
NEPRIKLAUSOMO AUDlTORIAUS ISVADA

Taurages kredito unijos nariams

ISvada del finansinill ataskaitll

Mes atlikome Taurages kredito unijos toliau pateikiamo finansinill ataskaitll rinkinio, kuri sudaro
2012 m. gruodzio 31 d. balansas, pelno (nuostolitD ataskaita bei aiskinamasis rastas (toliau -
finansines ataskaitos), audit<t.
Vadovybes atsakomybe uijinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz sill finansinill ataskaitl! parengim<t ir teising<t pateikim<t pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius teises aktus, reglamentuojancius buhalterin« apskait<t ir finansin«
atskaitomyb«, ir verslo apskaitos stand artus, ir toki<t vidaus kontrol«, kokia, vadovybes nuomone,
yra butina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingll iskraipymll del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
MUSilatsakomybe - apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomon«, pagrist<t atliktu auditu. Mes
atlikome audit<t pagal tarptautinius audito standartus. Siuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumemes etikos reikalavimt! ir planuotume bei atliktume audit<t taip, kad gautume pakankam<t
uztikrinim~ jog finansinese ataskaitose nera reiksillingl! iskraipyrnll.
Auditas apima proceduras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodyml! del finansinill ataskailll
sumll ir atskleistos informacijos. Proceduq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
iskaitant finansinil! ataskaitll~\yiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinim<t.
Vertindamas si<t rizik~ auditorius atsizvelgia i vidaus kontrol«, susijusi<t su imones finansinill
ataskaitt! rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktll tomis aplinkybemis tinkamas audito
proceduras, taCiau ne tam, kad pareikstll nuomon« apie imones vidaus kontroles veiksmingum<t.
Auditas taip pat apima taikomll apskaitos metodll tinkamumo ir vadovybes atliekaml[ apskaitinill
ivertinimll racionalumo ir bendro finansinill ataskaitl[ pateikimo ivertinim<t.
Mes tikime, kad musll surinkti audito irodyrnai yra pakankami ir tinkami musll nuomonei pagristi.
Nuomone
MUSil nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia Taurages
kredito unijos 2012 m. gruodzio 31 d. finansin« bukl« ir t<tdien<t pasibaigusil! melll finansinius
veiklos rczultatus bei pinigll srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teises
aktais, reglamentuojanCiais buhalterin« apskait<t ir finansinill ataskaitt! sudaryrn~ ir verslo apskaitos
standartais.
ISvada del kitt! teisinill ir prieziiiros reikalavimll
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijll istatyrno 53 str.1 p. 1·6 pst. pateikiami
audito ataskaitoje.
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TauTages kTedito unija
(imones pavadinimas)

112046768, DaTiaus iT GiTemo 28, Taurage, TEl.8-446-54266
(imones kadas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2012 m. ~ruodzio meu. 31 d. BALANSAS

20130220 Nr. 13-095
(ataskaitos sudarymo data)

2012 metLJ
(lI!askaitinis laikotarpis)

tukst. It
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

1. Pinigai ir pinig4 ekvivalentai 8 1622 2934

11. Investicijos l vertybinius popierius 9 1511 0

111. Kredito lstaigoms suteiktos paskolos ir kitos is j4 gaulinas sumas 10 2269 2158

IV. Kredito unijos nariarns sutciktos pasko los ir kitos is j4 gautinas 11 8050 7085

V. Kitas finansinis turtas 12 471 429

VI. Alsargos, uz skolas perimtas ir kitas turtas 13 4 3

VI1. Ilgalaikis malerialusis turtas 14 163 183

VlIl. Ncmatcrialusis turtas 14 0 0

1. Moketinos sumas ir lsipareigojimai kredita istaigams 15 348 191

11.
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos 16 12084 11197
nariarns

1IL Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai 17 34 36

IV. Atidejiniai
-~

V. Subordinuoti isiparcigojimai

1. Pajinis kapitalas 18 1477 1223

11, Privalomieji rezervai ir kapitalas 18 144 119

Ill. Perkainojimo rezervas

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 25 3 26

IV. 1. Ataskaitini4 mctLJpclnas (nuostoliai) 3 26

1V.2. Ankstesni4 metL!pelnas (nuostoliai)

Administracijos vadove

(imones vadovo pareig4 pavadinimas)

Vyr.buhaltcris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arha galinCio

tvarkyti apskait<t kito asmens pareigll pavadinimas)

i
/r-'"

(para!

.J /1/ L_----:.~
(para~a..,)

Daiva Turoleviciene
(vardas ir pavarde)

Vytautas Navickas
(vardas ir pavardc)



TauragCs kredito unija
(imones pavadinima,,)

112046768, Dariaus ir Gireno 28, 'ramage, TEL.8A46~54266
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2012 m. gruodzio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLllj) ATASKAITA

2013 0220 Nr. 13-095
(ataskaitos sudarymo data)

2012 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

tQkst. It
(ataskaitos tikslwno lygis ir valiuta)

I. PalUkan\! pajamos 867 900

II. PalOkanll.s~audos 297 294

III. Komisinill. ir klientll. aptarnavimo veiklos pajamos 2 83 72

IV. Komisinill. if klientl! aptarnavimo vciklos s~audos 2 27 19

V. Finansinio turta vertes pasikeitimo if pardavimo fezuitatas 3 -153 -147
V. I. Specialillilt atidejinil! stlTIftudos 3 116 88

-37 -59
V.2. Kitas finansinio furto vertes pasikeitimo ir pardavimo rczultatas 3

VI. Kitas finansincs ir invcsticincs vciklos pe1nas (nuostoliai) 4 7 18

VII. Bendrosios if administfacincs s~audos 5 501 524

VIII. Kitos veiklos pajamas 6 24 18

IX. Kitos veiklos sanaudos

Administracijos vadove
(imom~s vadovo pareigll pavadinimas)

Vyr.buhalteris
(vyriausiojo buhaltcrio (buhaltcrio) arba galincio

tvarkyti apskaitl'l kito asmens pareigll pavadinimas)

, /
L =

(p,rasas)

Daiva Turolevi¢icnc
(vardas ir pavarde)

Vytautas Navickas
(vafdas ir pavarde)



Taurages kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2012 M. GRUODZIO 31 D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

aurages kredito unija (toliau KU) buvo uzregistruota LR imonill rejestre 2000 m. 13 d.
Lietuvos bankas 2000 m. balandzio 13 d. isdave licencijQ vykdyti finansines operacijas.
Taurages kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo narill Ukinius ir socialinius

poreikius ir turi licencijQ verstis, ir verCiasi indelill ir kit!! grQzintinll Wi!! priemimu is
neprofesionalill rinkos dalyvill ir jll skolinimu, taip pat turi teis<t verstis ki1J.!LR kredit!! unijll
istatyme nustatyt!! finansinill paslaugll teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusiQ rizikQ bei atsakomyb<t.

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

Respublikos kredito unijll istatymu, Lietuvos Respublikos finans!! istaigll istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatini!! bendrovi!! (kooperatyvJ.!) istatymu bei kitais istatymais, prieZiuros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
KU pagrindine buveine yra jsikurusi adresu S. Dariaus ir S. Gireno 28, Taurageje. Nutolusi KU
kasa veikia adresu Kelmes g. 6, Skaudvileje, Taurages r.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 10 darbuotoj!! (201Im. pabaigoje - 7
darbuotojai).

I £ . kr d' tn OrmaCl]aaple e Ito umJos nanus lr asoclJuO us nanus:
2012-12-31 2011-12-31

Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
Fiziniai asmenys 2491 0 2263 0
Juridiniai asmenys 0 77 0 46

APSKAITOS PRlNCIP AI

Zemiau yra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2012 me1J.!finansini!! ataskait!!
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojanciais kredito uniN apskaitos tvarkymQ bei unijos
apskaitos politikQ.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2012 m. Kovo 23 d.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienQ

ir baigiasi gruodzio 31 dien<t.
Sumos tinansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tUkst. litll (tUkst.

Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = leuras.
Sandoriai uzsienio valiuta apskaityti pagal ofieialius valiut!! kursus, galiojanCius keitimo

dien<t: pelnas ir nuostoliai, atsirad~ jvykdzius sias operacijas bei perskaiciavus uzsienio valiuta
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ivcrtintus piniginius turto bci isipareigojimlllikuCius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolitD
ataskailoje. Metll pabaigoje likuciai uzsienio valiuta pcrkainojami metll pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargmuas (konservatyvumas). Kredito unij a pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapilalas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos biltll ivertinti apdairiai, t. y.
kad jll verte nebiltll ncpagristai padidinta arba nepagristai slUUaZinta.

Turinio, 0 nc formos pirmenybe. Okines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje irasomi pagaljl! turini ir ekonomin" prasm", 0 ne tik pagaljlljuridin" form~.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis~ pakankamai reiksming~
informacij~. lnformacija reiksminga tada, kai j~ praleidus arba pateikus neteisingai finansinill
ataskaittt vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos t"stinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir t"s savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruosia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reiksmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredilo unijos skirtingll laikotarpill finansinill ataskaitll duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne piniglf gavimo arba
isleidimo momenlu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip<:\,informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isiparcigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bilti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamtt ekonomikos bei apskaitos zinill ir sugebantiems analizuoti pateikt~ informacij~.

Svarbumas. lnformacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciau priimltt sprendimll
veiksmingum~.

Patikimumas, tikrmnas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir
joje nera reiksmingtt klaidll. IS kredito unijos finansines ataskaitos turi bati matyti tikra ir teisinga
finansine biiklc, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines biikles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpL siejamos su
s~naudomis, patirtomis uzdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigll ir pinigtt ekvivalentll straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito 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

Investicijll i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kiltt Europos ekonomines erdves valstybitt vyriausybill vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami paga] 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki ispirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai poplenal, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiCiuottt palilkanll metod~.
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Kredito istaigoms sutcikt\! paskol\! ir kit\! is j\! gautin\! sum\! straipsnyje parodomos salies ir
uzsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir is anksto kredito istaigoms pervestos lesos pripaZistarnos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir tinansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskol\! ir terminuottti\! indeli\! sukauptos paliikanos.

Kredito unijos nariams suteikt\! paskol\! ir kit\! is j\! gautin\! sum\! straipsnyje parodomos
kredito tmijos nariarns suteiktos paskolos ir is j\! gautinos sumos kartu su sukauptomis paliikanomis.
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 apskaiciuot\! paliikan\! metod[j).
Paskoll{ vertes sumazejimas

Pasko los yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos pask01\! vertinimo taisyklemis, krcdito unijos finansines
skolininko biikJes vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Pasko los vertinamos ne reciau kaip kart[j per menesi. Kredito unija paskol\! vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuost01io ivyki\! ir ar paskolos verte nesumaZejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezu1tatus, paskola priskiriama atitinkamai paskol\!Tizikos grupei.

Pask010s, ivertinus rizik'\, grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus i paskolos rizikos
gruPl<, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini pasko los

k . . dal' d d .. .. Iaps mtmes vertes les sumazeJlmo Y ZJaI atelkli enteIeJe:
Paskol,! rizikos grupe Apskaitines vertes sumaze.iimo dydis proc.

2012 m. 2011 m.
standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskol\! vertes sumazejimas skaiCiuojamas atsizvelgiant i paskol\! rizikos gruPl< (tiketin'l
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemony (uZtikrinimo priemones pinig\!
srautV. ApskaiCiuojant uztikrinimo priemones pinig\! sraut'l taikoma litams 10,21 proc.ir eurais
11,51 proc. diskonto norma (2011 metais taikyta litarnsl7,67 proc. ir eurarns 11,20 proc. diskonto
norma).

Paskolq vertes sumazejimas 2011 ir 2012 metais buvo skaiCiuojarnas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unij\! abejotin\! aktyV\! grupavimo ir specialitti\! atidejini\!
(atidejimlll abejotiniems aktyvams sudaryrno bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleist'l
materialttii ir nematerial4.ii turt'\, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas tinansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuosc. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsarglb uz skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turim\! atsarg\!,
uZ skolas pcrimto netinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinarna parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. Ui skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripazistamas tikr[jja verte atemus pardavimo islaidas, 0 veliau kaip ir atsargos
vertinamas paga1 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.
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Ilgalaikio materialiojo tOOo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
"Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

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

Ilgalaikis tOOas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 1500 Lt, (2011 m. -
1500 Lt) parodomas isigijimo verte, sumazinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiCiuojamas naudojant tiesini bud[\,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertQ per numatom'l jo naudojimo
laikotarpi·

T d" I'k ~urto nau O]lmo al OtarpIaI yra to Ie:
I1l!;alaikioturto l!;rupe Nusideve.jimo (amortizaciios) laikotamis, mctais

Programine iranga 3
Pastatai 25-30
Lengvieji automobiliai 6 ; 10
Baldai 6-10
Kompiuterine iranga 3
Kita iranga 4-6

Remonto ir prieziuros islaidos pripaiistamos s'lnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbll registravimas apskaitoje
priklauso nuo l\l darbll suteikiamo rezultato.

Finansiniai isiparcigojimai

Moketinll sumQ ir isipareigojimll kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimll salies ir uzsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaiistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketiml sumll ir isipareigojimll klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimll klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaiistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis tOOas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitll moketinll sumll ir isipareigojimll straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketin\j sumll ir isipareigojimll straipsniuose. 8iame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripazistami ir vertinami pagal 24-ojo
versio apskaitos standarto "Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos poiymius.

Skolintos ksos is pradzill pripazistamos tikrl'lia verte, kuri'l sudaro grynoji gautllles\j suma,
atskaiCiavus sandoriui sudaryti patirtas sljl1audas. Veliau skolintos Jesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gautll gryn1!.ill (plaukll ir padengimo vertes susidart;s skirtumas pripaiistamas
pajamomis arba sljl1audomis pelno (nuostoli\j) ataskaitoje per vis'l skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojancias palukanQ nonnas. Skolintos lesos pripaiistamos atsiskaitymo momentu.
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Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskailyti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtll ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s:Inaudq pripazinimas

PalUkant! pajamt! straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos is kredito istaigose laikomt!
pinigu, kredito unijos nariams suteiktt! paskolt! irkito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrllia
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palUkant! pajamos apskaiciuojamos taikant
apskaiciuotq palUkant! metodll. PalUkanll pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamt! suma gali buti patikimai ivertinama.

PalUkant! sqnaudt! straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiciuotos paliikanos uz indelius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie
nevertinami tikrllia verte.

Komisinill ir klientll aptarnavimo veiklos pajamll ir sqnaudt! straipsniuose parodomos uz
tarpininkavimll uzdirbtos pajamos ir patirtos sll.llaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kilos
pagrindines veiklos pajamos ir sll.llaudos. Visi papildomai gauti paskolll administravimo mokesCiai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripazinti iskarto juos gavus. Komisinill sqnaudos yra pripazjstamos,
kai patiriamos. Komisinit! pajamos is operacijt! yra pripazistamos, kai atliekama susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatt! straipsnyje parodomas kredito
jstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktt! paskolt! vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezuitatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybinit! popierit!
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybinit! popierit! ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostolit! del vertes sumazejimo panaikinimo rezuitatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialillit! atidejinilb kuriuos
formuoja atsizvelgdama j kiekvieno savo sandorio del finansinit! paslaugt! teikimo rizikingum~ j
kliento finansin<e ir ekonomin<e bUk1<e,j prievolit! pagal sandorius del finansinit! paslaugt! teikimo
vykdym~ j turimas uztikrinimo priemones sioms prievolems jvykdyti ir kitas aplinkybes, turincias
jtakos kredito unijos turto vertei, sllnaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoli\1) straipsnyje parodomi operacijt!
uzsienio va!iuta, kitt! finansinit! priemonit! pirkimo ir pardavimo operacijt! rezultatai.

Bendrllit! ir administracinit! sllnaudt! straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
sllnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos vcikla.

Kitos veiklos pajamt! ir kitos veiklos sqnaudt! straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoli\1) ataskaitos straipsniuose neparodytos jprastines veiklos pajamos ir sll.llaudos.

Pelno mokesCio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesCio
ir atidetojo pelno mokescio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesCio jstatymu, 2012 metll
apmokestinamaj am pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokescio tarifas, 2011 mett! - 15
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaiciuojamas naudojant mokescio tarifus, galiojanCius ar
patvirtintus balanso sudarymo dienll ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokescio turto
realizavimo ar atidett! mokescit! jsipareigojimll jvykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptt! sqnaudt! ir patirlll nuostolit!
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar palvirtinti balanso sudarymo dienll yra naudojami atideto pelno
mokesCio paskaiCiavimui.

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

Per ataskailinj laikotarpj gautos jplaukos, nepripazintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip jsipareigojimai, 0 per ataskaitinj laikotarpj jvykdytos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripazintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.
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Palyginamieji skaiCiai

Apskaitos politikos bei apskaitinil[ ivertinim1.!keitimas ir klaid1.!taisymas atvaizduotos pagal
7 YAS standart~. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant sias finansines ataskaitas
yra 0,1-0,3 proc. nuo turto balansines vertes.

FINANSINIl) ATASKAJTl) PASTABOS

1 PASTABA PALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2012 m. 2011m. Poky tis,

tilkst. Lt
Vi paskolas 758 813 -55
Vi IMas bankuose 29 38 -9
Vi lesas LCKV 71 49 22
Vi vertybinius popierius 9 0 9
IS viso pajamll 867 900 -33
Vi indelius 290 292 -2
Vi tikslini1.!program1.!paskolas 7 2 5
IS viso sllnaud., 297 294 3
Grynosios paliikanll pa.iamos 570 606 -36

2 PAST ABA KOMISINIl,J 1R KLJENTl) APT ARNA YIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

Straipsnis 2012 m. 2011 m. Poky tis,
tilkst. Lt

Vi pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo operacijas 9 9 0
Vi kreditavimo isipareigojimus 67 60 7
Vi indeJi1.!administravim~ 7 3 4
Grynosios komisinill ir klientI! aptarnavimo 83 72 11
veiklos pa.iamos
Kortelill aptarnavimo islaidos 17 11 6
Kredito istaigll paslau~ apmokejimas 10 8 2
Grynosios komisiniI! ir klientI! aptarnavimo 27 19 8
veiklos sanaudos
Grynosios komisiniI! ir klientI! aptarnavimo 56 53 3
veiklos rezultatas

3 PAST ABA FINANSINIO TURTO VERTES PASlKEITIMO IR PARDA VIMO
REZULTATAS

Straipsnis 2012m. 2011 m. Poky tis,
tii.kst. Lt

Specialill.iI! atidejiniI! sllnaudos: 153 147 6
Specialieji atidejiniai paskoloms 116 88 28
Kitas finansinio turto vcrtes pasikeitimo ir -37 -59 22
pardavimo rezuJtatas
Nurasytos pasko los -37 -59 22
Finansinio turto vcrtes pasikeitimo ir pardavimo 153 147 6
rezuJtatas
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4l'ASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
NUOSTOLlAI)

Straipsnis 20U 01. 2010IIl. Poky tis,
tiikst.Lt

Dividendai is LCKU 0 10 -10

Realizuotas pelnas is valiutos operacijll 7 8 -1

Rezultatas 7 18 -11

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS
Straipsnis 2012 01. 2011 01. Poky tis,

tiikst. Lt
Reklamos ir rinkodaros 9 8 I
Algos 202 148 54
Socialinio draudimo islaidos 62 46 16
lstaigos irangos naudojimo islaidos 1 3 -2
Nuomos islaidos 8 7 1
Labdara parama 2 3 -1
lnkasavimo, draudimo ir prcnumeratos islaidos 10 8 2
Ofiso reikrnenys 25 9 16
Pastas 1 1 0
Reprezentacines islaidos 3 2 1
Komandiruotes ir transportas 8 6 2
Notarines ir tcisines islaidos 2 1 1
ISlaidos kredito unijll asociacijai 1 1 0
Patalpll remontas 19 12 7
Telcfonas ir rysill paslaugos 8 9 -1
Komunalill patamavimll, patalpll apsaugos islaidos 1l 13 -2
Audito islaidos 9 9 0
Tantjemos VO 25 168 -143
Atostogll rezervas 7 3 4
lSlaidos uz paZymas 3 2 1
Amortizacija ir nusidevejimas 27 26 1
Atskaitymai i stabilizacijos fond", 26 14 12
Indelil) draudimo imokos 23 20 3
Vaisil), maitinimo ir kt. islaidos 7 5 2
Pinansl) maklerio imones komisiniai 1 0 1
Sales nuoma 1 0 1

ISviso sllnaudq 501 524 -23
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6 PAST ABA KITOS VEIKLOS PA.TAMOS IR S1\NAUDOS
Straipsnis 2012 m. 20n m. Poky tis,

tukst.Lt
Stojamasis mokestis 1 2 -1
Delspinigitt pajamos 19 15 4
Istatimines 5 proc. paJUkanos, gr'liintos antstolio, 4 1 3
iyrninio mok. islaidos
IS viso pajaml! 24 18 6
Rezuttatas 24 18 6

7 PASTABA PELNO MOKESCIO S1\NAUDOS
Straipsnis 2012 m. 2011m. PQkytis,

tfikst.Lt
EinamlU1.!met1.!pelno mokesCio sqnaudos 0 -1 J
Atidetojo pelno mokescio s'lnaudos 0 -1 I
IS viso petRo mokcscio sllnaudq 0 -2 2
Atidetoio petno mokescio turto .iude.iimas
Likutis met1.!pradiioje 1 0 1
Turto pokytis del sukaupt1.!kaupim1.!atostogoms 0 1 -1
Turto pokytis del mokestini1.!nuostoli1.! 0 0 0
Likutis metIJ pabai\!oie 1 1 0
t.sk. del sukauptl{ kaup/ml{ atostogoms 1 1 0

del mokestin/l{ nuostolil{ 0 0 0

8 PAST ABA PINIGAI IR PINIGlJ EKVIV ALENT AI

Kredito wlijos balanso straipsnyje Pin/gai ir pinigl{ ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai jvairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s'lskaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinig1.!ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidiios investicijos, lengvai konvertuojamos i
iinom'l pinig1.! sum'l' Tokios ksos yra be nustatyto tennino, 0 vertes pokyCill rizika yra labai
nedidele. Apskaiciuotosios paliikanll nonnos ui lesas bank1.!korespondentinese s'lskaitose 2012 m.
svyravo nuo 0,25 % iki 1,6 % (2011 m. nuo 0,25 % iki 2,10 %). Pinig1.! ir pini~ ekvivalentll
struktiira ir pokyciai:

Straipsnis 2012nt. 2011 m. Poky tis,.. tfikst.Lt
Grynieji pinigai 83 83 0
Lesos LR komerciniuose bankuose turimose 398 631 -233
atsiskaitomosiose s'lskaitose
Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 1116 2202 -1086
Tiksline s'lskaita CKU (INVEGA) 25 18 7
IS viso 1622 2934 -1312

9 PAST ABA INVESTICIJOS J VERTYBINIUS POPIERJUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitlj
Europos ekonomines erdves valstybilj vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
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balanse rodomos kartu su apskaiCiuotomis palilkanomis ir ivertinus vertes sumaiejim<t del galimll
nuostoli\!.

Unija 2012 m. gruodzio 31 d. vertybinill popierill nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra
isigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. Investicijll pokyciai per ataskaitini laikotarpi ir struktilra
buvo tokie:

Straipsnis 2012 m. 2011 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Investicijos i vcrtybinius popierius, laikomus iki ispirkimo
Ilgalaikes investicij os i LR VVP 1511 0 1511
IS viso 1511 0 1511

10 PASTABA KREDITO JSTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS Jl)
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos salies ir uzsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeIiai
rodomi kartu su sukauptomis palilkanomis paskutin~ ataskaitinio laikotarpio dienq, ivertinus vertes
sumaiejim<t del galimtt nuostoliq.

Apskaiciuotosios palUkanll nonmos uz tenminuotus indelius 2012 m. svyravo nuo 2,2 % iki
2,9 % (2011 m. nuo _2,50 % iki 7,4 %).

Straipsnis 2012·12-31 2011~12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Terminuoti indeIiai LCKU
Terminuoti indeJiai LCKU (trumpalaikiai) 1845 1255 590
Tenminuoti indeliai LCKU (ilgalaikiai) 303 803 -500
Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 121 100 21
IS viso 2269 2158 111

Kredito unija laiko specialiosios paskirties Jesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bildu. Sis rezervas skirtas kredito unijlb LCKU naritt
veiklos likvidumui uitikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo pasko las arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim<t jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s<tskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio naril.l
susirinkimo patvirtint<t da1i lestt nuo visl.l tenminuottt ir netenminuottt indeIil.l kredito unijoje litais ir
uzsienio valiula ICSIf. UZ likvidumo palaikymo rezervo lcsas kredito unijoms mokamos iki 2012-01-
26 -1.5%, nuo 2012-01-27 -1.2% nuo 2012-12-21 - 0.2% dydzio metines paliikanos (2011 metais
1,5 %).

11 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JI)
GAUTINOS SlJMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
pasko los ir is jtt gautinos sumos kartu su sukauptomis palilkanomis ir ivertinus vertes sumaiejim<t
del ga1imtt nuostolitt.
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Paskoll/ portfelio struktilra ir pokyCiai:
Eil. Rizikos grupe 2012-12"31 2011-12-31 Poky tis per metus,
Nr. tUkst. Lt

SkoJos Spec. SkoJos Spec. SkoJos Spec.
suma atideiiniai snma atideiiniai suma atideiiniai

1 Standartine 4668 2260 0 2408 0
2 Galimos 2560 4260 0 -1700 0

rizikos
3 Padidintos 470 296 0 174 0

rizikos
4 Abejotina 375 23 309 40 66 -17
5 Nuostolinga 182 182 49 49 133 133
6 IS viso 8255 205 7174 89 1081 116
7 Speciali'li~

atidejini~santykis
sukreditaunijas 2,49 1,24 X Xnariams sutciktq
paskal~suma,
proc.
Visl/ didziausil[ paskoll[ sumll ir unijos perskaiciuoto kapitalo santykis 2012-12-31 dienos

bilklei buvo 153,96%,02011-12-31 yra 158,65%.

12 PAST ABA KIT AS FINANSINIS TURT AS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos per1eist'tmateriall.l.ii ir
nemateriaillii turt!\, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

Straipsnis 2012-12-31 2011-12"31 Poky tis per metus,
tilks!. Lt

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

1. Finansinis 470 0 425 0 45 0
turtas (investicijos i
CKU kapitaI'l)
2. Gautinos sumos 0 0 4 0 -3 0
Sukauptas pajamas, I 0 4 0 -3 0
trumpalaikes skolos
ISviso: 471 0 429 0 42 0

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

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargas, uz skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri
artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Straipsnis 2012 m. 20Um. Po.kytis,
tilkst. Lt

Busimojo laikotarpio islaidos 3 2 I
Atidetasis pelno mokesCio turtas I I 0
Atsargq, uz skoJas perimto ir kito turto verte 4 3 1
Jaikotarpio vabaieoie, is viso:
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14 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis~ ilgalaiki materialttii turt~ naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip
apribotos teises i ji. Informacija apie paskutin~ ataskaitinio laikotarpio dien~ kredito unijos turimo
') I"k" t' r . t rt t kr . k " "k" I r'I ga aJ 10 ma ena 10.10 u os ru ur~lr po YCIUS patel lama ente eJe.

Kitasveikloje Nematerialusis
Straipsnis Pastatai naudojamas tunas Iii viso

tutas
Likuciai2011m. sausio 1 d.

lsigijimoveTte 171 93 2 266
Sukauptas nusidevejimas 31 43 I 75

Likutincverte 140 50 1 191
Apyvarta per 2011metus

[sigijimai 17 17
Nusidcvejimas 5 20 1 26

Nurasymai 6 6
Likuciai2011m. gruodzio31 d.

[sigijimoveTte 171 104 2 277
Sukauptasnusidevejimas 36 56 2 94

Likutine vertc 135 48 0 183
Apyvarta per 2012metus

lsigijimai 13 0 13
Nusidevejimas 6 21 0 27

Nurasymai 6 2 8
Likuciai2012m. gruodzio31 d.

lsigijimoverte 171 99 0 270
Sukauptasnusidevejimas 42 65 0 107

Likutine verte 129 34 0 163

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Taurages kredito unija teikia "Verslumo skatinimo" paskolas tam tikslui isduodamos
pasko los is "Verslumo skatinimo" fondo les\j. Siam tikslui kiekvienai paskolai ismoketi imamos
papildomos lesos. Sios paskolos palukanos unijai yra 2,5% metini\j paIUkan\j.Paskolos gr~zinimo
terminas iki 2018-12-31 d.

Straipsnis 2012-12-31 2011·12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Pasko los is LCKU INVEGOS projektui 348 191 157
IS viso 348 191 157
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16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLiENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARlAMS

Straipsnis 2012-12·31 2011-12·31 Poky tis,
tiikst.Lt

Iki pareikalavimo:- uziniams nariams 1653 1338 315
- kredito unijl.!asocijuotl.! naril.! 837 917 -80
- kitoms organizacij oms 18 7 11
Viso jsipareil!oiimu iki oareikalavimo: 2508 2262 246
Tem1inuoti indCliai: - fiziniams narimas 9464 8884 580
- kredito unijq asocijuotl.! nariq 64 11 53
- kitoms organizacijoms 48 40 8
Viso terminuotq indcliq: 9576 8935 641
IS viso 12084 11197 887

Palilkanl.! normos uz terminuotuosius inde1ius fiziniams nariams svyruoja 2012 m. Nuo 0,8-
10 % iki 0,8-10 % (2011 m. Nuo 1 % iki 10 %), juridiniams nariams - nuo 0,8 % iki 10 % (2011 m.
Nuo 1 % iki 10%), uz ind61ius iki pareikalavimo palilkanos nemokamos

17 PASTABA KITOS MO TINOS SUMOS IR ISIP AREIGOJIMAI
Straipsnis 2012-12-31 2011·12-31 Poky tis,

tiibt. Lt
Moketinos islaidos uz ivairias pas1augas 2 3 -3
Moketinos indelil! draudimo imokos 2 2 0
Sukauptos audita islaidos 4 4 0
Surinkti moketini mokesciai 0 3 -3
Kaupimai atostogoms 26 18 8
Kitos moketinos sumas 2 6 -2
IS viso 34 36 -2

18 PASTABA NUOSA VAS KAPIT ALAS

Pajinis kapita/as
Unijos pajini kapital~ sudaro 1477 tilkst. li11.!(2011 m. 1223 tilkst. Lt). Jis sudarytas i§

pagrindinil.! ir papildomq pajl.!. Nominali vieno pajaus verte yra 100 litl.!. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajl[, turi vien~ balsi:\, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydzio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gqzinanl ispirktq privalomo ir papildoml.! paj\j imokas.

Priva/omasis rezervas
Unijos privalom~i rezerv~ sudaro visuotinio naril.! susirinkimo sprendimu i privalom~i

rezerv~ pervestas visas arba ne maziau kaip 20 % visl.!metl.! nepaskirstyto pelno ir 2012 m. sudare
144 tilkst. Lt (2011 m. - 119 tilkst. Lt).

Nuosavo kapital0 pokyCiai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.1 "Nuosavo kapita10
pokyCiai".
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19 PAST ABA TURTO IR ISIPAREIGO.JIMlj GRUPAVIMAS PAGAL LAlKi\

Unijos turto ir isipareigojimt! struktilra pagal terminus;

2012-12-31
lki3 men. Nuo3 men. Nuo 1 iki llgiau kaip 5 IS

iki 1 met!! 5 met!! metai VISO
Turtas 2492 3333 6644 1621 14090
lsipareigojimai, kapitalas ir 5986 4993 1473 1638 14090
rezcrvai
Likvidusis turtas 3447
Einamieji isiparcigojimai 9742
Likvidumo rodikJis, proc. 35,38

2011-12-31
lki 3 men. Nuo 3 men. Nuo 1 iki lIgiau kaip IS

iki 1 met\) 5 met\) 5metai VISO
Turtas 3953 2605 4777 1457 12792
lsipareigojimai, kapitalas ir 5227 5244 945 1376 12792
rczervai
Likvidusis turtas 3323
Einamieji isipareigojimai 9034
Likvidumo rodiklis, proc. 37

20 PASTABA VEIKLOS RlZIKi\ RlBOJANTYS NORMATYV AI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos riziklt ribojancius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

d"kl"I tin ormaClla apJe unlJos ro 1 IUS:

Rodiklis 2012-12-31 2011-12-31 LB
nustatytas
dvdis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 18,13 17,07 > 13 proc.
Likvidumo rodiklis, proc. 35,38 37 > 30 proc.
Atviros vienos uzsienio valiutos pozicijos rodiklis 42,35 VR:"J5
( EURV) proc.(isskyr

us EUR)
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui 23,4 31,81 < 25 proc
normatyvas, proc, nuo Unijos pcrskaiciuoto kapitalo taikomas

nuo 2013-
01-01

Sutciktt! didclit! paskolt! bendroji suma, proc. nuo 153,96 158,65 < 300
Unijos perskaiciuoto kapita!o. taikomas

nuo 2013-
01-01
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21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGI,J SRAUTUS

Informacija apic pinig4. srautus pateikta priede Nr.2 "Pinigt[ srautt[ pokyCiai".

22 PAST ABA SUSIJUSIOS SAL YS

Unijos susijusiais asmcnimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojt[ tarybos nariai,
paskolt[ komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais rysiais susijusiais asmenimis siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jt[ kvalifikuotq istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisit[ dali.

2011 m. 2010 m.
PriskaiCiuota atlyginimt[ ir jiems tenkanCit[ 153 85
socialinio draudimo imok4.
PriskaiCiuotas atostog4. rezervas ir jam tenkancios 11 6
socialinio draudimo imokos
Kitos ismokos (tantjemos) 25 168
IS viso: 189 259
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo imokos 178 259
Likf jsipareigo.iimai vadovybei 11 6

USI]USlOmSsa Ims IS uott[ pas o 4.Ir prumtt[ m elt[ I clal:
2012·12.31 201M2-31

ISduot4.paskolt[ likuciai 34 101
Priimtll indeli4.likuciai .

803 41

Unijos susijusioms salims isduoda paskolas bei priima indelius rinkos sztlygomis.
S '" • r"od k l' .. . d r rku' .

23 PAST ABA JSTATYMI,J ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uzsienio valiutt[ pozic~ios normatyvus.
2012 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PAST ABA NEBALANSINIAI lSI PAREIGOJIMAI

Unija per 2012 m. nurase paskolll uz 78 tUkst. Lt (2011 m. 74 tiikst. Lt), 0 susigr¥ino 41
tUkst. Lt (2011 m. - 14 tukst. Lt). 2012 ffi. pabaigoje nurasytll ir nesusigrztzintt[ paskolt[ likutis buvo
152 tUkst. Lt (2011 m. - 115 tiikst. Lt).

25 PAST ABA PELNO (NUOSTOLIIJ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja 2012 mett[ pelnzt 2,57 tiikst. Lt kelti i rezervus.

Administracijos vadove

Vyriausiasis buhalteris

Daiva TuroleviCiene

Vytautas Navickas

14



Aiskinamojo faStOpriedas Nr.1
Taurages kredito unija
(tmones pavadllumas)

112046768, DaTiaus iTGircno 28, Taurage, TEL.8-446-54266
(jmones kodas, adrcsas, kiti duomenys)

NUOSA VO KA P(TALO POKYCIAI

2012 metll tukst. It

Daiva Turolevicienc
(vardas ir pavarde)(parasas)

Administracijos vadove
([mones vadovo pareig4 pavadinimas)

Pelno (nuostoIi4) ata"kaitoje nepTipazintas 0
pelnas (nuostoliai)

Ata:skaitinio laikotarpio grynasi:s pelnas 26 26
(nuostoliai)

Pclno dalis, skiriama apyvarlai 0
propoTcingoms i~mokoms iT(ar)
dividendams maketi

Kitos ismokos 0

Sudaryti rezervai 18 ·18 0

Panaudoti rezervai 0

150 150

Pelon (nuostolilO ataskaitojc nepripazintas 0
pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis peln(ls 3 3
(nuostoliai)

Pelno daUs, skiriama apyvartai 0
proporcingoms gmokoms ir (ar)
dividendams maketi

Kitos i~mokos 0

Sudaryti rezervai 25 -26 -1

j)anaudoti rczervai 0

Pajinio kapitalo pokytis 254 254

v

Vyr.buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galin~io

tvarkyti apskait'l. kito asmens paTeig4 pavadinimas)

i '
o

(para~as)

~ Vytautas Navickas
(vardas iTpavarde)



Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

Taurages kredito unija
(imones pavadinimas)

1]2046768, Dariau, ir Oirono 28, Taurago, TEL.8-446-54266
([manes kadas, adresas, kiti duamenys)

PINIGIj SRAUTIj POKYCIAI

2012 met4 tOkst. Lt

1.1.1 gautes palUkanes 832 883

1.1.2. surnoketos palukanos 283 280

J.l. Rezultalas 549 603
1.2.1 gauti komisiniai 81 72

1.2.2 surnoketi komisiniai 28 19
1.2. Rezul1atas 53 53
1.3.1 susigrazintos paskolos is krcdito unijos nariL! 6854 5341
1.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 7952 6151

1.3. Rezultalas -1098 -810
1.4.1 indeIi4 is klient4 ir kredito unijos nari4 [plaukos 49568 39964
1.4.2 indeli4 is klientq ir kredito unijos naril! isrnokos 48695 36998
1.4. Re:=ultatas 873 2966

1.5.1 kredito islaigoms suteikt4 paskol4 ir 2230 1652
spccialiosios paskirties lesl/. iplaukos

1.5.2 kredito istaigorns sutcikt4 paskoltt ir 2321 3007
spccialiosios paskirtics Icstj, ismokos

I5. Rezultatas -91 -1355

1.6.1 jplaukos is kredito jstaig4 (gautos paskolos) 224 193
1.6.2 ismokos kredito jstaigoms (gr~zintos paskolos) 67 2

I6. Rezultatas 157 191

I.7.1 kitos uz paslaugas gautos sumos 27 26

1.7.2 kitos pagrindines veiklos pinig4 jplaukos
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinig4 ismokos 479 487

1.7.4 sumoketas pelno mokestis I 2

1.7. Rezultatas -453 -463

Grynieji pagrindines veiklos pinigu srautai -10 1185

ll.l.l iplaukos perleidziant vertybinius popierius
11.1.2 Bmokos isigyjant vertybinius popierius 1502

11.I. Rezultatas -1502 0
11.2.1 jplaukos perleidziant ilgalaikj material4ii.

nematerial4ij turt~
11.2.2 isrnokos isigxjant ilgalaiki material4ii, 9 17

nemateriai4ij turt~
JI.2. Rezultatas -9 -17

11.3.1 kitos investicines veiklos pinig4 iplaukos 10

11.3.2 kitos invcsticines veiklos pinigll. isrnokos 45 225

JI.3. Rezultatas -45 -215

Grynieji investicines veiklos pinigu srautai -1556 -232



Aiskinamojo rasto pried as Nr.2

PINIGIj SRAUTIj POKYCIAI

1I1.2.2

IJI.1.3

/11./.
IJI.2.l

111.2.
111.3.1
1I1.3.2
III 3.

150254

Ii 0

0 Ii

254 150
-1312 1103

2934 l831
1622 2934

Rezultatas
pagal subordinuotuosius isiparcigojimus gautos
sumas
pagal subordinuatuosius lsipareigojimus
sumoketos sumas
Rezultatas
kitos tinansines veiklos pinigll lplaukos
kitos finansines veiklos pinigll. ismokos
Rezultatas
Grynieji finansines veiklos pinigu srautai

IV. Grynasis pinigll srautll padidejimas
sumaze'imas

V. Pinigai laikotarpio pradzioje

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje

Administracijos vadove ~
(imones vadovo parcigll pavadinimas)

Vyr.huhalteris
(vyriausiojo buhaltcrio (buhaltcrio) arba galinCio

tvarkyli apskail'l kilo m;mens pareig4 pavadinimas)

Daiva TuroleviCiene
(vardas ir pavarde)

I ,/, ---~... '
J .. ,~ • .?~It / i/ ._ Vytautas Navickas

(paraSas) (vardas ir pavarde)
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