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Kredito unijos "Prieml taupa" nariams

ISvada del finansiniq ataskaitq

Mes atlikome Kredito unijos "Priem-ltaupa" 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 uzjinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz siq finansiniq ataskaitq parengim~ ir teising~ pateikim~ pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanCius teises aktus, reglamentuojancius buhalteriny apskait~ ir finansiny
atskaitomyby, ir verslo apskaitos standartus, ir toki~ vidaus kontroly, kokia, vadovybes nuomone,
yra butina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
Musq atsakomybe - apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomony, pagqst~ 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 proceduras, kurias atliekant siekiama surinkti audito jrodymq del finansiniq ataskaitq
sumq ir atskleistos informacijos. Procediirq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
jskaitant finansiniq ataskaitq reiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinim~.
Vertindamas si~ rizik~, auditorius atsizvelgia j vidaus kontroly, susijusi~ su jmones finansiniq
ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktq tomis aplinkybemis tinkamas audito
proceduras, taeiau ne tam, kad pareikstq nuomony 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 musq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami musq nuomonei pagristi.
Nuomone
Musq nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia Kredito
unijos "Prienq taupa" 2013 m. gruodzio 31 d. finansiny biikly ir t~ dien~ pasibaigusiq metq
finansinius veiklos rezultatus bei pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais
teises aktais, reglamentuojanciais buhalteriny apskait~ ir finansiniq ataskaitq sudarym~, ir verslo
apskaitos standartais.
ISvada del kitq teisiniq ir prieiiuros reikalavimq
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijq jstatymo 53 str.! p. 1-6 pst. pateikiami
audito ataskaitoje.

Auditore Irena Vasilenko
2014.02.21
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Kredito unija "Priemj taupa"
(imones pavadinimas)

imones kodas 112046234, Vytauto g. lA, Prienai, tel.jfaksas 8 319 52833, el. pastas kupt@lku.lt
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m gruodiio men.31 d. BALANSAS

2014-02-19Nr.2-14/29
(ataskaitos sudarymo data)

2013 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

tlikst. Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

I. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 8 1888 1360

II. Investicijos i vertybinius popierius

III. Kredito istaigoms suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos sumos 9 5923 8566

Kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos 10 11769 10185
IV.

sumos

V. Kitas finansinis turtas 11 949 907

VI. Atsargos, uz skolas perimtas ir kitas turtas 12 9 13

VII. Ilgalaikis materialusis turtas 13 474 527

VIII. Nematerialusis turtas

Laimute Gudauskiene
(vardas ir pavarde)

Jolita Jakubauskiene
(vardas ir pavarde)

L.e.p. administracijos vadove
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr.buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkyti apskait~ kito asmens pareigq pavadinimas)

1. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms 14 637 628

II.
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos 15 18208 19043
nariams

III. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai 16 65 52

IV. Atidejiniai

V. Subordinuoti isipareigojimai

I. Pajinis kapitalas 17 2006 1798

II. Privalomieji rezervai ir kapitalas 17 37 11

III. Perkainojimo rezervas

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 24 59 26

IV. I. Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 24 59 26

IV.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)
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Kredito unija "Priem",taupa"
(imones pavadinimas)

imones kodas 112046234, Vytauto g. lA, Prienai,tel.lfaksas 8 319 52833, el. paStas kupt@lku.lt
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m. gruodfio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLIlJ) ATASKAITA

2014- 02-29 Nr.2-14129
ataskaitos sudarymo data)

2013 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

tOkst. Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valinta)

Laimute Gudauskiene
(vardas ir pavarde)

Jolita Jakubauskiene
(vardas ir pavarde)

L.e.p. administracijos vadove
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

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

tvarkyti apskaitl! kito asmens pareigq pavadinimas)

I. Paliikanq pajamos 869 936

II. Paliikanq sljIlaudos 204 276

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 121 90

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sljIlaudos 2 28 25

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -7 -94

V.l. Specialiqjq atidejiniq sljIlaudos 3 113 -5

V.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 106 -99

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 4 3

VII. Bendrosios ir administracines sljIlaudos 5 710 628

VIII. Kitos veiklos pajamos 6 23 36

IX. Kitos veiklos sanaudos

Pelno mokestis 7
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Kredito unija "PRIENlJ TAUPA"

AISKINAMASIS RASTAS
2013 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tUkst. lit\.!,jei nenurodyta kitaip)

DENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija "Prien\.! taupa" (toliau KU) buvo uzregistruota LR juridini\.! asmen\.! registre
1999 m. spalio 28 d.

Lietuvos bankas 1999 m spalio 28 d. isdave licencij'}. vykdyti indeli\.! ir kit\.! gr'}.Zintin\.!les\.!
priemim'}. is neprofesionali\.! rinkos dalyvi\.!, pinig\.! pervedimo, valiutos keitimo (grynais pinigais)
operacijas.

Kredito unija "Prien\.! taupa", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nari\.! Ukinius ir
socialinius pereikius ir turi licencij'}. verstis, ir verciasi indeli\.! ir kitq gr'}.Zintin\.!les\.!priemimu is
neprofesionali\.! rinkos dalyvi\.! ir j\.! skolinimu, taip pat turi teist( verstis kitq LR kredito unij\.!
istatyme numatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi'}. rizik'}.bei atsakomybt(.

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

Respublikos kredito unij\.! istatymu, Lietuvos Respublikos finans\.! istaig\.! istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatini\.! bendrovi\.! (kooperatyv\.!) istatymu bei kitais istatymais, priezifuos
institucijos priimtais aktais ir savo istatais.

KU isikfuusi adresu Prienai, Vytauto g. lA.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 11 darbuotoj\.! (2012 m. pabaigoje - 11

darbuotoj\.!).
Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2013-12-31 2012-12-31

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys 3084 146 2940 148

Juridiniai asmenys - 62 - 46

APSKAITOS PRINCIPAl

Zemiau yra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2013 metq finansini\.! ataskait\.!
parenglmUl.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojanCiais kredito unij\.! apskaitos tvarkym'}. bei unijos
apskaitos politik'}..

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-16 ir pakeista 2013-03-20.
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Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien!:!
ir baigiasi gruodzio 31 dien!:!.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tiikst. litq (tiikst.
Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1euras.

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojancius keitimo
dien!:!: pelnas ir nuostoliai, atsirady ivykdzius sias operacijas bei perskaiCiavus uzsienio valiuta
ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likuCius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likuciai 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 sl:!llaudos butq ivertinti apdairiai, 1. y.
kad jq verte nebutq nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.

Turinio, 0 ne formos pirmenybe. Dkines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje irasomi pagal jq turini ir ekonominy prasmy, 0 ne tik pagal jq juridiny form!:!.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis!:!pakankamai reiksming!:!
informacij!:!. Informacija reiksminga tada, kai j!:! praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq 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 finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.

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

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt!:! informacijll.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciau priimtq sprendimq
veiksmingumll·

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir
joje nera reiksmingq klaidq. IS kredito unijos finansines ataskaitos turi bUti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines biikles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
sllllaudomis, patirtomis uzdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq 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

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq is jq gautinq sumq straipsnyje parodomos salies ir
uzsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
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avansai. Paskolos ir is anksto kredito istaigoms pervestos U~sospripazistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. ~)iame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palilkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq is jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaiistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaiciuotq palUkanqmetod~).
Paskollf vertes sumaiejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko biikles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reciau kaip kart~ per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaiejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizilq, grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus i paskolos rizikos
grupy, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumaiejimo dydziai pateikti lenteleje:
Paskolq rizikos grupe Apskaitines vertes sumaze.iimo dydis proc.

2013 m. 2012 m.
standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grope) 10 10
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 30 30
abejotina (IV rizikos grope) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumafejimas skaiCiuojamas atsiZvelgiant i paskolll rizikos grupy (tiketin~
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemony (tiZtikrinimo priemones pinigll
sraut~).ApskaiCiuojantuztikrinimo priemones pinigll sraut~ taikoma 7 proc. diskonto norma (2012
metais taikyta 9,04 proc. diskonto norma).

Paskolll vertes sumafejimas 2013 ir 2012 metais buvo skaiCiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijll abejotinll aktyYll grupavimo ir specialiqjll atidejinill
(atidejimll) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio tooo straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleist~
materialqji ir nematerialqji turt~, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis tooas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripazistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargll, uz skolas perimto ir kito tooo straipsnyje parodoma kredito unijos turimll atsargll,
uz skolas perimto nefinansinio tooo, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus tooo
straipsnius neitraukto turto verte. Uz skolas perimtas nefinansinis tOOas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripazistamas tikrcUaverte atemus pardavimo islaidas, 0 veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo tooo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
"Ilgalaikis materialusis tOOas"nuostatas, verte.
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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 jsigijimo savikaina 1500,00 Lt, (2012
m. - 1500,00 Lt) parodomas jsigijimo verte, sumazinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir
turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiCiuojamas naudojant tiesinj biidfl,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto jsigijimo vert« per numatomfl jo naudojimo
laikotarpj.

T d" l'k k"000 nau O]lmO al Otarpla1yra to Ie:
Il~alaikio turto ~rupe Nusideve.iimo (amortizaci.ios) laikotarpis, metais

Programine jranga 3
Pastatai 20
Lengvieji automobiliai 6; 10
Baldai 6
Kompiuterine jranga 3
Kita iranga 4;5

Remonto ir priezifuos islaidos pripazistamos sflnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo tOOo rekonstravimo ir remonto darb-q registravimas apskaitoje
priklauso nuo t-qdarb-q suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigo jimai

Moketin-q sum-q ir jsipareigojim-q kredito jstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojim-q salies ir uzsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis tOOas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketin-q sum-q ir isipareigojim-q klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojim-q klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripazistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kit-q moketin-q sum-q ir isipareigojim-q straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketin-q sum-q ir isipareigojim-q straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripazistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto "Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos lesos is pradzi-q pripazistamos tikr~a verte, kurif! sudaro grynoji gau1-qles-q suma,
atskaieiavus sandoriui sudaryti patirtas sf!llaudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gaut-q grynlli-q iplauk-q ir padengimo vertes susidar((s skirtumas pripazistamas
pajamomis arba sf!llaudomis pelno (nuostoli-q) ataskaitoje per visf! skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojaneias palUkan-qnormas. Skolintos lesos pripazistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskaityti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti tOOf!ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s~naudq pripazinimas

Paliikan-q pajam-q straipsnyje parodomos pajamos, tiZdirbtos is kredito istaigose laikom-q
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio tooo, kuris nevertinamas tikr~a
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palUkanq pajamos apskaieiuojamos taikant
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apskaiCiuotq paliikanq metod<t. Paliikanq pajamos pripaiistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Paliikanq s<tnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiCiuotos paliikanos uz indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikr~a verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uz
tarpininkavim<t uzdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesciai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripazinami iskarto juos gavus. Komisiniq s<tllaudos yra
pripaiistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is operacijq yra pripaiistamos, kai atliekama... ..
SUSIJUSloperaCIJa.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaiejimo ir nuostolio del vertes
sumaiejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaiejimo ir
nuostoliq del vertes sumaiejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu toou pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialilijq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsizvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum<t, i
kliento finansin~ ir ekonomin~ bukl~, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym<t, j turimas uztikrinimo priemones sioms prievolems jvykdyti ir kitas aplinkybes, turinCias
itakos kredito unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
uzsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

BendnDq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s<tnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos jprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokesCio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesCio
ir atidetojo pelno mokescio suma. Vadovaujantis LR pelno mokescio jstatymu, 2013 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesCio tarifas, 2012 metq - 15
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaiciuojamas naudojant mokescio tarifus, galiojancius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien<t ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesCio tooo
realizavimo ar atidetq mokesCiq jsipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq S<tllaudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien<t yra naudojami atideto pelno
mokescio paskaiCiavimui.

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

Per ataskaitinj laikotarpj gautos jplaukos, nepripaZintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip jsipareigojimai, 0 per ataskaitinj laikotarpj ivykdytos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s<tnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaieiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart<t. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant sias finansines ataskaitas
yra 0,3 % visos tooo balansines vertes.

5



FINANSINIl) ATASKAITV PASTABOS

1 PAST ABA PALUKAN

UZ paskolas 825 841 -16
UZ lesas LCKU 44 95 -51
IS viso pajamq 869 936 -67
UZ indelius 188 264 -76
UZ tikslinil! programl! paskolas 16 12 4
IS viso s~naudq 204 276 -72
Grynosios palukanq pajamos 665 660 5

2 PAST ABA KOMISINIV IR KLIENTV APTARNA VIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S NAUDOS

Komisinil! ir klientl! aptarnavimo pajamos 121 90 31
Komisinil! ir klientl! aptarnavimo islaidos 28 25 3
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo 93 65 28
veiklos a'amos

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASlKEITIMO IR PARDA VIMO
REZULTATAS

Specialiqjq atidejiniq s~naudos: 113 -5 118
~,.-

Specialieji atidejiniai paskoloms 89 -16 105
Spec. atidejiniai kitam finansiniam turtui 24 11 13
Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir 106 -99 205

ardavimo rezultatas
Kitas finansinio turto vertes sumaZejimas 0 -47 47
(diskontavimas)
Nurasytos paskolos 106 -52 158
Rezultatas -7 -94 87

2
2

1
1

3
3

Realizuotas pelnas is operacijl! uzsienio valiuta
Rezultatas

Straipsnis

4 PAST ABA KIT AS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
UOSTOLIAI
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5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SA.NAUDOS
Stffdpsnis

;.. •.•••A ..••.•••<. <"""<~ ,.
-"'-"t"" ••••.•.•.•• ."""'~""~~ i~

i~ .~;t

Darbo jegos islaidos 397 345 52
Nepanaudotq atostogq kaupimai -3 -4 1
Nusidevejimo islaidos 60 62 -2
FA audito islaidos 10 10 0
Reklamos is marketingo islaidos 5 3 2
Nuomos ir rysiq islaidos 20 22 -2
KomandiruoCiq ir transporto eksploatacijos islaidos 11 19 -8
Labdara, parama 2 2 0
Indeliq draudimo imokos 34 33 1
Atskaitymai i stabilizacijos fond~ 43 37 6
Nekilnojamo tooo, zemes nuomos mokestis 1 0 1
Darbuotojq tobulinimo islaidos 1 12 -11
Valdymo organq tobulinimo islaidos 0 19 -19
Tantjemos VO nariams 31 0 31
LCKU nefinansiniq paslaugq islaidos 17 0 17
Kitos veiklos islaidos 81 68 13
IS viso 710 628 82

Darbo jegos islaidos padidejo del unijos administracijos vadovo atleidimo, ismokant iseitiny
pasalp~ 9 tUkst, It ir ismoketq priedq prie algq 35 tUkst, It. bei ivedus administracijos vadovo
pavaduotojo pareigyby.

6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S

Stojamasis mokestis 4 3 1
Delspinigiq pajamos 11 16 -5
Kitos pajamos 8 17 -9
IS viso pajamq 23 36 -13
Rezultatas 23 36 -13

7 PAST ABA PELNO MOKESCIO S
Sttaipsnis

Einamqjq metq pelno mokesCio s~audos 6 2 4
Atidetojo pelno mokesCio s~audos 2 12 -10
IS viso pelno mokescio s~naudq 8 14 -6
Atidetojo pelno mokescio turto judejimas
Likutis metq pradzioje 6 18 -12
Tooo pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms 0 -1 -1
Turto pokytis del mokestiniq nuostoliq -2 -11 -13
Likutis metq pabaigoje 4 6 -2
t.sk. del sukauptll kaupimll atostogoms 4 4 0

del mokestinill nuostolill 0 2 -2
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8 PASTABA PINIGAI IR PINIGl} EKVIVALENTAI

516
528

tis,
Lt

66
-54

37
62

1261
1360

103
8

1777
1888

Grynieji pinigai
Lesos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose sflskaitose
Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose sflskaitose
IS viso

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

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidzios investicijos, lengvai konvertuojamos i
zinomfl pinigq sumfl. Tokios lesos yra be nustatyto termino, 0 vertes pokyCiq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktiira ir pokyCiai:

Str3ip~

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS Jl}
GAUTINOS SUMOS

-3248
605

-2643

8393
173

8566

Terminuoti indeliai LCKU
5145

778
5923

Trum alaikiai
U:sos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU
IS viso

Siame balanso straipsnyje parodytos salies ir uzsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Pasko los ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu su sukauptomis palukanomis paskutiny ataskaitinio laikotarpio dienfl, ivertinus vertes sumazejimfl
del galimq nuostoliq.

Apskaiciuotosios palUkanq normos uz terminuotus indelius 2013 m. svyravo nuo 0,30% iki
1,05% 12 m. 0,45% iki 2,4% .

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu biidu. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uitikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavimfl jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s'lskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint'l dali lesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir
uzsienio valiuta lesq. uz likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms mokamos 0,2% dydzio
metines paliikanos (2012 metais 0,2 %).

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis paliikanomis ir ivertinus vertes sumazejimfl del
galimq nuostoliq.
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xx0,52

0 4323 0 582
0 5170 0 364

3 572 2 761 1

0 128 6 -128 -6
139 45 45 94 94
142 10238 53 1673 89

1,19

1 Standartine 4905
2 Galimos 5534

rizikos
3 Padidintos 1333

rizikos
4 Abejotina 0
5 Nuostolinga 139
6 IS viso 11911
7 Specialiqjq

atidejiniq
santykissu
kreditounijos
nariams
suteiktq
paskolqsuma,
roc.

Paskolq portfelio struktiira ir pokyciai:
Eil. Rizikos
Nr.

Visq didziausiq paskolq suma ir unijos perskaiCiuoto kapitalo santykis 2013-12-31 dienos
bUklei buvo 146,99 proc., 0 2012-12-31 yra 98,93 proc.

11 PAST ABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos perleist~ materialllii ir
nematerialllii turt~, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

,,- ..~"

1.Finansinis 620 0 0 555 0 0 65 0 0
turtas
2. Gautinos sumos 411 -35 -47 410 -11 -47 1 -24 0
2.1. Paskolq 405 -35 -47 406 -11 -47 -1 -24 0
perleidimas
2.2. Biudzeto 4 0 0 4 0 0 0 0 0
skolos kredito
UlllJa1
2.3. Kitos gautinos 2 0 0 0 0 0 2 0 0
sumos
IS viso: 1031 -35 -47 965 -11 -47 66 -24 0

9



Lenteles straipsnyje 2.1 "Paskolq perleidimas" apskaityta:
- Imonei, pagal reikalavimo teisiq perleidimo sutartis perduota kredito unijos nariq

paskolos, kuriq verte 405 tUkst. Lt. Vienoje sudarytoje reikalavimo teisiq perleidimo sutartyje 2
paskolq, kuriq verte 35 tUkst. Lt nera numatyto periodinio jmokq mokejimo tvarkarasCio, todd
pagal unijoje patvirtin~ tvarkC)-,finansiniq metq pabaigoje suformuoti 100 proc. dydzio nuo
perleistq reikalavimo teisiq j gautinas paskolq sumas specialieji atidejiniai, kitoje sudarytoje
reikalavimo teisiq perleidimo sutartyje paskolai, kurios verte 370 tiikst. Lt numatytas atpirkimo
terminas per dvejus metus, todd pagal unijoje patvirtintC)- tvarkC)-, specialieji atidejiniai
neformuojami.

- Unija gautinas paskolos sumas 405 tiikst. Lt jmonei perleido be palUkanq. Gautina
paskolos 370 tiikst. Lt suma finansiniq metq pabaigoje buvo ivertinta arnortizuota savikaina,
taikant apskaiciuotq paliikanq metodC)-.Visa gautina paskolos suma buvo diskontuojama rinkos
paliikanomis ir skirtumas 47 tUkst. Lt pripazjstamas finansinio tooo vertes sumaiejimo nuostoliais.

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

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

~tl'ai,lsnis

-2
-2
-4

7
6

13

Kito turto verte laikotarpio pabaigoje
5
4
9

Biisimo laikotarpio islaidos
Atideto pelno mokesCio turtas
Atsargq, uz skolas perimto ir kito turto verte
laikotarpio pabaigoje, is viso:

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija visC)-ilgalaiki materiaillii tooc)-naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip
apribotos teises i ji. Informacija apie paskutiny ataskaitinio laikotarpio dienC)-kredito unijos turimo
il alaikio materialiojo tooo ir ateikiama lenteleje.

Likuciai 2012 m. sausio 1 d.
{sigijimo verte 508 251 2 761

Sukauptas nusidevejimas 29 139 2 170
Likutine verte 479 112 0 527

Apyvarta per 2012 metus
{sigijimai 0 0 0 0

Nusidevejimas 25 37 0 56
Likuciai 2012 m. gruodzio 31 d.

{sigijimo verte 508 251 2 761
Sukauptas nusidevejimas 55 177 2 234

Likutine verte 453 74 0 527
10



Apyvarta per 2013 metus
Isigijimai 0 7 0 7

Nusidevejimas 25 37 0 62
Likuciai 2013 m. gruodzio 31 d.

Jsigijimo verte 508 258 2 768
Sukauptas nusidevejimas 80 214 2 296

Likutine verte 428 46 0 474

LCKU kredito linija, 2,5 % paliikanq norma, nuo
2010-10-23 d iki 2018-12-31 d terminui

637 9

15 PAST ABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 8818 8947 -129
- kredito unijlt asocijuotlt narilt 306 357 -51
- kitoms organizacij oms 16 56 -40

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 9140 9360 -220
Terminuoti indeIiai: - fiziniams narimas 8918 9468 -550

- kredito unijlt asocijuo1lt narilt 150 215 -65

Viso terminuotq indcHiq: 9068 9683 -615
IS viso 18208 19043 -835

Paliikanlt normos uz terminuotuosius indeIius litais fiziniams nariams svyruoja 2013 m. nuo
0,2% iki 1,35% (2012 m. nuo 0,5% iki 2,8%), eurais 1%, juridiniams nariams litais - nuo 2,0% iki
2,0% (2012 m. nuo 2,5% iki 2,8%), uz indelius iki pareikalavimo - 0,1% (2012 m. - 0,1%).

l;'()kYti~;
tukst~.Lt

3 0

5 0

o 9
28 -3

8 0

8 7

52 13

3

5

9
25

8

15

65

Moketinos indelilt draudimo imokos

Sukauptos audito islaidos

Surinkti moketini mokesCiai

Kaupimai atostogoms

Moketinos islaidos uz ivairias paslaugas

Kiti isipareigojimai

IS viso

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIP AREIGOJIMAI
Straipsnis
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17 PASTABA NUOSA VAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital,! 2006 tukst. litll (2012m. 1798 tlikst. Lt). Jis sudarytas is pagrindinill ir

papildomll pajll. Nominali vieno pajaus verte yra 100 littI. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajll, turi vien,! bals,!, nepriklausomai nuo

jo apmoketo papildomo pajaus dydzio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr'l-finant ispirktll privalomo ir papildomll pajll imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalomqji rezerv,! sudaro visuotinio narill susirinkimo sprendimu i privalomqji

rezerv,! pervestas visas arba ne maziau kaip 20 % viSll metll nepaskirstyto pelno ir 2013 m. sudare
37 tUkst. Lt (2012m. 11 tukst. Lt).

Nuosavo kapitalo pokyCiai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.l "Nuosavo kapitalo
pokyciai"

18 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAlKi\

Unijos turto ir jsipareigojimq struktura pagal terminus:

2013-12-31

Turtas

lsipareigojimai, kapitalas ir
rezerval

Likvidusis turtas

Einamieji jsipareigojimai

2012-12-31

Turtas

lsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

Likvidusis turtas

Einamieji jsipareigojimai

5008
11222

10574
12042

5423
7113

2356
7097

8157
511

6993
565

2424
2166

1635
1854

21012
21012

7903
17462

21558
21558

6510
16696

19 PASTABA VEIKLOS RIZlKi\ RIBOJANTYS NORMATYV AI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikll ribojancius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.
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Informaci"a a ie uni"os rodiklius:
RodikIis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc.
Likvidumo rodiklis, proc.
Atviros vienos uzsienio valiutos pozicijos
rodiklis
Maksimalios pasko los sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc, nuo Unijos
kapitalo
Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma,
proc. nuo Unijos kapitalo.

20,08
45,26

8,81

23,65

146,99

17,44 >13 proc.
38,99 >30 roc.
-9,53 VR-::;15proc.

22,58 < 25 proc taikomas
nuo 2013-01-01

98,93 < 300 proc taikomas
nuo 2013-01-01

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGl) SRAUTUS

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

21 PASTABA SUSlJUSIOS SALYS

3

88

91
5

6

100

106
8

PriskaiCiuota su darbo uZmokesCiu susijusil! ismokl!
ir joms tenkanCiq socialinio draudimo imokl! suma
PriskaiCiuotas atostogl! rezervas ir jam tenkanCios
socialinio draudimo imokos
ISviso:
Lik ·si arei 0·imai vado bei

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojl! tarybos nariai,
paskoll! 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 kvalifikuot~ istatinio ir (arba) balsavimo teisi dali.

289
573

267
252

Isduotl! paskoll! likuciai
Priimtl! indeIil! likuciai

Unijos susijusioms salims isduoda paskolas bei priima indeIius rinkos s~lygomis.
Susijusioms salims isduotl! ir riimtl! indeli likuciai:

22 PASTABA ISTATYMl) ATITIKIMAS

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

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIP AREIGOJIMAI

Unija per 2013 m. nurase paskoll! 15 tiikst. Lt (2012 m. - 120 tiikst. Lt), 0 susigr~ino 122
tiikst. Lt (2012 m. - 33 tiikst. Lt). 2013 m. pabaigoje nurasytl! ir nesusigrazintl! paskoll! likutis buvo
180 tiikst. Lt (2012 m. - 287 tiikst. Lt).
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Kiti nebalansiniai isipareigojimai:
Nebalansiniq isipareigojimq sumas sudaro kreditiniq korteliq neisnaudotq kreditq likueiai-

563 tiikst. litq, pasirasytq bet neismoketq paskolq suma - 838 tiikst. litq, (tame tarpe 500 tUkst. litq
pasirasyta sindikuota sutartis su skolininku ir LCKU del paskolos ismokejimo, taeiau i
kompiuterines apskaitos programll neivesta del programos specifikos, paskolai uztikrinti unijos
naudai yra ikeista 2 sklypai zemes iikio paskirties zemes, kuriq verte 334500,00 ir 244500,00 litq),
suteikto overdrafto nepanaudota suma 30 tiikst. litq (2012 m. kreditiniq korteliq neisnaudotq kreditq
likuCiai 462 tiiks. Litq, suteikto overdrafto nepanaudota suma 4 tiikst. ir pasirasytq bet neismoketq
paskolq suma 380 tiikst. litq).

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIlJ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija 2013 metais uZdirbo 59 tiikst. Lt. ViSll pelno sumll 59 tiikst. Lt planuoja skirti i
privalom~i rezervll.

25 POBALANSINIAI IVYKIAI

Nuo 2014 metq paskolos pradetos vertinti pagal naujas Lietuvos Banko valdybos
patvirtintas taisykles. Vertinant paskolas pagal naujll paskolq vertinimo metodikll, paskolq verte
2014 metq sausio menesio 31 dienos biiklei padidejo apie 22,3 tiikst. Lt.

L.e.p. administracijos vadove

Vyriausioji buhaltere

14

r Jolita Jakubauskiene

Laimute Gudauskiene



Aiskinamojo raSto priedas Nr.l
Kredito unija "Priem.} taupa"

(,mones pavadmlmas)

;mones kodas 112046234, Vytauto g. lA, Prienai, tel./faksas 8 -319 52833, el. paStas kupt@lku.lt
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYCIAI
2014-02-19 Nr. 2-14/29

2013 metll tiJkst. It

o

o

59

26

186

59

26

-11

-26

Jolita Jakubauskiene
(vardas ir pavarde)

Laimute Gudauskiene
(vardas ir pavarde)

11

26

186

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

Pers~iciul#aslikutisuzpr~~ju~j4
tina nslo iqQl.~ttlPIl blligoje

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripa.zintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos ismokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai
Pajinio kapitalo pokytis

Lil{ijtisptilejusiqfinlll'lsini 'tmet'!
pllba.igoj~

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripa.zintas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)
Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi
Kitos ismokos
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Pajinio kapitalo pokytis
~,kutis ataskllitliliqtinao$iiliqm.e*tt

abaiife

L.e.p. administracijos vadove
(imones vadovo pareiglj pavadinimas)

Vyr.buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkyti apskaitll kito asmens pareiglj pavadinimas)

Likutis uzpraejusiq
pabaigoje
Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

-

mailto:kupt@lku.lt


Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

Kredito uuija "Prieul! taupa"
(jmones pavadinimas)

jmones kodas 112046234 Vytauto g.lA, Prienai, tel.lfaksas 8 319 52833, el. pastas kupt@lku.lt
(irnones kodas, adresas, kiti duornenys)

PINIGV SRAUTV POKYCIAI
2014-02-19 Nr. 2-14/29

2013 met!! tlikst. Lt

Ell. l~~r~~:~ii/:< -<"N:r.i .................. N"J7;
t. '~: P~lllb'!

1.1.1 gautos paliikanos 875 924
1.1.2. sumoketos paliikanos 266 277
I.1. Rezultatas 609 647
1.2.1 gauti kornisiniai 123 90
1.2.2 surnoketi kornisiniai 28 25
1.2. Rezultatas 95 65
1.3.1 susigraZintos paskolos is kredito unijos naril! 8243 7878
1.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 9898 9277
1.3. Rezultatas -1655 -1399
1.4.1 indelil! is klient1.!ir kredito unijos nariq jplaukos 63057 60851
1.4.2 indelil! is klient4 ir kredito unijos naril! isrnokos 63830 57683
1.4. Rezultatas -773 3168
1.5.1 kredito jstaigorns suteikt1.!paskol4 ir specialiosios 30020 45248

paskirties lesq jplaukos
1.5.2 kredito jstaigorns suteikt1.!paskolq ir specialiosios 27388 46931

paskirties IMq isrnokos
1.5. Rezultatas 2632 -1683
1.6.1 jplaukos is kredito jstaig\! (gautos paskolos) 340 616
1.6.2 isrnokos kredito jstaigorns (gr'!Zintos paskolos) 330 248
1.6. Rezultatas 10 368
1.7.1 kitos uz paslaugas gautos sumos
1.7.2 kitos pagrindines veiklos pinig4 jplaukos 31 32
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigq isrnokos 642 565
1.7.4 surnoketas peIno rnokestis
1.7. Rezultatas -611 -533

Grynieji pagrindines veiklos pinigu srautai 307 633

III. • ..•y...,~~!l!~niriij1••~j'~.jtai• /<
11.1.1 jplaukos perleidziant vertybinius popierius
11.1.2 isrnokos jsigyjant vertybinius popierius
Il.1. Rezultatas 0 0
11.2.l jplaukos perleidZiant ilgalaikj rnateriaillij,

nernateriaillij turt!!
11.2.2 isrnokos jsigyjant ilgalaikj rnateria1llij, 7 0

nernateriaillij turt!!
II. 2. Rezultatas -7 0
II.3.l kitos investicines veiklos pinig\! jplaukos 85 0
11.3.2 kitos investicines veiklos pinigq iSrnokos 65 55
11.3. Rezultatas 20 -55

Grvnieii investicines veiklos oinil!u srautai 13 -55

mailto:kupt@lku.lt


PINIGl} SRAUTl} POKYCIAI

Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

Eil.

pajll irnokos 2700 526
isstojusierns nariarns grazinti pagrindiniai ir 2492 340
papildorni pajai

111.1.3 pelno dalies isrnokejimas kredito unijos nariarns

IIl.1. Rezultatas 208 186
111.2.1 pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

sumos
1II.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigojimus

surnoketos sumos
llU. Rezultatas 0 0
111.3.1 kitos finansines veiklos pinigll jplaukos
111.3.2 kitos fmansines veiklos pinim isrnokos
IIl.3. Rezultatas 0 0

Grynieji finansines veiklos pinigu srautai 208 186
IV. 528 764

V. Pinigai laikotarpio pradZioje 1360 596
VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 1888 1360

L.e.p. administracijos vadove Jolita Jakubauskiene
(imones vadovo pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde)

Vyr.buhaltere Laimute Gudauskiene
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galin60 (vardas ir pavarde)

tvarkyti apskaitll kito asmens pareigq pavadinimas)
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