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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Klaipedos kredito unijos nariams

Nuomone

Mes atlikome Klaipedos kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2017 m.
gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinamasis ra5tas,
iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

M[sq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atLvilgiais teisingai pateikia unijos
2017 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MDsq atsakomybe pagal Siuos
standartus i5samiai apibrldinta Sios i5vados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq.
audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
tarp pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mDsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami mfisq nuomonei pagristi.

Dalyko pabrdZimas

Nes4lygodami savo nuomonds, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq ai5kinamojo raSto 3-4j4
pastab4, kurioje nurodytas investicijq i Lietuvos Centrines kredito unijos kapitalE nuvertejimas ir jo
apskaidiavimo metodas.

Kiti dalykai

Unijos 2016 m. gruodZio 31 d. pasibaigusiq metq finansines ataskaitos nebuvo audituotos.

Vadolybds ir ui valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir tokiq vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra
b[tina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejimq tgsti veikl4 ir atskleisti
(jei butina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i3skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unij4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq
alternatyvq, tik taip pasielgti.
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m4 asmenys privalo priZiureti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4,atsakingiUL
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Auditoriaus.atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mlsq
nuomond, Pakankamas uztikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4
i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galimanustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos varlotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis frnansinemis ataskaitomis.

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

o Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rtzik1, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 i toki4 rizik1 ir surinkome pakankamrl
tinkamq audito irodymq musq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo rrzika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali bDti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

. fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes 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 ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tEsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M[sq iSvados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, btsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. fvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukt[r4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtiir atlikimo
laik4 bei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus, jeigu juos
nustateme audito metu.

Auditore Irena Vasi
2018-03-29
Auditoriaus
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KLAIPEDOS KREDITO UNIJA
(imones pavadinimasJ

302574840, Rutq g. 4 / Alyvrlg. 2 Klaipdda
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2OT7 M. GRUODZIO 31D. BALANSAS

2018 m. kovo 23 d. Nr. FA2018/07

(Tvirtinimo Zyma)

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejq finansiniai

metai

A. TURTAS 3.6L9 2.347
I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 435 765

II Investicij os i vertybinius popierius 8 I6 1B

III Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos 9 63L L61

IV
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
sllmos

10 2.501 L.5/+

V Kitas finansinis turtas 11 2 B

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 12 1 1

VII Ilgalaikis materialusis turtas 13 33 20

UII. Nematerialusis turtas

TURTO IS VISO; 3.6t9 2.347

fataskaitos suda4rmo data, numeris)

2017 metu
(ataskaitinis laikotarpis)

Administraciios vadovas Marius Kaminskas

(imonds vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavard6)

Vyriausioji buhalte16 Ana Macutkevid

(vyriausiojo buhalterio (buhalteriol arba galindio tvarllyti apskait4 kito asmens
pareigq pavadinimas, vardas, pavardd)

tfikst. Euru
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiutaJ

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjq finansiniai

metai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 3.384 2.t50
I. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms '1,4 115

II
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos
narrams

15 3.257 2.745

III Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai L6 12 5

IV Atidejiniai

iubordinuotieji isipareigojimai

c. NUOSAVAS KAPITALAS 235 L97

?ajinis kapitalas LI 377 341

II Privalomieji rezervai ir kapitalas

III Perkainojimo rezervas

IV Nepaskirst5rtasis pelnas fnuostoliai) 24 142 - L44
IV.1. Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 2 48

tv.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) 1,44 96

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO: 3.619 2.347

(para5as)



KLAIPEDOS KREDITO UNIIA

fimones pavadinimas)
302574840, Riitrl e.4 / AlWqg.2 Klaipeda

[imones kodas, adresas, kiti duomenys)

20L7 M. GRUODLtO st D. PELNO (NUOSTOLTU) ATASKATTA

20 18 m. kovo 23 d. Nr. FA201B/07

[Tvirtinimo Zyma)

(ataskaitinis laikotarpis)

[ataskaitos sudarymo data, numerisJ

2017 metq tukst. Eurq
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiutaJ

Eil.
'Nr. STRAIPSNIAI

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradiq
finansiniai

metei

I Pahlkanq pajamos 1 \28 B6

II Pahlkanq s4naudos 1 39 2B

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 52 2L

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 6 6

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas: 3 I 26
v.1. Specialiqjq atidejiniq s4naudos 3 -4 -77

v.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -4 -9

u. Kitas finansines ir investicin6s veiklos pelnas (nuostoliai)

VII Bendrosios ir administracinds sanaudos 4 727 95

VIII Kitos veiklos pajamos 5 2 0

IX. Kitos veiklos sanaudos

x. PELNAS (NUOSTOLTAT) PRrEs APMOKESTTNTMA 2 48
XI. Pelno mokestis 6

XII. GRYNASTS PELNAS (NUOSTOLTAT) 2 48

Administraciios vadovas Marius Kaminskas

[imones vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavarde)

Vyriausioji buhalteri Ana Macutkevid

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio tvarkyti apskaitq kito asmens
pareigq pavadinimas, vardas, pavardeJ

[paraSasJ
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2Ot7 metq finansiniq ataskaitq aiSkinamasis ra5tas

2018 m. kovo 23 d., Klaipeda



KLAIPEDOS KREDITO UNIJOS 2Ot7 METq,PASIBAIGUSIq 2Ot7 M. GRUODZIO 31 D.,
FINANSINIIJ ATASKAITU Al5xIrulrrlasIs neSres

(TUKSTANEIAIS EURU, ]EI NENURODYTA KITAIP)

Finansinirl ataskaitq aiSkinamasis ra5tas

L Bendroji informacija

Klaipedos kredito unija (toliau kredito unijal buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2010 m. gruodZio 1-5 d.

Lietuvos bankas 20tL m. balandZio 7 d. i5dave licencij4 vykdyti Klaipedos kredito unijos veikl4 pagal istatus.
Klaipedos kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialinius poreikius ir turi licencij4

verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip
pat turi teisq verstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatSrtiems

asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 bei atsakomybq.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisind forma yra kooperatind bendrovd.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kredito unijq

istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos kooperatiniq bendroviq
(kooperatyvq) istatymu bei kitais istagrmais, prieZiiiros institucijos priimtais teis6s aktais ir savo istatais.
Kredito unijos registracijos adresas yra Rltq g. a/ Nyv\ g. 2, Klaipeda.

Kredito unija yra isiktirusi adresu Lietuvininkq a. 7, Klaipeda.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 10 darbuotoja(20L6 m. pabaigoje 8 darbuotojai). Vidutinis darbuotold*'
menesinis darbo uZmokestis buvo 2017 metais - 4t4Eur,20L6 metais - 4\2Eun

2 Apskaitos principai

Sios finansinds ataskaitos yra parengtos pagal 2077 m. gruodZio 3L d. galiojusi Lietuvos Respublikos buhalterinds
apskaitos istatymE, Lietuvos Respublikos imoniq finansin6s atskaitomybes istatym4 bei galiojusius Verslo
apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito
ir apskaitos tarnybos.

Zemiau yra iSdesQrti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 20L7 metqfinansiniq ataskaitq parengimui.

Sumos finansindse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukstandiais eurq ftiikst. Eur.).

Pagrindas parengimui

Finansinds ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus, Lietuvos banko
nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos politik4,
Unijos apskaitos politika pawirtinta 2010-72-22 ir pakeista 2072-03-28.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4 ir baigiasi gruodZio
31- dien4.
Sandoriai uZsienio valiuta apskaiQrti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo dienq: pelnas ir nuostoliai,
atsiradq ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq
likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno fnuostoliq) ataskaitoje, Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta
perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, nuosavas
kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq verte nebltq nepagristai
padidinta arba nepagristai sumaZinta.
Turinio, o ne formos pirmenybd. Ukines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje ira5omi pagal jq turini
ir ekonominq prasmq, o ne tik pagal jq juriding formE.

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:



KLAIPEDOS KREDITO UNIJOS 2Ol7 M.F.IU, PASIBAIGUSITIzOtT M. GRUODZIO 31 D.,
FTNANSTNTU ATASKATTIJ AlSxtrueunsrs neSrns

ITUKSTANCIAIS EURU, JEI NENURODYTA KITAIPJ

Reik{mingumas. Finansindse ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reik5ming4 informacij4.
Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq vartotojai gali priimti
neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos tqstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir tqs savo
operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reik5mingai apribotos.
Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys yra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba i5leidimo momentuJ, ir
nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines ataskaitos, parengtos taikant kaupimo princip4,
informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie isipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas, Finansinds ataskaitos turi btiti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamr4 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 veiksmingum4.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, i5sami ir joje nera reik5mingq
klaidq. I3 kredito unijos finansines ataskaitos turi blti mat5rti tikra ir teisinga finansind bukle, taip pat tikri ir
teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.
Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su s4naudomis, patirtomis
uZdirbanttas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose lcedito istaigose ivairia
valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir
kitq Europos ekonominds erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius bei Lietuvos Centrinds kredito unijos
kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.
Kredito istaigoms suteilrtq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir uZsienio kredito
istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai; taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir i5 anksto
kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq
indeliq sukauptos pahikanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinr; sumq straipsnyje parodomos kredito unijos nariams
suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos
sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaitiuotq pallkanq metod4)

Paskolq vertds sumaZdjimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko valdybos nutarimais,
kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansinds skolininko blkles vertinimo Warka ir
Verslo apskaitos standartais.
Paskolos vertinamos ne rediau kaip kartE per mdnesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu nustato, ar nebuvo
nuostolio ivykiq ir ar paskolos vert6 nesumaZdjo. AtsiZvelgus I vertinimo rezultatus, paskola priskiriama
atitinkamai paskolq rizikos grupei.
Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos grupg, kredito unijos
valdybos paMrtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitines vert6s dalies sumaZejimo
dy d?iai pateiktr lentelej e :



KLATPEDOS KREDITO UNIIOS 2017 METU, PASIBAIGUSIU 2Ol7 M. GRUODZIO 31 D.,
FTNANSINIU ATAsKArru AISxtruenIRsts nRSres
lruxsren bmrs EURU, ;-n NEruunouyrA KITAIe)

Padidintos rizikos flll rizikos erupd) 25 nroc. 25 proc.

Abeiotina 0V rizikos grupe') 50 proc. 50 oroc.

Nuostolinsa [V rizikos srupd] 100 nroc. 100 proc.

Paskolq vertds sumaZdjimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4 atgauti paskolos

apskaitines vertds daliJ ir uZtikrinimo priemonq [uZtikrinimo priemonds pinigq sraut4). Apskaidiuojant
uZtikrinimo priemonds pinigq srautE taikoma 8,86 proc. diskonto norma (2016 metais tailcyta 8,03 proc. diskonto
norma),
Paskolq vertds sumaZdjimas 2017 ir 2016 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas taisykles, kurios
parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 paWirtintas kredito unijq
abejotinq akryrl grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos
taisykles.
Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir nematerialqji
turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas 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 neitraukto turto verte. UZ

skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atdmus
pardavimo i5laidas, o vdliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos"
nuostatas,
Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto,
apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto ,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, vertd.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripaZinto ir
apskaitoje uZregistruoto pagal L3-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis turtas" nuostatas, vert6.
Ilgalaikis turtas (paFirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 434,43 Eur, 2016 m. - 434,43 Eur)
parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusiddvejimo [amortizacijos) ir turto nuvertdjimo suma.

Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bud4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro
turto vieneto isigijimo vertQ per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZilros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Ilgalaikio
materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso nuo tq darbq suteikiamo
rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos isipareigojimq Salies

ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms
pripaZistami ir vertinami pagal 1-8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.
Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq klientams, kurie ndra kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma. Mok6tinos sumos ir
isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir vertinami pagal 1B-ojo verslo apskaitos
standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Lenevieii automobiliai
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Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos mokdtinos sumos ir isipareigojimai, neparodyti
kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje parodomos mokdtinos sumos ir
isipareigojimai pripaZistami irvertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto,,Pelno mokestis",31-ojo verslo
apskaitos standarto ,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.
Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai skolos vertybiniai
popieriai fobligacijosJ arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines fsubordinuotosios) paskolos poZymius.
Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikr4ja verte, kuriE sudaro grynoji gautq le5q suma, atskaidiavus sandoriui
sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq
ir padengimo vertds susidarqs skirtumas pripaZistamas pajamomis arba s4naudomis pelno [nuostoliq) ataskaitoje
per vis4 skolos padengimo laikotarpl taikant galiojandias paliikanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos
atsiskaitymo momentu.
Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine galimybe uZskaityti
pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskait5rti neto suma arba realizuoti turtE ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq 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 pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq pallkanq metod4. Pallkanq pajamos
pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai
ivertinama.
Palukanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems klientams
priskaidiuotos paliikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie nevertinami tikr4ja verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ tarpininkavim4
uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos pagrindin€s veildos pajamos ir
sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZinami
i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i3 operacijq yra
pripaZistamos, kai atliekama susijusi operacija,
Baudos, delspinigiai uZ paveluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis, kai pinigai yra gauti
arba kai atsiranda irodymq, kad jie bus gauti, o tikimybe, kad jq nebus gauta, yra maZa.
Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito istaigoms ir kredito
unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del vertes sumaZdjimo panaikinimo rezultatas.
Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito
finansinio turto vertds sumaZ6jimo ir nuostoliq del vertes sumaZdjimo 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 rizikingum4,
i kliento finansing ir ekonominq b[k19, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i
turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinlrybes, turiniias itakos kredito unijos turto
vertei, sanaudas.
Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno fnuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq uZsienio valiuta kitrl
finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos, susijusios su
pagrindine kredito unijos veikla,
Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno [nuostoliq) ataskaitos
straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.
Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesiio ir atidetojo pelno
mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 20L7 metq apmokestinamajam pelnui taikomas
pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 20L6 metq - 15 proc.
Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar patvirtintus balanso
sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto realizavimo ar atidetq mokesdiq
isiparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo. Tarifai, galiojantys
ar patvirtinti balanso sudaryrmo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio paskaidiavimui.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaiistamas finansin6se ataskaitose tik ta
dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.
Per ataskaitinl laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip
isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis,
balanse parodomos kaip turtas.
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Palyginamieji skaidiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal 7 VAS standart4. KU
nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yra 0,3 0/o visos turto balansinds
vert6s, betne daugiau kaip 43 443Eur.
Ataskaitiniais metais buvo pakeistas investicijq i LCKU kapital4, perleistq paskolq ir avansq aWaizdavimas balanse
bei kitos veiklos pajamq ir ir kitos veiklos sEnaudq atvaizdavimas pelno [nuostoliqJ ataskaitoje. Del Sios

prieZasties patikslinta lyginamoji informacija. Lyginamosios informacijos pasikeitimo itaka atskleista lenteleje
Zemiau.

Zemiau Siame ai5kinamajame ra5te visur nurodoma ataskaitiniais metais pakoreguota lyginamoji informacija.

3 Finansiniq ataskaitq pastabos

1 PASTABA: PALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS

II. Investicijos i vertybinius
popierius

0 18 +LB
18 trikst.Eur investicijos i LCKU kapital4
(pajusJ perkeltos i5 balanso straipsnio Kits
finansinis turtas.

V. Kitas finansinis turtas 18 8 -10

-18 tflkst.Eur investicijos i LCKU kapital4
(pajus) atvaizduotos balanso straipsnyj e

Investicijos i vertybinius popierius
+B tflkst.Eur perleistos paskolos [5 tflkst.Eur),
avansai (3 tflkst.Eur] perkeltos i3 balanso
straipsnio Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas
turtas.

VI. Atsargos, uZ skolas
perimtas ir kitas turtas

9 1 -8
-B ttikst.Eur perleistos paskolos (5 tukst.Eur),
avansai [3 tllct.EurJ perkeltos i balanso
straipsni Kitas finansinis turtas.

III. Komisiniq ir klientq
aptarnavimo veiklos
pajamos

L1. 27 +10

-10 tUkst.Eur kitos veiklos pajamos (4 tUkst.
Eur delspinigq pajamos, 4 tukst.Eur pajamos
uZ paZymas ir 2 tukst. kitos pajamos) perkeltos
iS PIMA straiDsnio Kitos veildos oaiamos.

VIIL Kitos veiklos pajamos L0 0 -L0

-10 tUkst.Eur kitos veiklos pajamos [4 tukst.
Eur delspinigq pajamos, 4 tukst.Eur pajamos
ui.paLymas ir 2 tukst. kitos pajamos) perkeltos

iP(N)A straipsni Komisiniq ir klientq
aDtarnavimo veiklos paiamos.

VIII. Bendrosios ir
administracinds s4naudos

80 95 +15

L5 ttikst.Eur Kitos veiklos i5laidos (indeliq
draudimo imokos, imokos i stabilizacijos
fondq) perkeltos i5 P(N)A straipsnio Kitos
veildos sanaudos.

IX. Kitos veiklos sanaudos 15 0 -15

-15 tukst.Eur Kitos veiklos i5laidos (indeliq
draudimo imokos, imokos.i stabilizacijos
fond4J perkeltos i P(NJA straipsni Bendrosios
ir administracinds sanaudos.

nariams ffi ziniams, juridiniams

UZ le5as LCKU

UZ indelius nariams [fiziniams, juridiniams
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Paliikanq pajamos padidejo atitinkamai padidejusioms i5duotoms paskoloms fiziniams bei juridiniams asmenims.
Pahlkanq sqnaudos padidej o atitinkamai padidej us iSduotiems indeliams.

2 PASTABA: KOMISINIU IR KLIENTIJ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Administracinis mokestis padidejo toddl, kad Klaipedos kredito unija20L7 metais leidZia klientams pasirinl<ti ar
imant paskol4 jie ine5a papildom4 pajq ar renkasi padidint4 administracini mokesti, kuris sudaro 5,5 proc. nuo
paskolos sumos.

3 PASTABA: FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IRPARDAVIMO REZULTATAS

Kito turto vertds sumaiejimas - bankrutavusios imonds paskolai, kuri 20L2 m. yra perduota "LKU turto valdymas"
ir skolos susigr4Zinimas ndra ai5kus, todel suformuoti specialieji atidejiniai visai paskolos sumai t.y. 5 097 Eur.
LCKU paj4 nuvertdjimas - Pagal Lietuvos banko pateikt4 pirming kredito unijos turto kokybes vertinimo ataskait4,
Lietuvos bankas 201,6 m. GruodZio 3L d. Sille fiksuoti nuostolius del pajq vertds sumaZ6jimo, t.y. proporcingai
LCKU sukauptq nuostoliq suma sumaZinti Kredito unijos turimq pajll vertq, kadangi LCKU turi tam tikr4 sukauptq
nuostoliq sum4, Unija sudarydama 2016 metr4 finansines ataskaitas investicijq i LCKU kapital4 vertinimo neatliko.
Pagal Lietuvos banko atli}to kredito unijos turto kolrybes vertinimo (AQR) ataskaitoje nurodytas pastabas del
LCKU pajq vertds bei2077-09-13 LB PrieZirlros tarnybos atsakym4 [ra5to Nr. 5201,7/(2L.I8-2012)-12-4303) del
LCKU pajq vert6s sumaZ6jimo, kuriame teigiama, kad ,,siekiant teisingai atskleisti kredito unijq investicijr+ i LCKU
pajus vertg, turetq blti atsiZvelgiama i dabartini LCKU veiklos rezultatq bei i numatom4 veiklos rezultat4
paWirtintame strateginiame veiklos plane", bei siekdami uZbaigti kredito unijos turto kokybes vertinimE (AQRJ,

Lietuvos bankas pasiule tinkamai ivertinti ir atvaizduoti kredito unijos alance investicijq i LCKU pajus vertg.
Vadovaudamiesi dabartiniu LCKU veiklos rezultatu bei numatomu veiklos rezultatu, nurodytu VNS pawirtintame
strateginiame veiklos plane (20L7-2019 m.), buvo pasitilyta investicijoms i LCKU pajus taikyti 15 proc. vertds
sumaZejim4. 20L7 m. gruodZio 31 d. kredito unija buvo suformavusi i LCKU pajus 1,5 proc. vert6s sumaZejimq
sumoie 2 780 EUR.

Komisiniai mokesdiai uZ pervedimo, atsiskaitymo ir
mokeiimo operaciias

3 3

Paskolq administravimo mokesdiai 40 7 +33

Delspinigiq pajamos 4 4

Korteliq aptarnavimo paj amos L 1

Pajamos uLpaLymas 3 4 -1

Kitos [indeliq administravimo mokesdiai) 1 2 -1.

15 viso paiamq 52 2l +31

Komisiniai uZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo
operaciias

2 2

ISlaidos uZ paZymas 3 3

Korteliq aptarnavim o iSlaidos 7 1.

I5 viso i5laidq 6 6

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
paiamos 46 15 +31

Paskolu veftes su

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir

Kito turto vertes sumaZeiimas
LCKU naiu nuvertinimas
Nura5wu paskolu susigraZinimas
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4 PASTABA: BENDROSIOS ADMINISTMCINES SANAUDOS

Darbo uZmokestis rrJJ 40 +15
Socialinio draudimo iSlaidos,fimokos i sarantini fondal 17 12 +5

Reklamos ir rinkodaros iSlaidos 3 '1. +2

Nenanaudotu atostosu kauniniu nasikeitimas 2 -t +3

Nuomos iSlaidos 6 5 +L

FA reviziios sanaudos
Kitos i5laidos frySiai, transportas, ofiso reikmenys,
turto draudimas, nario mokesdiail

22 21. +1

Kitos ve
imokos

klos i5laidos [indeliq draudimo sqnaudos,
stabilizaciios fonda)

t6 !4 +2

Materia ioio turto amortizaciios sanaudos 6 3 +3

I5 viso 727 95 +32

Darbo uZmokesdio sqnaudos padidejo todel, kad buvo priimti nauji darbuotojai
specialistd, vidaus auditore).

5 PASTABA: KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

[trys vadybininkai, marketingc'

Kitos veiklos i5laidos

osios kitos veiklos

Kitos veiklos pajamas sudaro bankrutavusios imonds uZ skolas perimto Zem6s sklypo pardavimo pajamos.

6 PASTABA: PELNO MOKESEIO SANAUDOS

Unija sudarydama 2017 metq finansines ataskaitas nesivadovavo 24-ojo VAS "Pelno mokestis" nuostatomis ir
unijos apskaitos politikos nuostata ,,Atiddtas pelno mokestis" neuZregistravo nuo nepanaudotq atostogq

isipareigojimo sumos darbuotojams iriki 20t7-72-3t d. susidariusiq mokestiniq nuostoliq sumos 145 tiikst. Eur
atidetojo pelno mokesdio turto apie22 tiikst. Eur.

Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos 0 0

Atidetojo pelno mokesdio s4naudos 0 0

I5 viso pelno mokestio s4naudq 0 0

Atidetoio pelno mokestio turto iuddiimas

Likutis metq pradZioje 0 0

Turto polcytis del sukauptq kaupimq atostogoms 0 0

Tufto polytis ddl mokestiniq nuostoliq 0 0

Likutis metq pabaigoie 0 0

Lsk, del sukaupt4 kaupimu atostogoms 0 0

del mokesti ni q nuostoliq 0 0



KLATPEDOS KREDITO UNIIOS 2Ot7 METU,PASIBAIGUSTq 2017 M. GRUODZIO 31 D.,

7 PASTABA: PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

FINANSTNTTJ ATASKATTTI ATSKWaURSIS RASTAS
(TUKSTANEIAIS EURU, ]EI NENURODYTA KITAIP)

Kredito unijos balanso straipsnyj e Pinigai ir pinig4 ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai ivairia valiuta
kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose.
Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i Zinom4 pinigq sumq.
Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertds polrydiq rizika yra labai nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq
struktiira ir pokydiai:

Pinigq sumaZejim4ldm6 tai, kad Unija padejo terminuotE indeli 600 000,00 Eur pusei metq (iki 2018 m. geguZes

20 d") ui:0,09 proc. metiniq paltikanq.

B PASTABA: INVESTICUOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir nematerialqji turQ,
biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose.

Kredito unija2017 metais laisvq le5q i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdvds

valstybiq vertybinius popierius neinvestavo, betturi Investicijq (vertybiniai popieriaiJ i LCKU kapital4.

Informacija del LCKU nuvertejimq sumq pateikta prie Sio ai5kinamojo ra5to 3 pastabos.

9 PASTABA: KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JIJ GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio lcedito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai,
taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi kartu su sukauptomis
palukanomis paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vert6s sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Unlja2017 metais padejo terminuot4 indeli 600.000,00 Eur pusei metq (iki 2018 m. geguZes 20 d.) uZ 0,09 proc.
metiniq paliikanq.
Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerye, kuris yra sudaromas LCKU

istatymo nustatytu brldu. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant
kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas leias pagal kredito unijos pareikalavimq jos
likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti
LCKU visuotinio nariq susirinkimo paMrtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotrl indeliq kredito

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose
LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose

Trumnalaikiai terminuoti indeliai LCKU

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU
Tiksline saskaita CKU fln



KLATPEDOS KREDTTO UNTIOS 2Ot7 METU,PASTBATGUSTq 2Ot7 M. GRUODZTO 31 D.,
FINANSINIIJ ATASKAITU Al5xtruerrlests ne5ras
lrUxsrlrucrRrs EURU, lEr NENURoDvTA KITAII)

unijoje litais ir uZsienio valiuta le5q. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0,050/o

dydZio metines palflkanos.
Kredito unija pradejos dirbti su Invega projektais, todel atsirado ir tikslines s4skaita.

1O PASTABA: KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir i5 jq
gautinos sumos kartu su sukauptomis pahikanomis ir ivertinus vertds suma2ejimE del galimq nuostoliq.

Paskolq portfelio struktlra ir pokydiai:

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 20L7-I2-3L dienos blklei yra 648,2L proc.,

o201.6-L2-3L buvo 560,L4 proc.

1.1 PASTABA: KITAS FINANSINIS TURTAS

Perleistos paskolos - paskol4 suma 889 Eur, perduota pagal reikalavimo teisds perleidimo sutarti 2077 m.
rugpjudio 1 d. naujajam kreditoriui UAB,,Rome Law".
Bankrutavusios imonds paskola, kuri 2072 m, buvo perduota "LKU turto valdymas", suma 5097 Eur, i5kelta i5

finansinio turto i s4naudas ir jai yra suformuoti spec.atidejiniai visai sumai.

Avansiniqi mokejimai - sumoketas avansas uZ naujas patalpas; sumok6tas depozitas uZ turimas patalpas bei kuro
korteliq papildymai.

20L4-05-L9 Klaipedos kredito unija buvo apvogta, viso padaryta Lala 26 817 Eur. Del Sio ivykio kreiptasi i
Klaipedos apskrities vyriausi4ji policijos komisariat4. Vagyste buvo i5ai5kinta, kaltininkai nustat5rti ir KU
pripaZinta civiliniais ie5kovais. lki2075-t2-31 unijai viso buvo atlyginta Zala sumoje 9 919 Eur. Negr4Zintos Zalos

likutis 2075-12-31, - 16 898 Eur. Iki 2016-L2-31 unijai viso buvo atlyginta Zala sumoje L6 86L Eur. Negr4Zintos
Zalos Iikutis 20i6-12-31, - 9 956 Eur, visai sumai yra suformuoti specialieji atidejiniai. 201.7 m. gr4LinIa Zalos 896
Eur.2077-72-31- Zalos likutis - 9 060 Eur, visai sumai yra suformuoti specialieji atidejiniai - 9 060 Eur.

t- Standartin6 657 7026 1 051 t637 -394

2 Galimos rizikos L2L4 4 t7'1.0 108 2 195 +1L06 +2

3
Padidintos
rizikos

343 4 390 23
1.21 +320 +4

+ Abeiotina I 74 41 2 67 -33 -2
IJ Nuostolinga 308 27 664 t75 20 372 +133 +L

6 15 viso 2530 29 3 804 1 398 24 2392 + LL32 +5

7

Spec. atid6jiniq
santykis su KU
nariams suteiktq
paskolq suma,
proc.

1,ls 7.,72 XXXXXX
)ofix

XX

Perleistos paskolos L 5 -4

Avansiniai mokejimai \ 5 -2

Gautinos sumos (vagyste) 9 10 -1

Specialieji atidejiniai (vagyste) -9 -10 +1

15 viso 2 8 -6



KTAIPEDOS KREDITO UNIJOS 2Ot7 MET[), PASIBAIGUSItI2O1-T M. GRUODZIO 31 D.,
FINANSINIU ATASKAITU AlSrurunrvIasls na5ras
(T0KSTANbrArs Eunql, ;ar NENURoDYTA KrrArp)

12 PASTABA: ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS TURTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas ir i kitus straipsnius
neitrauktas turtas.

Busim4 laikotarpi4 sqnaudos yra metiniai dviejq automobiliq civiliniai ir kasko draudimai, metinis mokestis uZ

turto draudim4, metinis mokestis uZ Klaipedos kredito unijos domen4 bei elektronius pa5tus.

13 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. fis nera niekam ikeistas ar kitaip apribotos teises i ji,
Informacija apie paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4 laedito unijos turimo ilgalaikio materialiojo turto
struktiir4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Unija 2016 metais isigijo lenvaji automobili uZ L8 300,00 Eur.20L7 metais isigijo automobili uZ 19 000,00 Eur.
Kompiuteriai bei kitas turtas yra isigytas nuo 201L metq, todel minusavus nusidevejim4 yra likusi likutine verte,
kuri pagal Unijos apskaitos politik4 yra 0,29 Eur. Turtas n6ra nura5ytas toddl, kad yra naudojamas Unijos veikloje.

A. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas
1. UZ skolas perimto nefinansinio turto vertd

2. UZ skolas nerimtas nefinansinis turtas
3. UZ skolas perimto nefinansinio turto pardavimas

4. UZ skolas perimto nefinansinio turto vertd

B. Kito turto vert6 laikotarpio pabaigoie
Biisimq laikotarpiq s4naudos

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

Likuiiai 2Ot6m. sausio 1d.
Isisiiimo verte 4 3 0 6 13

Sukauntas nusiddvdiimas 3 7 0 4 B

Likutind vertd L 2 0 2 5
Anwarta oer20L6 metus

Isieijimai 18 18
Nusiddvdiimas L 0 7 L 3

Likutiai 2O16 m.sruodZio 31 d.

Isisiiimo vertd 4 3 1B 6 31

Sukauptas nusiddveiimas 4 t 1 5 L1

Likutind verte 0 2 L7 1 20
Anwarta oer2OLT metus

Isisiiimai t9 1.9

Nusideveiimas I 4 L 6

Likutiai 2Ot7 m. sruodZio 31d.
Isisijimo verte 4 3 37 6 50

Sukauptas nusidevdiimas 4 2 I
J 6 L7

Likutind vertd 0 1 32 0 33
Veikloie naudoiamas nuddvdtas
turtas f isisiiimo savikaina) 4 0 0 3 7



KLAIPEDOS KREDITO UNTf OS 2017 METq, PASrBArGUSrU20rT M. GRUODZIO 31 D.,
FrNANsrNrr1 ATASKAITIJ ArSrcrueuRsIs Re5res

(TUKSTANEIAIS EURU, IEI NENURODYTA KITAIP)

14 PASTABA: MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOIIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Klaipedos kredito unija2017 metai pradejo dirbti su Invegos projektais,

15 PASTABA: MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO UNIJOS NARIAMS

201-7 metais pallkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja nuo 0,]-0 o/o iki 2,40 o/o

(2016 m. nuo 0,7o/o ik 3,L%), juridiniams nariams - nuo 0,L0 o/o iki 2,40 o/o (20L6 m.1-,4o/o lki 2,7o/o), uZ indelius iki
pareikalavimo - 0,01o/o (201,6m. - 0,01o/o).

16 PASTABA: KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOTIMAI

Kaupimai atostogoms padidejo del padidejusio darbuotojq skaidiaus.

Nepaskirstytos ld5os yra klaidingi mokejimai. Klienai nurodg blogai savo s4skaitos numerius, todel pinigai atsistoja

,,NepaskirsQrtos l65os" s4skaitoje iki kol negr4Zinam atgal.

17 PASTABA: NUOSAVAS KAPITALAS

Kredito unijos nuosavas kapitalas 20L7 m. gruodZio 31 d. balansine verte sudard 235 tiil6t. Eur (2016 m. gruodZio
3I d. 197 tlkst. EurJ. I5 jo pajinis kapitalas sudaro 377 tlkst. Eurq (2016 m. - 347 tlkst. EurqJ. Jis sudarytas i5

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus vert6 yra 28,96 eurai nuo 2015 m. sausio 1 d. Visas Unijos
pajinis kapitalas apmokdtas,
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo apmoketo
papildomo pajaus dydZio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedama jam priklausanQ pajini ina34 uZ

pagrindini ir [ar) papildomus pajus ir kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale,
tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansinq brlklq nustato, kad atsiskaitymas nekels grdsmds kredito unijos
veiklos stabilumui ir patikimumui Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma gr4Zinant i5pirktq
privalomo ir papildomq pajq imokas.

Nuosavo kapitalo polqydiai pateikti aiSkinamojo ra3to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo pokydiai".

18 PASTABAI TURTO IR ISIPAREIGOJIMQ GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq strulitura pagal terminus pagal LB siundiamas likvidumo ataskaitas:

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 270 174 +96
- kredito uniiu asociiuotu nariu 1.04 5I +53

Viso isipareigoiimu iki pareikalavimo: 374 225 +L49
Terminuoti indeliai: - fiziniams narimas 2 880 1918 +962
- kredito uniiu asociiuotu nariu 3 2 +1

Viso terminuotu inddliu: 2883 L920 +963
I3 viso 3257 2t4S +lLLZ

Nepanaudotq atostogq isipareigoj imas darbuotoj ams

Kiti moketini mokesdiai ir mokdtinos i5laidos
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sipareisoiimai, kapitalas ir rezervai
Likvidusis turtas

KLAIPEDOS KREDITO UNIIOS 2017 METU, PASIBAIGUSIU?OLT M. GRUODZIO 31 D.,
FTNANSTNTTJ ATASKATTTJ ArSrcrueUAStS RASTAS

(TUKSTANCIAIS EURU, JEI NENURODYTA KITAIP)

19 PASTABA: VEIKLOS RIZIKA RIBOIANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikE ribojandius normat5rvus, taikomus kredito
unijoms. Per ataskaitini laikotarpi ne visi normatyvai buvo vykdomi.

Informacija apie unijos rodiklius:

2O PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGIJ SRAUTUS

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

21 PASTABA: SUSTfUSTOS selvs

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 fsugyventinis], vaikai [ivaikiai),
tevai (iteviaiJ ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jr1 kvalifikuoQ istatinio kapitalo ir (arba)
balsavimo teisiq dali.

2016-1.2-31

kaoitalas ir rezervai

Einamieii isinareieoiimai

Kanitalo nakankamumo rodiklis, proc. 1,3,66 15,06 >L3

Likvidumo rodiklis, proc. 41.,33 53,82 >30

Padengimo likvidZiu turtu rodiklis 255,34 492,36
>1,00o/o taikomas nuo

2013-01-01
AMros vienos uZsienio valiutos pozicijos rodiklis 0 0 VR<15 proc.

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normawvas, proc, nuo Uniios kapitalo

23,35 25,43
<25o/o arba neturi vir5yti

144800 Eur
Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq
portfelio modifikuota finansine trukmd nuo 2016
m. gruodZio 31 d. neturi biiti didesni negu treji
metai,nuo 20L7 m. gruodZio 31, d. neturi bflti
didesni nesu dveii metai.

0 0
<3 metai 20L6m.
<2 metai 2017 m.

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybds
verWbinius popierius procentas nuo kredito
unijos balansinio turto

0 0
Nuo 2016 L2 31 turi blti

<35 proc.

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo
susijusiq asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito uniios kapitalo

0 0,59 Negali vir5yti L0 proc.



Priskaidiuota su darbo uZmokesiiu susijusiq iSmokq ir joms
tenkandiu socialinio draudimo
Kitos i5mokos ftantiemos, pal[kanos, ir kt.

lsipareigoi imq vadovybei, neiskaitant priimtq indeliq,
likufiai laikotarpio

KLATPEDOS KREDTTO UNIIOS 2Ot7 METU,PASTBATGUSTU 2OL7 M. GRUODZIO 31 D.,
FINANSINIU ATASKAITU AISXIruEN,IASIS RASTAS
(TUKSTANIIAIS EURU, 

'-EI 

NENURODYTA KITAIP)

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms Salims i5duotq
paskolq ir priimtq indeliq likudiai:

22 PASTABA: ISTATYMQ ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, padengimo likvidZiu turtu
ir maksimalios 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 rySiais susijusiems asmenims normatyvus.20LT m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus
reikalavimus.

23 PASTABA: NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2017 m. nenura5d paskoh4, (2016 m. nura5yta - 0 tlkst. Eur), o susigr4Zino 3 tUkst, Eur (2016 m. - 1

trikst, EurJ. 2017 m. pabaigoje nuraSytq ir nesusigraZintr.l paskolq likutis buvo 2B t[kst. Eur (20L6 m. - 3L trikst.
Eur).
Kiti nebalansiniai isipareigojimai.: 63 tlkst. Eur (2016 m. - 78,36 tlkst, Eur):
- Pasira5ytq, bet nariams nei5moketq paskolq likutis 63 tlkst. Eur,

24 PASTABA: PELNO INUOSTOLIIJJ PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Nuomos ir panaudos btidu gautas ir naudojamas turtas:

Nepaskirst5rtas pelnas ( nuostolis) finansiniq metq pradZioje

2017 m. grynasis metinds veiklos rezultatas (nuostolis)

I2Ol8 m. finansinius metus perkelti nepaskirsQrt4 nuostoli

Patalpos:
- Negyvenamqjq patalpq nuomos sutartis Nr. 13/02,

2073 m. vasario 11 d. Lietuvininkq a.7 Klaipeda
Iki202'1, m.liepos 27 d.

Transportas:
- Panaudos sutartis 2017.07.03 su darbuotoja del

automobilio Volkswagen Passat CC;

- Panaudos sutartis 2017.06.0I su darbuotoju del
automobilio Volkswagen Touran.

Abidvi sutartys galioja iki kol viena i5 Saliq
pareikalaus nutraukti Sutarti arba iki darbo
sutarties galiojimo pabaigos.



KLAIPEDOS KREDTTO UNIIOS 2Ot7 METU, PASTBAIGUSIU?OLT M. GRUODZIO 31 D.,
FTNANSINTV ATASKAITq AlSruruervIasls naSres
lrunsrnruernrs EURU, JEr NENURoDvTA KITAIpJ

25 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

201,8 m, sausio L2 d. Klaipedos kredito unija gavo 150 000 eurq subordinuotq paskolq i5 Lietuvos
centrinds kredito unijos, kurios gr4Zinimo terminas 2014 m. sausio l-2 d. Paskola i5duota Se5eriq metq trukmei su
5,35 0/o metiniq pallkanq. 2018 m. vasario 01 d. Lietuvos bankas suteikd leidim4 itraukti subordinuot4 paskol4 [
Klaipedos kredito unijos II lygio kapital4,

I5skyrus tai kas pasalryta iki Sio ai5kinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq,
turejusiq ar galejusiq tur€ti itakos 2017 metq finansiniq ataskaittl rinkiniui, nenustatJrta.

Atsakingq asmenq patvirti nimas :

Administracij os vadovas Marius Kaminskas

Vvr. buhaltere Ana Macutkevid



Aigkinamojo rasto priedas Nr.1

Klaipedos kredito uniia
tlmones pavadinlmasj

302574A40, Riitq g.4 / AlWq 9.2 Klaipeda
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2017 m tiiksL Eurq

Likutis uZpra6jusiq finansiniq metq pabaigoje

itos Dolitikos Dakeitimo rezultatas

Perskaiiiuotas likutis uZpradiusiq fi nansiniq

(nuostoliqJ ataskaitoje nepripaZintas pelnas

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms

Pajinio kapitalo pokytis

Likutis pradjusiq finansinirl metq pabaigoie

no [nuostoliqJ ataskaitoje nepripaZintas pelnas

itinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliaiJ

dalis, skiriama apyvartai proporcingoms
ir farl dividendams moketi

ataskaitiniq fi nansiniq metq pabaigoie

Administraciios vadovas Marius Kaminskas

[imon6s vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavard6) (paraSas)

(paraiasl
pavadinimasJ



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

KLAIPEDOS KREDITO UNIJA

(imones pavadinimas)

3OZS74a4O, Riitq g, 4 / AlWq g. 2 Klaipdda
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2017 metq tukst. Eurq

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai

I. Pagrindin€s veiklos pinigq srautai

I.1.1 gautos paltkanos 125 84

r.t.2. rumoketos paltikanos 38 t9

1,1 Rezultatas 87 65

r.2.1 eauti komisiniai 51 20

r.2.2 sumoketi komisiniai ( 6

1,2 Rezultatas 45 14

I.3. I susisraZintos paskolos i5 kredito uniios nariu 85C 482

r.3.2 suteiktos paskolos kredito uniios nariams t978 77C

1,3 Rezultutas -1128 -288

1.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iplaukos 9t7E 7018

1.4.2 indeliu i5 klientu ir kredito uniios nariu i5mokos 806t 6545

L4 Rezultutas 1111 473

5.1 kedito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties le5q iplaukos

966 66C

.5.2 <redito istaigoms suteiktr4 paskohl ir specialiosios

raskirties le5u i5mokos

1436 535

15. Rezultatas -470 125

I.6.1 [plaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 115

.6.2 i5mokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos)

t.6. Rezultstas 115 0

r.7.1 <itos uZ paslaugas gautos sumos 2

r.7.2 citos pagrindin6s veiklos pinigq plaukos

r.7.3 <itos pagrindinds veiklos pinieu Smokos 112 86

r.7.4 ;umoketas oelno mokestis

t.7. Rezultutqs -110 -86

Grvnieii pasrindin6s veiklos pinisu srautai -3s0 303

II Investicinds veiklos pinieu srautai

II.1.1 ip lauko s p erleidLiant vertyb inius p opierius a
J

TI.I,2 i5mokos isieyiant verWbinius popierius

u.1. Rezultatas 3 0

rr.2.7 [plaukos perleidZiant ilgalaiki materialqji,
nemateria$i turt4

rr.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqji,
nematerialqji turt4

t9 18

U.2. Rezultqtqs -19 -18

II.3. I kitos investicinds veiklos pinigq iplaukos
11.3,2 kitos investicinds veiklos pinigu i5mokos 0 c

tr.3. Rezultqtss 0 0

Grvnieii investicinds veiklos pirugujr4ut4t -16 -18



PINIGU SRAUTU POKYCIAI

Administraciios vadovas Marius Kaminskas

(jmones vadovo pareigq pavadinimas, vardas, pavarde)

Vyriausioji buhaltere Ana Macutkevid

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio warkyti apskaitq kito asmens

pareigq pavadinimas, vardas, pavardd)

AiSkinamojo ra5to priedas NrJ2

(para5as)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

III. Finansin6s veiklos pinieu srautai

m.1.1 paiu imokos 23C 119

ITT.I,2 i5stojusiems nariams graLtntipagrindiniai ir
papildomi paiai

20c 54

III. l .3 pelno dalies i5mokejimas kredito unijos nariams

NI.L Rezultqtas 36 65

III,2.I pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

sumos

rr.2.2 pagal subordinuotuosius lsipareigojimus sumokdtos

SU1nOS

rlr.2. Rezultatas 0 0

rII.3.1 <itos finansinds veiklos pinieu iplaukos
rr.3.2 citos finansines veiklos pinieu i5mokos

Ul.3. Rezultutas 0 0

Grynieii finansinds veiklos pinisu srautai 36 65

ry. Grynasis pinigq srautq padid6jimas
(sumai6iimas)

-330 3s0

V Pinigai laikotarpio pradZioj e 765 4t5

VI Pinigai laikotarpio pabaigoje 43s 765
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