZ 0,48 proc.

metiniq palIkanq.
Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris yra sudaromas LCKU
istatymo nustatytu b[du. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq veiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant
kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas lebas pagal kredito unijos pareikalavimq jos
likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi lailcyti
LCKU visuotinio nrariq susirinkimo patvirtintE 1,0% dall leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito
unijoje litais ir uZ:;ienio valiuta le3q.
Kaip ir 201,7 m. kredito unija ataskaitiniu laikotarpiu dirbo su Invega projektais.

KLAIPEDOS KREDITO UNIIOS 201S METIJ, PASTBAIGUSIU 2018 M. GRUOD:ZIO 31 D.,
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KRI]DITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS IU GAUTINOS SUMOS

Siame sl-raipsnyjr: parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos;
gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis ir ivertinus vertds sumaZejimq del galimq nuostoliq.

ir i5 jr.1

Paskolq portfelio struktura ir pokydiai:

I
z

\482

Standartind
Galimos rizikos
Padidi ntos

rizikos
aA

Abeiotina

5

Nu

6

ostoli nqa

lS viso
Spec.

7

2483

oJ/

t06z

f
J

2220

L2L4

113

aA

110

J+J

81

A

73

8

356

LJ

679

37L4

36

308
2 530

JJOJ

4

L026
7L0

I

4

390

2L

664

29

3 804

T4

atidejiniq

santykis su NIU
nariams sute'iktq
paskolq suma,
pr0c,

o,97

1,15

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 20L8-72-31, dienos
o2017-1,2-31. bur,'o 648,21 proc.

blklei yra 225,,07 proc.,

11 PASTABA: KITAS FINANSINIS TURTAS

Perleistos paskolos
Avansiniai mokejimai
Gauti nos sumos [vagyste)
Speci aliieji

atidejiniai [vagyste]

Gautinos sumos (Zalos atlyginimasJ

Kitos gautinos sumos
I5 viso

Perleistos paskolos - paskola, suma 889 Eur, perduota pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti 201,7 m,
rugpjldirr 1 d. naujajam kreditoriui UAB,,Rome Law".
Avansinioi mok€j,imai - siekiant dalyvauti bankrutavusios Pajlrio kredito unijos paskolq portfelio pirkimo-

pardavirno procese

ir

susipaZinti su paskolq portfelio duomenimis sumoketas 15.000,00 eur administracinis

mokestis;, kuris bus lskaitomas 1 paskolq portfelio pirkimo kain4, jeigu bus sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis
[arba bus grEZinamas Sios sutarties nesudarius).
Gautinos.sumo.s ir specialieji atiddjinai (vagyste) - 20L4-05-1.9 Klaipedos kredito unija buvo apvogta, viso padaryta

iala 26 817 Eur, Del Sio ivykio kreiptasi i Klaipedos apskrities r,yriausi4ji policijos komisariat4. Vagystd buvo
ir KU pripaZinta civiliniais ie5kovais. llr 20L5-1,2-31unijai viso buvo atlyginta Zala
sumoje 9 919 Eur. NegrqZintos Zalos likutis 2015-12-3I - 16 898 Eur. Iki 201.6-1.2-31. unijai viso buvo atlyginta
Zala surnLoje 16 8131, Eur. Negr4Zintos Zalos likutis 2016-12-3L - 9 956 Eur, visai sumai yra suformuoti specialieji
atidejiniiri. 201,7 m. gr4Zinta Zalos 896 Eur.20\7:L2-31 Zalos likutis - 9 060 Eur, visai sumai yra suformuoti
specialieji atidejiniai - 9 060 Eur.2018 m. gr4Zinta Zalos 1,140 Eur.20L8-\2-31 Zalos likutis - 7920 IIur, visai
sumai yra suformuoti specialieji atidejiniai - 7920 Eur.
i5aiSkinta, kaltininkai nustatyti

KLAIPEDOS KREDIT0 UNIIOS 2018 METU, PASIBATGUSIV 2018 M. GRUODtZIO 31 D.,
FINANSINIIJ ATASKAITU AISKINAMASIS RASTAS
(TUKSTANEIAIS EURU, JEI NENURODYTA KITAIPJ

Gautinos sumos (:Zalos atlyginimas) sudaro unijai atlygintinos Zalos dalies (del klaidingo tarptautinio pervedimo)
likutis.
Kitas gautinas su,?ros sudaro - negauti apmokejimai uZ s4skaitas isra5ytas LCKU (2000,00 eur), taip pat kitoms

bendrovems ar filuiniams asmenims (uZ paZymas].
12 PASTABA: ATS;ARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS TURTAS IR KITAS TURTAS

Siame sltraipsnyjre parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas
neltrauktas turtar;.

A.
1. UZ sl<olas

UZ skolas

perimto nefinansinio turto verte

ir i

kitus straipsnius

perimtas nefinansinis turtas

2. UZ sk.olas perimtas nefinansinis turtas
3. UZ skolas perimto nefinansinio turto

A. Kito turto vert6 laikotarnio
Ui sholas perimto nefinansinio turto vert6
laikotaroio oabai
4.

BIsimq laikotarpiq sEnaudos

Atidetojo pelno mokesdio turtas
Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto
laikotarpio pabaigoje, i5 viso:

verti

Busim4 laikotarpiq sqnaudas sudaro sumokdta suma pagal 2018-10-11 sudarytq negyvenamqjq patalpq nuomos

sutarti u:Z kapitallni patalpqremont4(50.000,00eur).PagalSiqsutarti nustaqrtasnuomosterminasyral0metqir
5i investicija ateityje maZins unijos mokam4 nuomos mokesti uZ patalpas, Siame straipsnyje taip pat

avansas (500,00

eur) pagal projektavimo paslaugq sutarti (uZ techninius sprendimus ir

litrauktas

derinimus
remontuojamoms patalpoms), taip pat depozitas uZ Siuo metu nuomojamas patalpas, metiniai dviejq automobiliq
civiliniai ir kasko draudimai, metinis mokestis uZ turto draudim4, avansai I kuro korteles, metinis mokestis uZ
unijos dcrmenE bei elektronius paitus.
Informacija apie atidetojo pelno mokesiio turtq pateikta 6 pastaboje ,,Pelno mokesdio sqnaudos".
13 PASTT{BA: ILGI\LAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turtE naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip apribotos teises ji.
i
lnformac:ija apie paskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq kredito unijos turimo ilgalaikio materialigjo turto
struktur;1 i r

po

kyirius patei kiama I entelej

e.

Likutiai 2017 m. sausio 1d.
Isigiiimo verte

A

3

18

Sukau ptas nusideveiimas

aA

1

1

Likutind verti
Apwarta per 2017 metus

0

2

L7

Isieiiimai
rrt.

5l

L

20

1.1

t9

1.9

Nusideveiimas

Likuiiai 2Ot7

6

1

4

1.

6

6
6
0

50

eruodiio 31 d.

Jsigiiimo verte
Sukauptas nusideveiimas

Likutind vertd
Apyvarta per 2t!18 metus
Isieiiimai
Nusideveiimas

37

4
0

z

5

L

32

L
1

7

1.7

33

1

4

tr

1

1

10

KLATPEDOS KREDTTO UNTIOS 2018 METU, PASTBAIGUSIU 2018 M. GRUOD:ZrO 31 D.,
FINANSTNTU ATASKATTU AISKtNAMAStS RASTAS
NENIJRODYTA KITAIPJ
ITUKSTANEIAIS EURU,

Likuiiai 2018

nn.

sruodZio' 31 d.
Isieiiimo verte

Sukauptas nusideveiimas

Likutine verte
Veikloje naudojamas nudevetas
turtas (isigijim,o savikaina)

'EI
6

3

37

7

4

J/

a

A

J

L2

6

1.

LO

2

0

25

1

3

31

4

0

0

J

0

9

Unija 2018 metais isigijo du kompiuterius ir dokumentq naikikti. Taip pat kompiuteriai bei kitas turtas yra
isigytas nuo 2011 metq, todel minusavus nusidevejim4 yra likusi likutine verte, kuri pagal Unijos apskaitos
politikE ;rra 1 Eur. Turtas nera nurasytas todel, kad yra naudojamas Unijos veikloje.
Nematerialqji uniios turt4 sudaro internetinds svetaines bei firminio stiliaus (logotipo) sukurimas.
14 PAST,ABA: MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO JSTAIGOMS

Klaipedos kredito uniia2017 metai pradejo dirbti su Invegos projektais ir ataskaitiniais metais sekmingai tgsia
veiklE, tcrdel 2018 m. padidejo paskolos i5 LCKU Invegos projektui. Paskola suteikta iki 2023-09-30 d.

SiE

15 PAST,ABA: MO]KETINOS SUMOS IR ISIPAREIGO]IMAI KLIENTAMS IR KREDITO UNIIOS NARIAMS

Iki pare,ikalavimo:- fiziniams nariams
- kredito uniiu al;ociiuotu nari

iimu iki pareikalavimo:
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams
kredito uniiu ar;ocii
Viso terminuotru indeli

2018 metais palul<anq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja nuo 0,1,0 o/aiki2,70o/0.
2017 metais palll<anq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams swruoia nuo 0,10 o/oiki2,4(lo/o.
16 PAST,ABA: KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

Nepanaudotq atostogU isipareigojimas darbuotojams
Moketil.ros auditrc iSlaidos

Kiti moketini mokesdiai ir moketinos iSlaidos
Nepaskirstytos l:5os

17 PAST,CBA: SUBORDINUOTIEII 5SIPAREIGOIIMAI

12018 m. sausio 12 d. Klaipedos kredito unija gavo 150 000 eurq subordinuotq paskolq i5 Lietuvos
centrines kredito unijos, kurios gr4Zinimo terminas 2024 m. sausio 12 d. Paskola iSduota Se5eriq metq tmkmei su
5,350/o nnetiniq pal[kanq.2018 m. vasario 01 d, Lietuvos bankas suteik6 leidimq itraukti subordinuotq paskolq i

KtArPEDosKREDIT'uNIf

os""#,f

l$;i,fi',ji+';'r',:iYrlT,lili^fi^11333-1il;

ITUKSTANt:TATs EURU, ;-er runruunotyrA KrrAtpJ
Klaipedos kredito unijos II lygio kapitalq. Pagal Lietuvos banko reikalavimus paskola pirmais metais
isl<aitoma i
kredito unijos II l'ggio kapitalq 100 proc., o sekandiais metais iskaitymas maZinamas 20 proc. kasmet.

1B PASTABA: NU()SAVAS KAP]TALAS

Kredito unijos nuosavas kapitalas 2018 m. gruodZio 31 d. balansine verte sudare 218 tlkst. Eur,

iS

jo pajinis

kapitalas 361 eur (2017 m. gruodZio 31 d. - 235 tukst. Eur, i5 jo pajinis kapitalas - 377 tukst. Eurq.)
Jis suclarytas iS
pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 30,00 eurq nuo 2015 m. sausio 1 d. Visirs iJnijos
pajinis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo apmoketo
papildonno pajaus dydZio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito iSmokedama jam priklausanti pajini
ina5q uZ
pagrindinl ir (arJ papildomus pajus ir kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale,
tik po to,, kai ivertinusi kredito unijos finansinq btrklq nustato, kad atsiskaitymas nekels gresmds kredito unijos
veiklos s;tabilumui ir patikimumui. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma grEZinant i5pirktq
privalomo ir papildomq pajq imokas.
Nuosavo kapitalo pol<ydiai pateikti aiSkinamojo ra3to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo pokydiai".
19 PASTABA: TUT{TO IR ISIPAREIGO]IMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq struktlra pagal terminus pagal LB siundiamas likvidumo ataskaitas:
201.8-12-31,

siparei goiimai, l<apitalas ir rezervai

Likvidusis turtas;
Einamir:ii isiparerisoiimai
201.7-1.2-31

imai, l<apitalas ir rezervai

Likvidusis turtas;
Einamieii isiparerigoiimar
2O PAST,4BA: VEI]KLOS

RIZIKA RIBOIANTYS NORMATYVAI

Unija kar;dien fiks;uoja visus Lietuvos banko paffirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus, taikomus kredito
unijoms. Per ataskaitini laikotarpi ne visi normatyvai buvo vykdomi.

Informaci
n

aDle un

rodikl tus

Kapitalo pakank;rmumo rodiklis, proc.
Likvidumo rodiklis, proc.

60,10

Padengimo likvidZiu turtu rodiklis

1_23,35

Atviros vienos uiisienio valiutos pozicijos rodiklis
Maksim'alios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo Uniios kapitalo
Skolinirno kredito unijos vadovams ir su juo
susijusiq asmenrl rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito uniios kapitalo

13,1.4

13,66

> !0,50k
> 300/o

255,34

>1000/o taikomas nuo

0

0

3-01-01
VR<1-5 proc.

15,26

23,35

<250/o

0

0

Negali vir5yti 10 proc.

20

1

KIAIPEDoS KREDITO UNIIOS 2018 METq, PASIBAIGUSIU 2018 M. GRUOD:ZIO 31 D.,
FINANSINI U ATASKAITU AISKINAMASI S RASTAS
ITUKSrAN alArs EuRU, ;-Et r.tEwuaolyrA KITAIpJ
Z1 PASTABA TNFORMACUA APIE PINIGU SRAI"JTUS

Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ,,Pinigq srautq pokydiai,,.
22 PASTABA: SUSIJUSI0S

snlyS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius

ir

administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis

Siame

straipsnlrje laikorni kredito unijos vadovo sutuoktinis [sugyventinis), vaikai [ivaikiai), tevai
fiteviai) ir juridiniai
asmenys, jeigu krredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dal[.

Priskairliuota su darbo uZmokesdiu susiiusiu iSmoku ir ioms

tenkaniliq social inio draudimo
Kitos iSmokos ftantjemos, pahlkanos, ir kt.
lsipare igojimq vadovybei, neiskaitant priimtq indeliq,

likutiai laikotaroio

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos sqlygomis. Susijusioms Salims ijduotq
paskolq lir priimttl indeliq likudiai:

23 PAST,ABA: ISTI\TYMQ ATIT]KIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, padengimo likvidZiu turtu
ir maksirnalios paskolos sumos vienam skolininkui.

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios paskolos
sumos vienam skolininkui, padengimo likvidZiu turtu, bendros skolinimo sumos vienam kredito unijos vadovui ir
su juo artimais rl/Siais susijusiems asmenims normatyvus. 2018 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus
reikalavimus.
24 PAST,ABA: NEEIALANSINIAI ISIPAREIGOTIMAI

Unija per 201'8 m. nenura5d paskolq, (2017 m. nura5yta

-

0 tukst. Eur), o susigrqZino

3

tukst. Eur [2017 m.

-

3

tlkst, EurJ. 2018 m. pabaigoje nura5ytq ir nesusigraZintq paskolq likutis buvo 25 tukst. Eur (2017 m. - 28 tukst.
Eur).

Kiti nebalansiniai isipareigojimai.: 61tiikst. Eur (2017 m. - 63 tlkst. Eur):
- Pasira5'ytq, bet nariams nei5moketq paskolq likutis 69 tr.rkst. Eur.
25 PAST,\BA: PELNo (NU0ST0LIUI PASKIRSTYM0 PROJEKTAS

Nepasl<irstytas pelnas ( nuostolis) finansiniq metq pradZioje
2018

nn.

l2Ol9

grynasis metines veiklos rezultatas [nuostolis')

m. finansinius metus perkelti nepaskirstyt4 nuostoli

KLAIPEDOS KREDITO UNI| OS 2018 METIJ, pASrBArcUSrU 2018 M. cRUOD:ZrO 31 D.,
FTNANSINtIJ ATASKAITU AtSxIruRrrlRsl s neSres
irurcsranerers EURU, jEr NENURODvTA KrrArpl

Organinis Klaipedos kredito unijos augimas 2018 metais s4lygojo pelning4 veiklq ir tik nesuvaldyta operacine
rizika lerne grynEji metines veiklos rezultat4 - nuostoli. Didelis unijos likvidumo rodiklis bei pakankamas paskolq
portfelio dydis ftolimesnis jo augimas) uZtikrins pelningq unijos veikl4 ateityje.
Nuomos ir panaudos bldu gautas ir naudojamas turtas 2078.12.31,-ai:

Patalpo,s:

-

NegyvenamUjq patalpq nuomos sutartis Nr. 13/02,
2013 m. vasario l-1 d. Lietuvininkq a,7 Klaipeda

Transportas:

-

Panaudos sutartis 201,7 .07 .03 su darbuotoia del
automolbilio Volkswasen Passat CC

lki202t m.liepos

27

d.

Sutartis galioja iki kol viena i5 Saliq pareil<alaus
nutraukti Sutartl arba iki darbo sutarties

galiojimo pabaigos.

26 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

del isiskolinimq ir pradelstq mokejimo terminq Klaipedos kredito unija

paskolos sutarti, suma
nutraukd"2019-02-13

-

viena5ali5kai

Priimti sprendimai nutraukti paskolq sutartis nuo 2019.03.01,
suma - '44 t[kst. Eur. I5skyrus tai kas pasakyta iki 5io ai5kinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq pobalansiniq
ivykiq, turejusiq aLr galejusiq tureti itakos 2018 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.
8682,1,3 eur.

Atsakingq asmenU patvirtinirnas:

Administracijos

Vvr. bulhaltere

vadovd

Inga e esnakiene

rida Navicki

Algkinamojo ra5to priedas Nr.1

Klaip6dos kredito unila

sas,

kitl duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYCIAI

tiiksL Euru
Rezervai ir kapitalai

Pa,inis

Nepaski rstytasis

kapi talas

privalomasis
,ilkuti!; uZpradjus jiq finansiniq merq pabaigoie

atsargos

kiri

34L

lpskaitos pol itikos pakeitimo rezultatas

isminiq klaldq taisymo rezultatas
)erskzriiiuotas Iikutis uiprailusiq

fi

nansiniq

netu r|abaisoie

34L

o

0

0

pelnas Inuostoliai]

IS virso

-t44

L9',l

23

23

-L2L

2ZO

2

2

,elno (nuostoliqJ ataskaitoie nepripaZintas pelnas
n u

ostolia

ll

Itaskaitinio lalkotarpio grynasls pelnas (nuostollai)
,elno dalis, skiriama apyvartai proporclngoms

(mokoms lr far'l dividendam< h^LAti
(itos iSmokos
iudaryti rezervai
)anaudoti rezervai
)ajinio kapltalo pokytis

36

,ikutisi praeiusirl tfinansiniq metq pabaigoje

377

36

0

0

0

-ttg

258

-24

-24

'1{3

2ta

)elno (nuostoliqJ aaskaitoje nepripaZintas pelnas
nuostoliai l

{taskaitinio laikoArpio grynasis pelnas (nuostoliai)
Pelno dalis, sklrlama apyvartal proporclngoms

Smokoms lr far) dividendams moketi
Kitos iSmokos

!udaryti rezerval
Panaudod rezeruai
Pajinio kapitalo pokytis

-L6

Lil(utis ataskaitiniiq finansiniq metq pabaigole

i buhalterd
gallnClo

361

-16
0

asmens parelgq

o

0

AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

kredito un
(imones pavadinimas)
302574840, Rutq e. 4 / A
(imones kodas, adresas,

2

Klai

kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYiIAI
2018 metq
EiI.

Straipsniai

Nr,

I

Pastabos

Nr.

I.1.1

Pagriindinis veiklos pinigq srautai
gautos paltkanos

r.1.2.

iumolketos pal[kanos

I

tukst. Eur
Finansiniai
metai

Rezul!talas

Pradjg
finansiniai
metai
194

125

45

38

149

87

IJ

51

L2.1

gauti komisiniai

t.2.2

sumolketi komisiniai

L2

Rezulltatas

I.3. I
1.3.2

;usig'aZintos paskolos 5 kredito uniios nariu
;uteiktos paskolos kredito uniios nariams

1,3

Rezullutas

-1 181

t.4.1

13417

I.4.2

indeliq i5 klientq ir kredito uniios nariu iplaukos
indeliq i5 klientq ir kredito uniios nariu i5mokos

1.4

Rezultatss

15.1

kredito lstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

L5.2

paskirties IeSq iplaukos
kedito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties le5q i5mokos

L5

Rezultatas

..o.2

iplaukos i3 kredito jstaigq (gautos paskolos)
i5mokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos)

t.6.

Rezul,lstus

r.7.1

<itos uZ paslaugas gautos sumos

1.7,2

<itos pagrindines veiklos pinigq iplaukos

t.7.3

dtos pagrindines veiklos pinigq i5mokos
sumoketas pelno mokestis

.6

I

Ll.4
f7

II.
II.l. t

r

6

67

45

972
2153

850

0904

1978

-r128
9178
8067

13

1ilr

689

966

1481

t436

202

-470

28',7

t15

25
r

21

266

r15
2

tt2

259

Rezultatns

-259

-1

Gryni

1757

-.350

Inveslficinds veiklos pinigu srautai
!plaukos perleidZiant verlybinius popierius

r1,t.2
II. 1.

i5mok os isigyj ant vertybinius popierius

11.2,1

iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqji,
nematrlrialqji turt4

rr.2.2

6

Rezultatus

iSmokos isigyj ant ilgalaiki materialqji,

10

3

59

-59

3

6

t9

-6

-19

nematr:rialqji tur't4
u.2

Rezult'utas

IL3.1
Lt.3.2

kitos investicinds veiklos pinigq iplaukos
kitos investicines veiklos pinigr] i5mokos

0

0

tL3.

Rezahalas

0

0

-o5

-16

Grvni

AiSkinamojo raSto priedas Nr.2
(imones kodas, adresas,

Eit.

kiti duomenys)

Stra ipsnia i

Pastabos

Nr.

III

Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg

finansiniiai

III. I. I

Finansin€s veikJos pinigq srautai
pajq jmokos

242

zJo

III 1Z

i5stoj usiems nari ams gr aLinti

258

200

Rezutrtatus

-16

36

pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

150

p

agrindiniai ir

papildomi pajai

III

pelno dalies i5mokejimas kredito unijos nariams

l)

UI.I.
III.2.I

SUInOS

11.2:Z

pagal subordinuotuosius fsipareigoj imus sumoketos
sumos

tII.2.
II.3.

Rezutltatas

150

III.3."2

<itos finansines veiklos pinigq jplaukos
<itos finansines veiklos pinigu i5mokos

tII.3.

Rezulllatas

I

Gryn
IV.

Grynasis pinigq srautq padid6jimas

0

0

0

134

36

1826

-330

435

/o)

226r

435

(sumraZ6iimas)

Pinigai laikotarpio pradZioj e

VI

Pinigai laikotarpio pabaigoje

,Administracijos vadove Inga e esnakiene
[imonds vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavarde)

'Vyriausioii buhaltere Inerida
Navickiene
[vyriausiojo buhalterio [buhalterioJ arba galiniio tvarkyti aps
asmens pareigq pavadinimasJ

it4 kito

