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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Taurages kredito unijos nariams

ISvada del finansiniq ataskaitq

Mes atlikome Taurages kredito unijos toliau pateikiamo finansiniq ataskaitq rinkinio, kuri sudaro
2013 m. gruodzio 31 d. balansas, pelno (nuostoliq) ataskaita bei aiskinamasis rastas (toliau -
finansines ataskaitos), audit'!.
Vadovybes atsakomybe uijinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz siq finansiniq ataskaitq parengim,! ir teising,! pateikim,! pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanCius teises aktus, reglamentuojancius buhalterin(( apskait,! ir finansin((
atskaitomyb((, ir verslo apskaitos standartus, ir toki,! vidaus kontrol((, kokia, vadovybes nuomone,
yra biitina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
Miisq atsakomybe - apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomon((, pagrist,! atliktu auditu. Mes
atlikome audit'! pagal tarptautinius audito standartus. Siuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumemes etikos reikalavimq ir planuotume bei atliktume audit'! taip, kad gautume pakankam,!
uZtikrinim,!, jog finansinese ataskaitose nera reiksmingq iskraipymq.
Auditas apima procediiras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodymll del finansiniq ataskaitq
sumq ir atskleistos informacijos. Procediirq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
iskaitant finansiniq ataskaitq reiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinim,!.
Vertindamas si,! rizik,!, auditorius atsizvelgia i vidaus kontrol((, susijusi,! su imones finansiniq
ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktq tomis aplinkybemis tinkamas audito
procediiras, taCiau ne tam, kad pareikstq nuomon(( apie imones vidaus kontroles veiksmingum,!.
Auditas taip pat apima taikomq apskaitos metodq tinkamumo ir vadovybes atliekamq apskaitiniq
ivertinimq racionalumo ir bendro finansiniq ataskaitq pateikimo ivertinim,!.
Mes tikime, kad miisq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami miisq nuomonei pagristi.
Nuomone
Miisq nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmlngais atzvilgiais teisingai pateikia Taurages
kredito unijos 2013 m. gruodzio 31 d. finansin(( biikl(( ir t'! dien,! pasibaigusiq metq finansinius
veiklos rezultatus bei pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teises
aktais, reglamentuojanCiais buhalterin~ apskait,! ir finansiniq ataskaitq sudarym,!, ir verslo apskaitos
standartais.
ISvada del kitq teisiniq ir prieziiiros reikalavimq
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijq istatymo 53 str.l p. 1-6 pst. pateikiami
audito ataskaitoje.

--'Auditore Irena Vasilenko ~ _ ~,.
2014.02.26 ~G-<O ~
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Taurages kredito unija
(jrnones pavadinil1las)

112046768 Dariaus ir Gireno g. 28 Taurage
(jl1lones kodas, adresas, kiti duol1lenys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m gruodzio men.31 d. BALANSAS

20140217Nr·l
(ataskaitos sudarymo data)

2013 metlj
(ataskaitinis laikotarpis)

tQkst. Lt
(ataskaitos tikslumo Iygls ir valiuta)

I. Pinigai ir pinig4 ekvivalentai 8

II. Investicijos j vertybinius popierius 9 2998 1511

HI. Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos is j4 gautinos sumos 10 2344 2269

IV. Kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir kitos is j4 gautinos 11 7661 8050

V. Kitas finansinis turtas 12 517 471

VI. Atsargos, uz skolas perimtas ir kitas turtas 13 4 4

VII. llgalaikis materialusis turtas 14 149 163

VIII. Nematerialusis turtas

:14090

I. Moketinos sumos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms 15 343

II.
Moketinos sumos ir jsipareigqjimai klientams ir kredito unijos 16 13254 12084
nanams

Ill. Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai 17 49 34

IV. Atidejiniai

V. Subordinuoti isipareigojimai

I. Pajinis kapitalas 18 1466 1477

II. Privalomieji rezervai ir kapitalas 18 147 144

Ill. Perkainojimo rezervas

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 25 2 3

IV.I. Ataskaitinill met4 pe1nas (nuostoliai) 25 2 3

IV.2. Ankstesni4 met4 pelnas (nuostoliai)

Administracijos vad
(jmones vadovo pareigll pa dil'

Vyr. buhaltcris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkyti apskaiti} kito asmcns parcigl! pavadillimas)

(parasas)

V~~~
(para§as)

Daiva Turoicvicienc
(vardas ir pavardc)

Vytautas Navickas
(vardas ir pavarde)



Taurages kredito llnija

(jmones pavadinimas)

112046768 Dariaus ir Gireno g. 28 Taurage

(imones kodas, adresas, kiti dllomcnys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m. g.-uodzio men. 31 d. I'ELNO (NUOSTOLII.J) ATASKAITA

2014 02 17 Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2013 metlj
(ataskaitinis Iaikotarpis)

tOkst. Lt
(ataskaitos tikslumo Iygis ir valiuta)

Oiliva Turoleviciene

(parasas) (vardas ir pavarde)

//] •....... ~~~
. Vytalltas Navickas

(parasas) (vardas ir pavarde)

Adll1inistracijos vadov'

(jmones vadovo pareig4 pava

Vyr.bllhalteris

(vyriallsiojo buhalterio (buhalterio) mba galincio

tvarkyti apskaitq kito aSll1cns pareig4 pavadinimas)

I. PaHikan4 pajamos 1 772 867

II. PaHikan4 s~naudos 1 283 297

III. Komisini4 ir klient4 aptarnavimo veiklos pajamos 2 95 83

IV. Komisini4 ir klient4 aptarnavimo veiklos s~naudos 2 38 27

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -14 -153

V.l. Speciali4.i4 atidejini4 s'lnalldos 3 -I 116

V.2.
Kitas finansinio turto vertes pasikeitill10 ir pardavimo

3 -15 -37
rezultatas

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 4 8 7

VII. Bendrosios ir administracines s~naudos 5 558 501

VIII. Kitos veiklos pajamos 6 20 24

IX. Kitos veiklos s~naudos



Taurages kredito unija

AISKINAMASIS RAST AS
2013 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tukst. litlh jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Taurages kredito unija (toliau KU) buvo uzregistruota LR imonil! rejestre 2000 m. balandzio
13 d.

Lietuvos bankas 2000 m. balandzio 13 d. isdave licencij(f vykdyti finansines operacijas.
Taurages kredito unija, tai kredito ~staiga, kuri tenkina savo nariL! ukinius ir socialinius

poreikius ir turi licencij(f verstis, ir verCiasi indeIil! ir kitL! gr(fzintinq lesq priemimu is
neprofesionaliq rinkos dalyviL! ir jL! skolinimu, taip pat turi teist( verstis kitL! LR kreditL! unijq
istatyme nustatytL! finansiniL! paslaugq teikimu jstatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi(f rizik(f bei atsakomyby.

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

Respublikos kredito unijL! istatymu, Lietuvos Respublikos finansL! istaigL! istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniL! bendrovil! (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieziuros
institucijos priimtais teises aktais ir savo ~statais.
KU pagrindine buveine yra jsikllrusi 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 darbuotojL! (2012m. pabaigoje - 10
darbuotojq).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:
2013-12-31 2012-12-31

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai
Fiziniai asmenys 2595 0 2491 0
Juridiniai asmenys 0 93 0 77

APSKAITOS PRINCIPAl

Zemiau yra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2013 metL!finansiniq ataskaitL!
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojanCiais kredito unijq apskaitos tvarkym(f bei unijos
apskaitos politik(f.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2013 m. Kovo 8 d.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien(f

ir baigiasi gruodzio 31 dien(f.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. litL!(tlikst.

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

dien(f: pelnas ir nuostoliai, atsirady ivykdzius sias operacijas bei perskaiCiavus uzsienio valiuta
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jvertintus piniginius turto bei jsipareigojimq likucius victine valiuta, apskaitomas pelno (nuostolit)
ataskaitoje. Mett) pabaigoje likuciai uzsienio valiuta perkainojami mett) pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos butq jveliinti apdairiai, 1. y.
kad jt) verte nebutq nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.

Turinio, 0 ne formos pirmenybe. Dkines operacijos ir ukiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje irasomi pagal jt) turinj ir ekonominy prasmy, 0 ne tik pagal jt) juridiny formq.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reiksmingq
informacijq. Informacija reiksminga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitt) vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansinit) ataskaitt) duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripazjstamos tada, kai jos ivyko (ne pinigt) gavimo arba
isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo principq, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamt) ekonomikos bei apskaitos zinit) ir sugebantiems analizuoti pateiktq informacijq.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams jvertinti praeities, dabarties ir
ateities jvykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciau priimtq sprendimt!
veiksmingumq.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir
joje nera reiksmingt) klaidq. IS kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansine bukk, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitinj laikotarpj, siejamos su
sqnaudomis, patirtomis uzdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ckvivalcntai

Pinigt) ir pinigt) ekvivalentt) 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 I8-oj 0 verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai
jsipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijt) i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos j Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kit4 Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybi4 vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripazjstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas.

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

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiCiuotq palUkant) metodq.

2



Kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir kitq is j q gautinq sumll straipsnyje parodomos salies ir
uzsienio kredito jstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Pasko los ir is anksto kredito jstaigoms pervestos lesos pripazjstamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotttill indelill sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq is jll gautinll sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripazistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaiCiuotq palUkanq metodq).
Paskollf vertes sumaiejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskoIll vertinimo taisykIemis, kredito unijos finansines
skolininko bukles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reciau kaip kartq per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio jvykiq ir ar paskolos verte nesumazejo. Atsizvelgus j vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskoll! rizikos grupei.

Paskolos, jvertinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus j paskolos rizikos
gruP((, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumazejimo dydziai pateikti lenteIeje:
Paskolq rizikos grupe Apskaitines vertes sumazejimo dydis proc.

2013 m. 2012 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

Paskolq vertes sumaze.llmas skaiCiuojamas atsizvelgiant i paskolq rizikos gruptt (tiketinq
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemon(( (uztikrinimo priemones pinigll
srautq). ApskaiCiuojant uztikrinimo priemones pinigll srautq taikoma litams 7,92 proc.ir eurais
10,16 proc. diskonto norma (2012 metais taikyta litams 10,21 proc. ir eurams 11,51 proc. diskonto
norma).

Paskolq vertes sumazejimas 2013 ir 2012 metais buvo skaiciuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq
(atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleistq
materialqji ir nematerialqji turtq, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripazjstamas ir
vertinamas pagal 18-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. Vi skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaiistamas tikqja verte atemus pardavimo islaidas, 0 veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.
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urto nau oJImo m otarpJaI yra to Ie:
Il~alaikio turto grupe Nusidevejimo (amortizacijos) laikotarpis, metais

Programine jranga 3
Pastatai 25-30
Lengvieji automobiliai 6; 10
Baldai 6-10
Kompiuterine jranga "-'
Kita jranga 4-6

Ilgalaikio materialiojo turto 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, pripazinto ir apskaitoje uzregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialusis
turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 1500 Lt, (2012 m. -
1500 Lt) parodomas jsigijimo verte, sumazinta sukallpto nllsidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nllsidevejimas (amortizacija) apskaiCiuojamas naudojant tiesini bildCj.,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo verty per numatomCj.jo naudojimo
laikotarpi·

T d ,. l'k k'

Remonto ir prieZiilros islaidos pripazjstamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbL!suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumL!ir jsipareigojimq kredito jstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
jsipareigojimq salies ir uzsienio bankams bei kitoms kredito jstaigoms suma. Moketinos sumos ir
jsipareigojimai kredito jstaigoms pripazjstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas.

MoketinL! sumq ir jsipareigojimL! klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos jsipareigojimL! klientams, kurie nera kredito jstaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripazjstami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai"
nuostatas.

KitL! moketinL! sumq ir jsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
jsipareigojimai, neparodyti kitllose moketinL! SUml) ir jsipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir jsipareigojimai pripazjstami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto "Pel no mokestis", 31-oj 0 verslo apskaitos standarto "Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamlls kitllS verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos Jesos is pradziq pripazjstamos tikrqja verte, kuriCj.sudaro grynoji gautq lesLjsuma,
atskaieiavus sandoriui sudaryti patirtas sCj.naudas.Veliau skolintos Jesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gautL! gryn4.iq jplauh) ir padengimo vertes susidarys skirtumas pripazjstamas
pajamomis arba sCj.naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visCj.skolos padengimo laikotarpj
taikant galiojanCias palilkam) normas, Skolintos Jesos pripazjstamos atsiskaitymo momentu.
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Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto sum a parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskaityti pripazintas sumas ir yra ketinimas aisiskaityti neto sum a arba realizuoti turtq ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s~naudq pripazinimas

PalUkanq pajam1l straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos is kredito jstaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteikt4 paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
verte. Amortizuota savikaina jvcrtinto finansinio turto palilkanq pajamos apskaiciuojamos taikant
apskaiCiuotq palukanq metodq. PalUkanq pajamos pripazjstamos kaupimo prineipu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai jvertinama.

PalUkanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito jstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiCiuotos palukanos uz indeIius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie
nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientll aptarnavimo veiklos pajamq ir sqnaudl1 straipsniuose parodomos uz
tarpininkavimq uzdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskoll1 administravimo mokesciai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripazinti iskarto juos gavus. Komisinil1 sqnaudos yra pripazjstamos,
kai patiriamos. Komisini4 pajamos is operaeijl1 yra pripazjstamos, kai atliekama susijusi operaeija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
jstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskol4 vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes
sumazejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, veriybinil1 popieriq ir kito llnansinio turto vertes sumazejimo ir
nuostoliq del vertes sumazejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi speeialiQJl1 atidejiniq, kuriuos
formuoja atsizvelgdama j kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingumq, i
kliento finansiny ir ekonominy bukly, j prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaug4 teikimo
vykdym,!, j turimas uztikrinimo priemones sioms prievolems jvykdyti ir kit as aplinkybes, turinCias
jtakos kredito unijos turto vertei, sqnaudas.

Kito finansinio ir investieinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operaeijl1
uzsienio valiuta, kitq finansinill priemoniq pirkimo ir pardavimo operaeijq rezultatai.

Bendrl.!iq ir administraeinilj sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
sqnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajaml1 ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostolil1) ataskaitos straipsniuose neparodytos jprastines veiklos pajamos ir sqnaudos.

Pelno mokesCio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokescio
ir atidetojo pelno mokesCio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesCio istatymu, 2013 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proe. pelno mokescio tarifas, 2012 metq - 5
proe.

Atidetas pelno mokestis yra paskaiciuojamas naudojant mokesCio tarifus, galiojanCius ar
patvirtintus balanso sudarymo dienq ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokescio turto
realizavimo ar atidetq mokesciq jsipareigojim1l jvykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien,! yra naudojami atideto pelno
mokesCio paskaiCiavimui.

Kai apskaiCiuojamas bendras atidettUlj mokesCiq turtinis likutis, jis pripazjstamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitin! laikotarp! 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 skaieiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq jvertinimq keitimas ir k1aidq taisymas atvaizduotos paga1
7 VAS standartq. KU nustatytas esmines k1aidos dydis taikytas sudarant sias finansines ataskaitas
yra 0,1-0,3 proc. nuo turto ba1ansines vertes.

FINANSINIl} ATASKAITl} PASTABOS

1 PASTABA PALOKANl) PAJAMOS IR SJ\NAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012 m.. Poky tis,

tiikst. Lt
Ui pasko1as 666 758 -92
Ui 1esas bankuose 3 29 -26
Ui 1esas LCKU 52 71 -19
Ui vertybinius popierius 51 9 42
IS viso paiamq 772 867 -95
Ui inde1ius 274 290 -16
Ui tiks1iniq programq pasko1as 9 7 2
IS viso s~naudq 283 297 -14
Grynosios paliikanq pajamos 489 570 -81

2 PASTABA KOMISINH) IR KLIENTl) APTARNA VIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SA.NAUDOS

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Ui pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo operacijas 13 9 4
Ui kreditavimo jsipareigojimus 58 67 -9
Ui indeliq administravimGj. 24 7 17
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo 95 83 12
veiklos pajamos
Korte1iq aptarnavimo is1aidos 21 17 4
Kredito jstaigq paslaugq apmokejimas 17 10 7
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo 38 27 11
veiklos s~naudos
Grynosios komisinil! ir klicnh! aptarnavimo 57 56 1
veiklos rezultatas

3 PAST ABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDA VIMO
REZULTATAS

Straipsnis 2013 m. 2012 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Specialiqjq atidcjiniq s~naudos: -1 116 -152
Specia1ieji atidejiniai pasko1oms -1 116 -115

Kitas finansinio turto vertcs pasikeitimo ir -15 -37 22
pardavimo rezultatas
Nurasytos pasko1os -15 -37 22
Finansinio turto vertcs pasikcitimo ir pardavimo -14 153 -139
rezultatas
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4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
NUOSTOLIAI)

Straipsnis 2013 ID. 2012 ID. Poky tis,
tiikst. Lt

Dividendai is LCKU 0 0 0

Realizuotas pelnas is valiutos operacijlj 8 7 1

Rezultatas 8 7 1

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS
Straipsnis 2013 ID. 2012 ID. Poky tis,

tiikst. Lt
Reklamos ir rinkodaros 5 9 -4

Algos 230 202 28
Socialinio draudimo islaidos 71 62 9
lstaigos irangos naudojimo islaidos 3 1 2
Nuomos islaidos 8 8 0
Labdara parama 2 2 0
Inkasavimo, draudimo ir prenumeratos islaidos 7 10 -3
Ofiso reikmenys 6 25 -19
Pastas 1 1 0
Reprezentacines islaidos 1 3 -2

Komandiruotes ir transportas 27 8 19
Notarines ir teisines islaidos 1 2 -1
ISlaidos kredito unijlj asociacijai 1 1 0
Patalpll remontas 0 19 -19
Telefonas ir rysill paslaugos 8 8 0
Komunalinilj patarnavimll, patalplJ apsaugos 15 11 4
islaidos
Audito islaidos 9 9 0

Tantjemos VO 50 25 25

Atostogll rezervas 13 7 6

ISlaidos liZ pazymas 14 '"'l 11.J

Amortizacija ir nusidevejimas 19 27 -8
Atskaitymai !stabilizacijos fond,! 30 26 4

Indelilj draudimo jmokos 25 ?'"'l 2_.J

Vaisilj, maitinimo ir kt. islaidos 11 7 4
FinanSlj maklerio jmones komisiniai 1 1 0
Sales nuoma 0 1 -1

IS viso s~naud4 558 501 57
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6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SJ\NAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012 m. Poky tis,

tiikst. Lt
Stojamasis mokestis 1 1 0
Delspinigitt pajamos 17 19 -2
lstatimines 5 proc. palukanos, grCj.zintosantstolio, 2 4 -2
zyminio mok. islaidos
IS viso pajamq 20 24 -4
Rezultatas 20 24 -4

7 PASTABA PELNO MOKESCIO SANAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012 m. Poky tis,

tiikst. Lt
Einaml.jjtt mettt pelno mokescio sCj.naudos 0 0 0
Atidetojo pelno mokesCio sCj.naudos 0 0 0
IS viso pelno mokescio s~naudq 0 0 0
Atidetojo pelno mokescio turto ,judejimas
Likutis metl! pradzioje 1 1 0
Turto poky tis del sukauptl! kaupimq atostogoms 0 0 0
Turto poky tis del mokestiniLj nuostolitt 0 0 0
Likutis metq pabaigoje 1 1 0
t.sk. del sukauptLf kaupimLf atostogoms 1 1 0

del mokestiniLf nuostolh! 0 0 0

8 PASTABA PINIGAI IR PINIGl) EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigLf ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sqskaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidzios investicijos, lengvai konvertuojamos i
zinomq pinigLj sumq. Tokios lesos yra be nustatyto termino, 0 vertes pokyCiLj rizika yra labai
nedidele. Apskaiciuotosios palUkanq normos uz Jesas bankLj korespondentinese sqskaitose 2013 m.
svyravo nuo 0,01 % iki 0,45 % (2012 m. nuo 0,25 % iki 1,6 %). Pinigl! ir pinigq ekvivalentq
struktura ir pokyCiai:

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Grynieji pinigai 151 83 68

Lesos LR komerciniuose bankuose turimose 702 398 304
atsiskaitomosiose sqskaitose

Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 735 1116 -381

Tiksline sqskaita CKU (INVEGA) 0 25 -25

IS viso 1588 1622 -34
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9 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitl.!
Europos ekonomines erdves valstybil.! vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiCiuotomis palUkanomis ir jvertinus vertes sumazejim(f del galimq
nuostolil.!.

Unija 2013 m. gruodzio 31 d. vertybinil.! popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra
isigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. lnvesticijq pokyciai per ataskaitini laikotarpi ir struktura
buvo tokie:

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Investicijos i vertybinius popierius, 1aikomus iki ispirkimo

Trumpalaikes investicijos j LR VVP 995 0 995

Ilga1aikes investicijos i LR VVP 2003 1511 492

IS viso 2998 1511 1487

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

Siame ba1anso straipsnyje parodytos salies ir uzsienio kredito istaigoms suteiktos pasko1os,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodomi kmiu su sukauptomis palUkanomis paskutiny ataskaitinio laikotarpio dien(f, ivertinus vertes
sumazejim(f del galiml.! nuostolill.

Apskaiciuotosios palUkaml normos uz terminuotus indelius 2013 m. svyravo nuo 0,75 % iki
2,7 % (2012 m. nuo 2,2 % iki 2,9 %).

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Terminuoti indeliai LCKU

Terminuoti indeliai LCKU (trumpalaikiai) 1215 1845 -630

Terminuoti indeliai LCKU (ilgalaikiai) 1002 303 699

Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 127 121 6

IS viso 2344 2269 75

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bndu. Sis rezervas skirtas kredito unijll, LCKU naril.!
veiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim(j. jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s(j.skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint(j. dali lesq nuo visl.!terminuotq ir neterminuotl.! indeliq kredito unijoje litais ir
uzsienio valiuta lesq. VZ likvidumo palaikymo rezervo lesas 2013 m. kredito unijai mokamos 0.2%
(2012 metais 2012-01-26 - 1.5%, nuo 2012-01-27 - 1.2% nuo 2012-12-21 - 0.2%) dydzio metines
palUkanos.
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11 PASTABA KREDITO UNI.TOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS .ITj
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis ir jvertinus vertes sumazejimq
del galimq nuostoliq.

Paskolq portfelio struktura ir pokyciai:
Eil. Rizikos grupe 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis per metus,
Nr, tiikst. Lt

Skolos Spg(:. Skolos Spec. Skolos Spec.
suma atide.1iniai suma atidejiniai suma atidejiniai

1 Standartine 2194 4668 -2474 0
2 Galimos rizikos 4763 2560 2203 0
3 Padidintos 330 470 -140 0

rizikos
4 Abejotina 389 15 375 23 14 -8
5 Nuostolinga 189 189 182 182 7 7
6 IS viso 7865 204 8255 205 -390 -1
7 Speciali4.i4

atidejini4santykis
su kreditounijos 2,59 2,49 X Xnariamssuteikt4
paskol4suma,proc.

Visq didziausiq paskolq SUml! ir unijos perskaiCiuoto kapital0 santykis 2013-12-31 dienos
buklei yra 188,96%, 0 2012-12-31 buvo 153,96%.

12 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos perleistq materialqjj ir
nematerialqjj turtq, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis per metus,
tiikst. Lt

Skolos Spec. Skolos Spec. Skolos Spec.
suma atidejiniai sum a atidejiniai suma atidejiniai

1.Finansinis 515 0 470 0 45 0
turtas (investicijos j
CKU kapitalq)
2. Gautinos sumos 2 0 1 0 1 0
Sukauptas pajamas, 2 0 0 0 1 0
trumpalaikes skalas
ISviso: 517 0 471 0 46 0

13 PASTABA ATSARGOS, VZ SKOLAS PERIMTAS IR KIT AS TVRTAS

Siame straipsnyj e parodytos turimos atsargos, uz skolas perimtas nefinansinis turtas, kurj
artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.
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Straipsnis 2013 m. 2012 m. Poky tis,
tiikst. Lt

Busimojo laikotarpio islaidos 3 3 0
Atidetasis pelno mokesCio turtas 1 1 0
Atsargq, uz skolas perimto ir kito turto verte 4 4 0
laikotarpio pabaigoje, is viso:

14 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis,! ilgalaikt materia1Lut turt'! naudoja savo veikloje. Jis nera niekam tkeistas ar kitaip
apribotos teiscs i ji. Informacija apie paskutiny ataskaitinio laikotarpio dien,! kredito unijos turimo
ilgalaikio materialiojo turto struktlir,! ir pokycius pateikiama lenteIeje.

Kitas veikloje Nematerialusis
Straipsnis Pastatai naudojamas turtas IS viso

turtas
Likuciai 2012 m. sausio 1 d.

jsigij imo verte 171 104 2 277
Sukauptas nusidevejimas 36 56 2 94

Likutine verte 135 48 0 183
Apyvarta per 2012 metlls

jsigUimai 13 0 13
Nusidevej imas 6 21 0 27

Nurasymai 6 2 8
Likllciai 2012 m. gruodzio 31 d.

jsigij imo verte 171 99 0 270
Sukauptas nusidevej imas 42 65 0 107

Likutine verte 129 34 0 163
Apyvarta per 2013 metus

!sigijimai 11 0 1 J
Nusidevejimas 6 J 3 0 19

Nurasymai 6 0 8
Likllciai 2013 m. gruodzio 31 d.

jsigijimo velie 17 J 72 0 243
Sukauptas nllsidevejimas 48 46 0 94

Liklltine verte 123 26 0 149

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IRISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Taurages kredito unija teikia "Verslumo skatinimo" pasko las tam tikslui isduodamos
paskolos is "Verslumo skatinimo" fondo lesq. Siam tikslui kiekvienai paskolai ismoketi imamos
papildomos lesos. Sios paskolos palukanos unijai yra 2,5% metiniq palukam!. Paskolos gr,!zinimo
terminas iki 2018-12-31 d.

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis,
tiikst. Lt

Paskolos is LCKU INVEGOS projektui 343 348 -5
IS viso 343 348 -5
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16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR JSIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2013-12-31 2012-12-31 Poky tis,
tukst. Lt

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 2005 1653 352
- kredito unij4 asocijuot4 nariq 656 837 -181
- kitoms organizacijoms 9 18 -9
Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 2670 2508 162
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 10497 9464 1033
- kredito unij4 asocijuot4 nariq 87 64 23
- kitoms organizacijoms 0 48 -48
Viso terminuotq indeliq: 10584 9576 1008
IS viso 13254 12084 1170

PalUkanq normos uz terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2013 m. nuo 0,3%
iki 9,7 % (2012 m. nuo 0,8 iki 10 %), juridiniams nariams - nuo 0,3 % iki 3,7 % (2012 m. nuo 0,8
% iki 10 %), uz indelius iki pareikalavimo palUkanos nemokamos

17 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR lSIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2012-12-31 2012-12-31 Poky tis,

tiikst. Lt
Moketinos islaidos uz ivairias paslaugas 2 1 1

Moketinos indeliq draudimo imokos 2 2 0

Sukauptos audito islaidos 5 4 1

Surinkti moketini mokesCiai 0 0 0

Kaupimai atostogoms 39 26 13

Kitos moketinos sumos 1 1 0

IS viso 49 34 15

18 PASTABA NUOSA VAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapitalq sudaro 1466 tlikst. 1it4 (2012 m. 1477 tukst. Lt). lis sudarytas is

pagrindini4 ir papildom4 paj4. Nominali vieno pajaus verte yra 100 lit4. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindinj paj4, turi vienq balsq, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydzio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
grqzinant ispirkt4 privalomo ir papildom4 paj4 imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalomqji rezervq sudaro visuotinio nari4 susirinkimo sprendimu i privalol11'tii

rezerVq pervestas visas arba ne maziau kaip 20 % viS4 metl! nepaskirstyto pelno ir 2013 m. sudare
147 tukst. Lt (2012 m. - 144 tukst. Lt).

Nuosavo kapitalo pokyciai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.1 "Nuosavo kapital0
pokyCiai" .
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19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMl} GRUPAVIMAS PAGAL LAlKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktura pagal terminus:
2013-12-31

Iki 3 men. Nun 3 men. Nun 1 iki Ilgiau kaip IS VISO
iki 1 metu 5 metu 5 metai

Turtas 2554 3662 7023 2022 15261
lsipareigojimai, kapitalas ir 5695 6126 1816 1624 15261
rezervai
Likvidusis turtas 5410
Einamieji isipareigojimai 10869
Likvidumo rodik1is, proc. 49,77

2012-12-31
Iki 3 men. Nun 3 men. Nun 1 iki IIgiau kaip IS VISO

iki 1 metll 5 metll 5 mctai
Turtas 2492 3333 6644 1621 14090
lsipareigojimai, kapitalas ir 5986 4993 1473 1638 14090
rezervai
Likvidusis turtas 3447
Einamiej i isipareigoj imai 9742
Likvidumo rodiklis, proc. 35,38

20 PASTABA VEIKLOS RIZlKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik'1 ribojancius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.

I fIn ormaClIa aple UnlJosro J IUS:

Rodiklis 2013-12-31 2012-12-31 LB nustatytas
dvdis

Kapita10 pakankamumo rodiklis, proc. 20,27 18,13 > 13 proc.
Likvidumo rodiklis, proc. 49,77 35,38 > 30 proc.
Atviros vienos uzsienio valiutos pozicijos rodiklis 10,32 42,35 VR::;15 proc.
( EURl)) (isskyrus EUR)
Maksimalios pasko los sumos vienam skolininkui 22,51 23,4 < 25 proc
normatyvas, proc, nuo Unijos perskaiciuoto
kapita10
Suteiktl! dideliq pasko1q bendroji suma, proc. 188,96 153,96 < 300
nuo Unijos perskaiciuoto kapitalo.

21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGl} SRAUTUS

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

22 PAST ABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra 1aikomos Unijos va1dybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais rysiais susijusiais asmenimis siame straipsnyje 1aikomi kredito unijos vadovo
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sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (jvaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jt) kvalifikuotq jstatinio kapital0 ir (arba) balsavimo teisit! dalj.

2013 m. 2012 m.
PriskaiCiuota atlyginimt! ir jiems tenkanciq 176 153
socialinio draudimo jmokt!
PriskaiCiuotas atostogt! rezervas ir jam tenkancios 16 11
socialinio draudimo jmokos
Kitos ismokos (tantjemos) 50 25
IS viso: 242 189
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo imokos 176 153
Kitos ismokos (tantjemos) 50 25
Lik(( jsipareigojimai vadovybei 16 11

Unijos SUS1Jusloms salims isduoda paskolas bei priima indelius rinkos sqlygomis.
Susijusioms salims isduott! paskoltj ir priimtq indeliq likuCiai:

2013-12-31 2012-12-31
ISduott! paskolt! likuCiai 13 34
Priimtt! indelitj likuCiai 112 803

23 PASTABA JSTATYMl) ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uzsienio valiuttj pozicijos normatyvus.
2013 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2013 m. nurase paskolq uz 36 tukst. Lt (2012 m. 78 tukst. Lt), 0 susigrqzino 20
tUkst. Lt (2012 m. - 41 tukst. Lt). 2012 m. pabaigoje nurasyttj ir nesusigrqzinttj paskoltj likutis buvo
184 tlikst. Lt (2011 m. -152 ttlkst. Lt).

25 PASTABA PELNO (NUOSTOLIl)) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja 2013 metq pelnq 2,3 tlikst. Lt kelti j rezervus.

26 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Nuo 2014 mettj paskolos pradetos vertinti pagal naujas Lietuvos Banko valdybos
patvirtintas taisykles. Vertinant paskolas pagal naujq paskoltj vertinimo metodikq, paskolq verte
2014 mettj sausio menesio 31 dienos buklei padidejo apie 35 tukst. Lt.

Administracijos vadove

Vyriausiasis buhalteris

14

Daiva TuroleviCiene

Vytautas Navickas



Aiskinamojo rasto priedas Nr.l
Taurages kredito unija
(/mones paVad1l11maS)

112046768 Dariaus ir Gireno g. 28 Taurage
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKVCIAI

2013 met4 tOkst. Lt

Vytalltas Navickas
(vardas ir pavarde)

Daiva Turoleviciene
(vardas ir pavarde)

Administracijos vadove
(jmones vadovo pareig4 pavadi

Vyr.buhalteris
(vyriallsiojo bllhalterio (bllhalterio) arba galincio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareig4 pavadinimas)

Pelno (nuostoli4) ataskaitoje 0
nepripazintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pclnas 3 3
(nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai 0
proporcingoms i§mokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos ismokos 0

Sudaryti rezervai 25 -26 -I

Panaudoti rezervai 0
Pajinio kapitalo poky tis 254 254

Pelno (nuostoli4) ataskaitoje 0
nepripazintas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 2 2
(nuostoliai)

Pelno dalis, skirial11a apyvartai 0
proporcingol11s iSl11okol11sir (ar)
dividendams 1110keti
Kitos ismokos 0
Sudaryti rezervai 3 -3 0

Panaudoti rezervai 0
Pajinio kapitalo poky tis -II -11



Taurages kredito unija
(jmones pavadinimas)

I] 2046768 Dariaus ir Gireno g. 28 Taurage
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINICl) SRAUTV POKYCIAI

2013 metlj

Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

to kst. It

<,

ii )i <",
i%""i"p::::II,ii

I.l.l gautos paliikanos 788 832
1.1.2. sumoketos paliikanos 294 283
1.1. Rezultatas 494 549
1.2.1 gauti komisiniai 95 81
1.2.2 sumoketi komisiniai 38 28
1.2. Rezultatas 57 53
1.3.1 susigr'}zintos pasko los is kredito unijos nari4 7554 6854
1.3.2 suteiktos pasko los kredito unijos nariams 7159 7952
1.3. Rezultatas 395 -1098
1.4.1 indeIi4 is klient4 ir kredito unijos nari4 jplaukos 60271 49568
1.4.2 indeli4 is klient4 ir kredito unijos nari4 ismokos 59112 48695
1.4. Rezultatas lJ59 873
1.5.1 kredito jstaigoms suteikt4 paskol4 ir specialiosios 2114 2230

paskirties 1es4 jplaukos
1.5.2 kredito jstaigoms suteikt4 paskol4 ir specialiosios 2220 2321

paskirties 1es4 ismokos
1.5. Rezultatas -106 -91
1.6.1 jplaukos is kredito jstaig4 (gautos paskolos) 148 224
1.6.2 ismokos kredito jstaigoms (gr'}zintos paskoIos) 152 67
1.6. Rezultatas -4 157
1.7.1 kitos uz paslaugas gautos sumos 20 27
1.7.2 kitos pagrindines veiklos pinig4 jplaukos
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinig4 ismokos 526 479
1.7.4 sumoketas peIno mokestis I
1.7. Rezultatas -506 -453

Crynieji pagrindines veildos pinigy srautai 1489 -10-",i'iii ? iii
iii' I 'i,iii,ii

11.1.1 jplaukos perIeidziant vertybinius popierius 44
11.1.2 ismokos jsigyjant vertybinius popierius 1506 1502
IJ.1. Rezultatas -1462 -1502
11.2.1 jplaukos perleidziant ilgalaiki materialujj, 6

nematerial~j turt'}
II.2.2 ismokos jsigyjant ilgalaikj material~j, II 9

nematerial~j turt'}
JJ.2. Rezultatas -5 -9
11.3.1 kitos investicines veiklos pinig4 jplaukos
II.3.2 kitos investicines veiklos pinig4 iSlTIokos 45 45
11.3. Rezultatas -45 -45

Grvnieii investicines veiklos oiniQU srautai -1512 -1556



Aiskinamaja rasta priedas Nr.2

PINIGl) SRAUTl) POKYCIAI

vr. Pinigai laikotarpio pabaigoje

o

254

o

-11

[791

1802

0 0

:.!l 254

-34 -1312

1622 2934

1588 1622

~-
~ Daiva Turoleviciene

(parasas) (vardas ir pavarde)
Administracijos vado .

(imones vadovo pareig4 pa ad'

JILl.!
IlL 1.2

Rezultatas
kitos finansines veik10s pinigL! jplaukos
kitos finansines veiklos pinig4 iSlllokos
Rezultatas
Grynieji finansincs veiklos pinigl! srautai

IV. Grynasis pinigl! sraut4 padidejimas
(sumazc·imas)

V. Pinigai laikotarpio pradzioje

BI.U

flU.

lIL2.!

paj4 jmokos
isstojusiems nariams grazinti pagrindiniai ir
papildomi pajai
pelno dalies ismokejimas kredito unijos nariams

Rezultatas
pagal subordinuotuosius jsipareigoj imus gautos
sumos

111.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigojimus
sumoketos sumos

1l1.2.

m.3.!
Ilf.3.2
lIl.3.

Vyr. buhalteris
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkyti apskait'l kito asmens pareig4 pavadinimas)
(parasas)

Vytautas Navickas
(vardas ir pavarde)
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