
q\K( A\ 1

\ --,r--\-

-
Vn-
/,( 

-
\ 

-"il\o//v,

T,lr

)

uAB,,Audito tikslas"
NEPFI.IKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Kredito unijos "Prienq taupa" nariams

NuomLon€

Mes atlikome Kredito uniios "Prienq taupa" (toliau - Unijos) frnansiniq ataskaitq. kurias sudaro 201 6

m. gruodZio 31 d. balansas. t4 dien4 pasibaigusiq metr4 peh.ro (nuostolir-1) ataskaita ir aiSkinamasis
raStas, iskaitant reik5rningq apskaitos metodq santrauk4. ar-rdit4.

Miisq nuomone, prid€tos finansin€s ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia
unijori 2016 m. gruodZio 3l d. finansing padOti ir tq dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos
rezultatus ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojaniius tcis0s aktus,
reglarnentuojaniius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4, ir verslo apskaitos
standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Auditrl atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Sir-ros

standerrtus iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje ,.Ar"rditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal l'arptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - -|BESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
auditc, istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitul

etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito istatyrr-ru ir TBESV kodeksu. Mes
tikime, kad mlsq surinkti audito irodl,mai yra pakankami ir tinkami tnusq nuomonei pagristi.

Dalyko pabrdZimas

Nes4lygodami savo nuomones, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq aiSkinamo.io raito 3-qji1

pastatr4, kurioje nurodytas investicijq iLietuvos Centrinds kredito unijos kapitalq nuverte.jin.ras ir,jo
apskaidiavimo metodas.

Vadovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybe uZ finansines ataskaitas

Vado.',ybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parcngim4 ir teising4 pateikim4 pagal LictLrvos

Resptrblikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhalterinE apskait4 ir finansing

atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg. kokia. uu66vybes nuomone.

yra biitina finansindms ataskaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejimq tEsti veikl4 ir atskleisti
(ei biitina) dalykus. susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikyrnu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Uniie ar nutraukti veikl4 arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.
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LJZ valdym4 atsakingi aslnenys privalo priZirlreti Uniios finansinirq ataskaitq renginro ploccsq.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

M[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to. ar finansines ataskaitos kaip r,,isuma nertr
reikSrningai iSkraipytos del apgaules ar klaidos" ir iSleisti auditoriaus iSvadE" kurioje pateikiama nrDstl
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija. kad reiksming4
iSkraipym4, jeigu jis yra. visada galima nustatyti per audit4. kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai.
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos. laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai nunratvti. kacl
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimanrs, priirnanrienrs
remiantis fi nansinemis ataskaitomis.

AtlikrJami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profbsinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. |.lustatdme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgar"rles arba klaidq
rizlkq, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 j toki4 rizik4 ir surinkome pakankamrl
t.inkamq audito irodymq mlsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i3kraipymo del apgaules
nLeaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo iSkraipymo del klaidq neaptikirno rizika. nes
apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas. tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba viclaus
k.ontroliq nepai symas.

. Siupratome su auditu susijusias vidaus kontroles. kad galetume suplanuoti konkrediornis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam. kad galetume pareik5ti nuornonQ apie Unijos
r,'idaus kontroles veiksmingum4.

. f verlinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimr4 bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristumq.

. F'adareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinurno apsl<aitos principo tinkamumo ir del to. ar.
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susif qs reikSmingas
nLeapibreZtumas, ddl kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebe.iimo lqsti veikl4. Jeigu
pradarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuo.ja. auditoriaus iSvado.ic
prrivalome atkreipti demesi i susijusius atskleidirnus flnansinese ataskaitose arba, .jeigu tokirl
a.tskleidimq nepakanka. turime modifikuoti savo nuomonQ. Mlsq i5vados pagrfstos auclito

irodymais. kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi ivy'kiai ar s4lvgos
g;ali lemti, kad Unija negalds toliau tgsti savo veiklos.

. lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidirnus. ir tai.
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
prateikimo koncepcij 4.

Mes, be visq kitq dalykq. informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikirno
laik4 bei reikSmingus audito pastebe.jimus. iskaitant svarbius vidaus kontroles trr,Jkumus..jeigu.juos
nustateme audito metu.
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Kredito unija "Pri
(irroncs par"aclin imas)

imones kodas l-12046234, vytauto g. 1A-3, Prienai,tel./faksas 8 319 52833, el. paitas kupt@lku.l1
(jmoncs kodas. adresas. kiti cluonicnrs)

2016 m. gruodZio mdn. Jl d. IIALANSAS

2017-01-08 Nr. 2- l7l.12
(ataskaitos sudarl mo data)

2016 metq

('l r irtinirno Zr ntu)

t0kst. Eur
(ataskartrnls lalkotarprs)

Administracijos vadovas

(jmonis vadovo pareigu pavadininras)

V-y"riausio.t i buhaltcre

(r',vriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galiniio

tvarklti apskait4 kito asmcns parcigq pavadinimas)

(aldskaltos tlkslumo lygls tr !rlrutr)

Rimantas Slavinskas

( \'ardas ir pavarde)( parasas )

;'i4t'( I-airnutc GLrclauskiene

(paraias) (r'ardas ir pavarde)

1'URT/\S Pastabos

Nr.
l,-inansiniai

metai
l'radjg

finansin iai
mctai

A. TT)RTAS 7313 7321

I I)inigui ir pirrigq ekr ir rlcntui ti | 639 ll.r7

II. lnresticijos i i,crtybinius popicrius
() t()51 l6l

I II. Kredito istaigoms sllteiktos paskolos ir kitos iS.lq gautinos sumos
t0 6L 2-2

IV.
Kredib unijos narianrs suteiktos paskolos ir kitos i5.iq gaurinos
SUMOS

ll 14'.72 103

Kitas tlnansinis turtas U

vl. Atsargos, ui skolas perinitas ir kitas turtas t2 t6 i6

VII t lgalaikis materialr.rsis turtas l3 101 ll

VIII Nematerialusis turtas l3 (l t,

TT,IITO IS VISO: 7313 7321

NTIOSAVAS KAPI'I'AI,1\S IR ISIPAREIGOJINIAI Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
I'ra0jq

finansiniai
mctai

B. NIOKETTNOS STINIOS IR ISIPAREIGOJI}IAI 67 t6 6639

Mokctinos surnos ir jsipareigo.jirnai kredito jstaigorns t1 l)1 t52

II
Moketinos sumos ir isipalcigo.jimai klienlatns ir kreclito unijos
nanams

l5 6(.li 5 o"169

III Kitos nrokctinos sulnos ir f sipareigo.jirnai l6 l9 I

IV. Aride.iiniai

Subordinuoti isipareigoj imai

NT]OSA\/AS KAPITALAS 627 (t82

Pa.iinis kapitalas t7 66,1 669

I Privaloniieji rczcrvai ir kapitalas t7 l3

II Perkaino.j irno rezervas

Nepaskirslytasis pelnas (nuostoliai) at/a -50 l3

v.l Ataskaitiniq melq pelnas (nuostoliai) L+ -50 I

\/, Ankstesniq mctq pelnas (nuostoliai) ll -(

NT]OSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGO.IINITI IS VISO: 7313 7321



Kredito uniir "PricnU launa"
(jnrones pavadinimas)

irnoneskodasll20462J+.@ksas83l952tt33.cl.paStaskuptirl;|ku.lt
(imones kodas. adresirs. kiti tluonrenr.s)

(-l'r rrtinirno 7r nta)

201(r m. gruodiio men. Jl d. PItl,)JO (NtiOSTOLil. ) A-l ASK,\t t',\

2017-03-0lJ Nr. 2- 17i.12

( ataskaitos suclirrvnro clata)

21116 metq tukst. Eur
(!teskNrtlnrs Iatkotrrpls )

Adnrinistracijos vadovas '\' .--^ . Rimantas Slavinskas
(jmones vrdovo pareigq pavadinimas) (parasas) (rarilas ir pavariJcl

V]'riausioj i buhaltere

(vlriausio.jo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tvarki'ti apskaitq kito asnrens pareigq pavadininias)

-d'tt( l.arrLlrre(irdaLrj.[rqrq
( parasas ) (\'ardas rr paYardc)

Eil.

Nr.
Sl raipsniai l)astabos

Nr.
Finansin ia i

metai
l'rad.jg linansiniai

metai

Pallkanq pajarnos 227 251

II Pallkanq s4naudos t7 i5
III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pa.jamos ) 60 52

IV, Kornisiniq ir klicntq aptarnavirno r.'eiklos s4naudos ) lt l2

Finansinio turlo vertcs pasikeitirno ir parclavinto rezultatas -95

vl Special iqi q atide.j iniq silnaudos l 6i) tl
v.2. Kitas linansinio turto vertcs frasikeititno ir parclavirno rczultatas l5 -t.1

VI. Kitas tinansines ir invcsticines veiklos pelnas (nuostoliai) .l f

VII Bendrosios ir adninistracines strnaudos ) 216 22(

VIII. Kikrs veiklos pa.jamos 6 2

IX. Kilos veiklos sanaudos

X, P E L N A S ( N t rO S'tO L tA | ) lp Rt E s A p N t o K E S't' I n- | N,t A -49 22

xt. Pelno mokestis 7

XII. RYNASTS PELNAS (NU0STOLtAT) -50 I9



Kredito unija,,PRIENV TAUPA,.

AISKINAMASIS neSTa.s
2016 M. GRUODZTO 3l D.

(visos sumos pateiktos tfikst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija ",Prienq taupa" (toliau KU) buvo uZregistruota LR juridiniq asmenq registre
1999 m. spalio 28 d.

Lietuvos bankas 1999 m spalio 28 d. i5dave licencij4 vykdyti indelirl ir kitq gr4Zintinq leSL.
priemLim4 i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq. pinigq pervedimo. valiutos keitimo (grynais pinigais.r
operacijas.

Kredito unija ,,Prienq taupa", tai kredito istaiga. kuri tenkina savo nariq [kinius ir
socialinius pereikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu is
neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito uniju
istatyme numatytiems asmenims ir prisiima su tuo susiiusi4 rizik:4 bei atsakomybq.

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

Respublikos kredito unijq istatymu. Lietuvos Respublikos finansq fstaigq istatymLr. Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais !statymais. prieZifiros
institucijos priimtais aktais ir savo istatais.

Unija yra Lietuvos centrinds kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU isik[rusi adresu Prienai, Vytauto g. 1A-3.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo l0 darbuotojq (2015 m. pabaigoje lt

darbuotojq). Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis - 687 eurtl praejusiais merais - 640 euru1.

Infr kredito

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestlti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 metLl finansiniq ataskaitq
pareneimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus.
Lietu','os banko nutarimus reglamentuojandiais kredito untjLl apskaitos tvarkym4 bei uniios
apskaitos politik4.

l

l
26

qo

IIIUI IIIAU I I11 unrlos nanus lr asoclluotus nanus
20t6-12-31 20t5-t2-31

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti naria

Fiziniai asmenys 3360 121 J)Z-) t2

Juridttniai asmenys 104



Unij os apskaitos pol itika patvirtinta 2009 - l2-l 6 ir pakeis ra 20 15 -03 -06.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien4

ir baigiasi gruodZio 3l dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - t[kst. euru (t[kst.

Eur).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus. kuriais
jos tutrtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai. pajamos ir sqnaudos brltq !ver1i.ti apdairiai. t. y,.
kad jq verte nebltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinra.

Turinio, o ne fbrn-ros pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje ira5omi pagaljq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljq juriding fbrmq.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankamai reikSmir-rgi1
inforrnacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai fipansilir,l
ataskaitq vartotoj ai gali prii mti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida. kad kredito unija
veiks irtEs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reikSrningai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitrl duomenys
yra palyginami.

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

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi b[ti supranramos vartotojams. turintierns
pakarLkamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 infbrmacij4.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotoiams fvertinti praeities. dabarties ir
ateities ivykius. priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimr-r
veiksrningum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos f'rnansines ataskaitos turi bDti matyti tikra ir teisipga
finans;ind bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos slr
s4naudomis, patirlomis uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje. bankuose ir kitosc
kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaiiistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto..Finansinis turtas ir llnansiniai
isipar;igoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko.
Lieturros Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdvds valstybiq vyriausybiq vertybinius
popienius bei Lietuvos Centrinds kredito unijos kapitalq. Sie vertybiniai popieriai pripaZjstami ir
verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kredito uniia turi:



- iki iSpirkimo termino laikomi ES Vyriausybiq vertybiniai popieriai" kurie apskaitomi
amoftizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4.

- pardavimui laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi tikrqja verte.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumq straipsny.ie parodomos Salies ir
uZsierrio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai. taip pat kitos gautinos surnos ir
avansai. Paskolos ir iS anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-oj,r verslo apskaitos standarto,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siun1.
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkalos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jt1 gautinll sumq straipsny,f e parodomos
kredit.o unijos nariams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sumos kaftu su sukauptomis pailkanomis"
Suteil<tos paskolos ir gautinos sumos pripaZjstamos ir vertinamos pagal 18-oio u.rilo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir flnansiniai isipareigojimai" nuoslatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunarma taikant apskaidiuotq palukanq rnetod4).
P as ko I 4 ve r I e s sumaii.j i ntus

Paskolos yra veftinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq veftinimo taisyklen-ris, kredito gnijos flnansiles
skolininko bDkles vertinimo tvarka ir verslo apskaitos standar-tais.

Paskolos veftinamos ne rediau kaip kart4 per menesf. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nusta1.o, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZe.jo. AtsiZvelgus j vertilirno
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, iverlinus rizlkq, grupuojamos j penkias grupes. Atsizvelgus j
grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti

paskolos rizikos
tiketini paskolos

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupE (tiketin4
atgaul.i paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikinimo priemong (uZtikrinimo prien.roncs pinigtl
srautq). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 8 proc. diskonto norma (201 -5

metais taikyta 8 proc. diskonto norma).
Paskolq veftes sumaZejimas 2016 ir 2015 metais buvo skaidiuojamas pagal tJniios

patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 (Lietuvos banko valdybos 2013-07-19 nutarimo Nr. 03-125 redakcija) patvirlintas
kredito unrjq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq aridejiniq (atidejimu) abejoriniems
aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turlo straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq
rnater:ialqji ir nematerialqji turt4. biudZeto skolos kredito unijai ir kitas flnansinis tufias. nepargdytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tuftas pripaZjstamas ir
veftinamas pagal l8-o.io verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

apskaitines vefles dalies suma2eiimo dydZiai pateikri lenteleie:
Paskolq rizikos grup€ Apskaitinds vert6s sumaZ€iimo dydis rrroc.

2016 m. 2015 m.
standartine (l rizikos grupe) U U

galilrnos rizikos (II rizikos grupe) 5

padirlintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25

abejotina (IV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) r00 100



Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas prerimto ir kito turto straipsnyje parodorna kredito uniios turimq atsargq.
uZ sk.olas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu rnetu ketinama parduoti. ir j kitus tuitcr
straipsnius neitraukto tufto verte. UZ skolas perimtas neflnansinis turtas. kuri arlimiausiu metur
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrEja verte atemus pardavimo iSlaidas. o veliau kaip ir atsargos
vefiirLamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarlo .,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialioio turto straipsnyje parodorna kredito unijos veikloje naudojamc,
ilgalaikio materialiojo turl.o, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-o.jo verslo apskaitos standartr)
,,llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito uniios veikloie naudojamo nematerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaito'ie uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto ".Nematerialusis
turtas" nuostatas, vefte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijirno savikaina 435 Eur. (2015 m. -.
435 Ilur) parodomas isigijimo vette, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turtcr
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amorlizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini b[de.
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo veftg per numatomq .jo nalrdojimo
laikotarpi.

Turt doii

Remonto ir prieZiDros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kaijoi
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turlo rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaito.fe
priklauso nuo trl darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq suml1 ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnl'je parodoma visa kreclito unijos
lsipar:igojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito lstaigoms suma. Moketinos sumos ir

isipar:igojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-o.io verslo apskaitos standarto
,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsny'f e parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams. kurie nera kredito istaigos. ir kredito uniios nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto.,Finansinis tufias ir flnansiniai isipareigo.iimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimtl srraipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-o1o
verslo, apskaitos standarto ,,Pelno mokestis". 3l -ojo verslo apskaitos standarto ..Atly,'gis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrEia verte, kuri4 sr,rdaro gryno.ii gautq lesq suma.
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiLl iplaukq ir padengimo vefies susidargs skirtumas pripaZistamas

okilaikuI t0 Ilau Ilt() al le
Ilgalaikio turto grup€ Nusid€v€iimo (amortizaciios) laikotarnis. metais

Programind iranga 3

PastataLi 20
Lengvieji automobiliai _
Baldai

6; lo
o

Kompiuterine iranga J

Kita iranga 4;5



pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarp[
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos leSos pripaZfstamos 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 turtq ir
isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito fstaigose laikornu
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito frnansinio turto. kuris nevertinamas tikr4ja
vefte. Amoftrzuota savikaina ivertinto finansinio turto palukanrl pajamos apskaidiuo.f amos taikant
apskaidiuottl pallkanq metod4. Pal[kanq pajamos pripaZistamos kaupirno principu..jei tiketina. kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitierns
klientams priskaidiuotos palflkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigo.iimus. kurie
nevertinami tikrqia vefte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos r.r2

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildoniai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZinami iSkarto juos gavus. Komisiniq s4naudos ),ra
pripa:Zistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZ!stamos. kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredilo
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertcs
suma:Zejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodornas verlybinitl popieriq
tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sun-raZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. prekvbos verlybiniais popieriais ir kitu
finanr;iniu turlu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqiq atide.jiniq. kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingLul4. j

kliento finansing ir ekonoming b[klg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turincias
itakos; kredito unijos turlo verlei, sanaudas.

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

Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kit6s veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unif os ataskaitinio laikotarpio pelno mokescio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu. 2016 metll
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis l5 proc. pelno mokescio tarif-as.2015 metq - i5
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus. galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokescio tr-rrto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirttp nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirlinti balanso sudarymo dienq yra naudojami atideto pelncr
mokesdio paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis. .iis pripaZistamas
finans;indse ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavtmas, vadovybes nuomone. yra tiketinas.



Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis. balanse
parodomos kaip isipareigojimai. o per ataskaitini laikotarpi !vykdytos iSmokos. ataskaitinir-r
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas"

Palyginamiej i skailiai

Apskaitos politikos lbei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standarl4. KU nustzrtytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas
yra 0,3 yo visos turlo balansines vertes, bet ne daugiau kaip22029 F,ur.

Ataskaitiniais metais buvo pakeistas investicijq i [,CKU kapital4 atvaizdavimas balanse ber
kitq pajamq (delspinigiq ir pan.) atvaizdavimas pelno (nuostoliq) araskaitoje. Del Sios prieZasries
patikslinta lyginamoji informaciia. Lyginamosios infbrmacijos pasikeitimo !taka atskleista lenteleje:
ZemieLu.

Straipsnis 2015 m.
patvirtinti

Skirtumas,
trlkst. Eur

duomen

Zemiau Siame ai5kinamajame ra5te visur nurocloma ataskaitiniais metais pakoreguota
lyginamoj i infbrmacij a.

FINANSINIV ATASKAITI.I PASTABOS

UBiT

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

ll. Investicijos i vertybinius popierius

V.Kitas finansinis turtas

III.K.omisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajarnos

Vlll.Kitos veiklos paj amos

A5 A A PALLIKANI. PAJA}IOS IR SAN.{TTDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
UZ paskolas 217 /.) ) I6
UZ lrisas LCKU I 5 -4
UZ vyriausybes VP 9 l6 -7
I5 viso pajamq 227 2s1 ,1

UZ indelius 14 30 ,16

UZ tiksliniq programq paskolas ir paskolas iS
LCKU

1J 5 -)

I5 viso s4naudq t7 35 -18
Grynosios paliikanq pajamos 210 219 -9



2 PASTABA KOMISINIIJ IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO tR PARDAVIMO
REZULTATAS

Ataskaitiniais metais nustatyti investicijq i LCKU kapital4 nu,rerreiin-
Unija Sios investiciios nuvertejimE paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU

pozYmlal.
finansines

ataskaitas (2016 metq lV ketvirdio vie5ai paskelbtos finansines ataskaitos), taikant nuosar.,vbes
metocl4 apskaidiuotas 30 proc. investicijos nuverlejimas.

4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS

5 PAIiTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S

N,4.UDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Komisiniq ir klientq aptarnav mo palamos 52 47 5
Pajamos i5 stojamo.jo mokesd o 0
Delspinigiq pa.jamos 7 4 a

J
Komisiniq ir klientq aptarnavimo iSlaidos l1 12
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos 49 10 9

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: 60 t2 48
Specialieji atidej iniai paskoloms 60 78 l8
Spec. atidejiniai kitam finansiniam turtui 0 -66 66
Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir
parclavimo rezultatas -35 -ll -21

LCK.U pa.jq nuvertej imas -59 0 -59
Nura5ytos paskolos 24 14 38

Rezultatas -95 -26 -69

NUOSTOLIA
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttkst. Eur
Realizuotas pelnas i5 operacijq uZsienio valiuta 1

I o

Rezultatas I 6 -f

NAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. Eur
Darb'o jegos iSlaidos t08 lll -3
Nepanaudotq atostogq kaupimai J 0 a

J
Nusideveiimo iSlaidos lt t1 0
FA audito iSlaidos /1T 4 0
Reklamos i5 marketinso iSlaidos 2 -l
Nuornos ir rySiu iSlaidos 4 o

.)

Kom andiruodiq ir transporto eksploataci i os iSlai dos 3 4 -1

Indel.iu draudimo imokos l5 16 -l
Atskaitvmai i stabilizac os fondq 18 19 I

-l

Darbuotoiu tobulinimo Slaidos 0



Tanliemos VO nariams 10 10 0
LCK.U nefinansiniq paslaugq iSlaidos l5 2 la

l-)

Kitos veiklos iSlaidos L) a/J+ -ll
I5 viso 216 220 -4

6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

7 PASTABA PELNO MOKESEIO SANAUDOS

8 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigui ir pinigq eloivulentui parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo barrko s4skaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos. lengvai konvertr-rojamgs i
Zinom4 pinigq sumq. Tokios leSos yra be nustatyto terntino, o vertes poky'diq rizlka vra labai
nedidr:le. Pinigq ir pinigq ekvivalentq srrukt[ra ir pokydiai:

9 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

6

AMOS IR S \AUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tflkst. Eur
Kitos pajamos 2 l

J
15 viqglajamq 2 -J -l
Rezultatas 2 -l

A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tfikst. Eur
Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos 2 I

Atidetojo pelno mokesdio s4naudos -t ) -J

15 viso pelno mokesiio s4naudq 1 -'t
1

Atidetojo pelno mokesiio turto judejimas

Likutis metq pradZioje 5 l
Turto pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms I 0

Turto pokytis del mokestiniq nuostolitl 1 0

Turto pokytis del VVP perkainojimo 0

Likutis metq pabaigoje 5 J 0

t.sk, del sukaupt4 kaupimtl utostogoms 2 I I
,le I mo ke,s t i nitl nuo s t o I iq 2 4 -2
del WP perkainojimo I 0 I

Straipsnis 2016-12-3r 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

GryrLieji pinigai 17 l9 .)

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsisl<aitomosiose saskaitose

1J 44

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose 1 577 1277 300
IS viso 1639 1297 312



Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko. Lietuvos Respublikos ir kitrl
Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius bei i LCKU kapital4. Investicijos i
vertybinius popierius balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis palukanomii ir jvertinus \€rtes
suma:Zejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 2016 m. gruodZio 3l d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos inr,esticijos
yra isigytos laikyti.ias iki iSpirkimo datos. ISpirkimo terminas 2018- 2024 metai. Vidutine pallka.r.
norma l,T9oA.lnvesticijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir struktlra buvo tokie:

2015 metais visas unijos VVP portf-elis buvo priskirtas laikomo iki iSpirkimo turto kategorijai ir
apskaitomas amortizuota savikaina. tadiau unijos vadovybes sprendimu VVP portfblis buvct
perkvalifikuotas iparduoti laikomq ir 2016 metais dalis VVP buvo parduota. kadangi pagal LB
nutarim4 reikejo maZinti VVP modifikuotq trukmg ir gerinti kokybg.
Inforrnacija del LCKU nuvertejimq sumll pateikta prie Sio aiSkinamo.io raSto 3 pastabos.

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KIToS IS JU
GAU'TINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos.
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodomi kaftu su sukauptomis pallkanomis paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4. iverlinus r,,ertes
sumaiiejim4 del galimq nuostoliq.

Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bldu. Sis rezervas skirtas kredito unttll" LCIKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSrr-rokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKLI nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje leSq. U2
likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0.00% dydZio metines palDkanos
(2015 metais 0.05 %).

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Investiciios i ealimo pardavimt vertvbinir-rs ie rius
l. Ilgalaikes investicijos i ES VVP

913 t+'l -s08

t. sk. i Lietuvos respublikos VP
910 703 201

I5 viso investicijq i galimo pardavimo
vertybinius popierius 913 1121 -508

investicijos i LCKU kapitalE r98 198 0
Investicijq i LCKU nuvertejimo suma -59 U -59
I5 viso: 1052 r619 -tb /

Straipsnis 20r6-t2-31 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 60 226 -166

15 viso 60 226 -r66



I1 PI\STABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKToS PASKoLoS IR KIToS IS.IU
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskc,los ir iS jq gautinos sulnos kartu su sukauptomis pallkanomis ir ivertinr-rs veftes sumaZeiima
del galimq nuostolir.,.

Paskolq pofifelio struktDra ir pokyciai bei uZtikrinimo priemoniq diskontuoti pinigq srautai:

12 P,ITSTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas neflnansinis turtas. kurf
artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas tuftas.

Eir.
Nr.

Rizikos
grup€

20r6-12-3r 2015-r2-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskai-
tint verte

spcc.
atid€jiniai

LiZtikrinirno
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai-
tine vertt

Spec.
atidtjiniai

[]Zti krininro
prirmoniq
diskontuoti

pinigq srautai

Apskai-
tint Yerto

Spcc.
atiddji niai

Standartine r 380 0 I 807 I 886 0 2481 -506 0

2 Galimos
rizikos 2077 4 3 085 1670 4 2415 407 (_)

a
J Padidintos

rizikos 504 745 290 5 437 214 /1-T
4 Abejotina 62 I 70 l4 6 3 48

5 Nuostolinga 652 197 539 Jt-) 128 185 339 69

6 I5 viso 4675 203 6246 4173 143 552r 502 60

7 Specialiqiq
atidej iniq
santykis su

kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq sun.ra.

proc.

4,34 3,43 XXX XXX

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tiikst. Eur

Kito turto vert6 laikotarpio pabaigoje

Blsimo laikotaroio iSlaidos 11 a1tl -20

t.sk. avansu sumoketos imokos i LCKU
stabilizacijos fond4 uL24 men.

10 29 -19

Atid,:to pelno mokesdio turtas 5 0

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto verte
laikotarpio pabaigoje, i5 viso:

l6 36 -20

L0



AtsiZvelgiant i 2014 m. gruodZio 1 8 d. LCKLI visuotinio nariq susirinkimo sprendim4.
2014 metats buvo pervestos avansines imokos i LCKU stabilizacijos fbnd4 uL2015, 2016 ir 2017
metus; (i5 viso 36 menesiq irnokos). 2016-12-31d. avansiniq imokq likutis ui.2017 m.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqif turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip
apribotos teises i ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos turimt
ilgalaikio materialiojo turto struktrJr4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

14 P;\STABA MOKETINOS S

15 PA.STABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNTJOS NARIAMS

Straipsnis Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nematerialusis
turtas

[5 viso

Likuriiai 2015 m. sausio I d.

lsigijimo verte I4l 60 I 208
Sukauptas nusidevej imas 3l 53 I 85

Likutine vertd t16 7 U | /.-)
Apyvarta per 2015 metus

lsigij irnai 0 1 0
Nusideve.jimas 7 Aa 0 ll

Likuiiai 2015 m. gruodZio 3l d.

lsigij irno verte 147 6l 20e
Sukauptas nusideve.i imas 38 57 96

Likutin€ vert€ r09 1 0 113
Apyvarta per 2016 metus

f sigrjimai 0 0
Nusidevej inras l 3 0 l0

Likuiliai 2016 m. gruodZio 3l d.

lsigijimo verte 147 62 210
Sukauptas nusidevej imas 45 60 106

Likutin6 vert€ 102 2 0 r01
Veikloje naudojamas nuddvetas

turtas (isieii imo savikaina) 0 59 0 59

A UMOS IR ISIPAREIGOJINIAI K]I.EDITO IST IGOMS
f sipareigojimo apraSymas

(paskcllos davejas, pirminc suma, valiuta, pal[kanq nornta. terminas)
20r6-12-31 2015-12-31 Pokytis,

ttikst. Eur
LCKU kredito linija, 2,5 yo pallkanq norma. nuo
2010-10-23 d iki 2018-12-31 d terminui 62 152 -90

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-3r Pokytis,
ttikst. Eur

Iki pareikalavimo:- fi ziniams nariams 4409 3779 630
krerJito unijq asocijuotq nariq 86 68 l8
Kltclms organtzacltoms 7 J 4

11



Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 4502 3850 652
Ternninuoti indeliai: - fiziniams nariams at al

'l-)l 26t / -486
kredito unijq asocijuotq nariq 2 2 U

Viso, terminuotq indeliq: 2133 2619 -486
15 viso 663s 6469 166

Pal[kanq normos uZ terminuotuosius indelius f-rziniams nariams svyruoja
0.3% iki 0,500 (2015 m. nuo 0.3% iki 1.00%)..iuridiniams nariams Eur - 0.3%
0,30ot'o iki 1,00%), uZ indelius iki pareikalavimo -0,0o (2015 m. - 0.0%).

l6 PII.'STABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGO.IIMAI

2016 r.n. nuo
(2015 rr. nlro

Straipsnis 2016-12-31 2015-r 2-31 Pokytis,
tiikst. Eur

Moketinos indeliq draudimo imokos 0 J -l

Sukauptos audito iSlaidos 2 2 0
Kaupimai atostogoms l0 7 J

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas J 2 l

Kiti isipareigojimai 1
T 4 U

[5 viso t9 l8 I

17 PITSTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Paiin,is kapitalos

Unijos pajini kapital4 sudaro 664 tfikst. Eur (2015 m.669 tlkst. eurq)..lis sudarytas iS

pagrindiniq ir papildomll pajLl. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 Eur, Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vienq bals4, nepriklausomai nuo
jo aprnoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje sr-rjuo atsiskaitoma
gr4Zinant iSpirktq privalomo ir papildomll pajLl imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo,,Del kredito unijq istatyrno I-796 pakeitimo'' Nr. XII-
2567 rruostatas, nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomi pajai. kurie isig_vri iki 2016-12-31.
nebus itraukiami i kredito unijos pajini kapital4 skaidiuojant maZiausi4 kredito r,rnijos kapital4 ir
veiklcrs rizlkq riboj andius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 20 I 6- I 2-3 I

bDklg tokiq pa.iiniq inaSq verte yra 559 t[kst. eurq.

P r ival omas i s r ezerv us

Unijos privalomEji rezerv4 sudaro
rezer\rE pervestas visas arba ne maZiau
rezervinis kapitalas sudare 13 tfikst. Eur.
priede Nr.I ,,Nuosavo kapitalo pokydiai"

visuotinio naritl susirinkimo sprendinru i privalomqii
kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno - 2016 rn.
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamo.jo raStcr

12



I8 PI\STABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMI] GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

Unijos turto ir isipareigojimq struktura pagal terminus:

20r6-12-31

19 P/TSTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAT

Unija kasdien fiksuo.ia visr.ts Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojandius normatl,vus.
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarp! normatyvai buvo vykdomi.

Informaciia apie urriios rodikli

Iki 3 men. Nuo 3 m€n.
iki I metq

Nuo I
tKr f
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS
VISO

Turtias
I 864 777 J+/.2 l 280 a1t1

| )+J
f sipaLreigojimai. kapitalas ir
rezervai 5037 1 535 108 oo-) ?a / 1

I )+-)

Likvidusis tuftas
2640

6445

2015-t2-31
Iki 3 men. Nuo 3 men.

iki 1 metq
Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Turtas 17 14 900 3206 I 501 7321

lsipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai 4411 205 5 135 720 7321

Likvidusis turtas 298 I

6096

Il t()rrnag le unllos I lus

Rodiklis 2016-12-31 20ls-12-31 LB nusta tas dis
Kapitalo pakankamurno rodiklis, proc. r8.86 21.99 >13 proc.

Likvidumo rodiklis, proc.

40^96 48.9

Nuo 2015- l2-3 I

kinta priklausornai nuo
indel iu auginto >409,0.

nuo20l6-12-il
nebepriklauso nr-ro

indeliq augirro ne

maliau 30oh
Padengimo likvidZiu tLrrtu rodiklis gfiq 77 4.12 >100 oroc.

Makrsimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas. proc, nuo Unijos
kapitalo

19,79 15.69 LJ PLWV

Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma,
proc. nuo Unijos kapitalo. 129.8 78.79 <300 proc.

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq
portfblio modifikuota finansine trukme nuo

') {t 4,72
<5 metai 2015 m.
<3 metai 2016 rn.

13



2016 m. gruodZio 3l d. neturi bUti didesne
negu treji metai
Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes
verlrbinius popierius procentas nuo kredito
uniios balansinio turto

12.43 19.41
Nuo 201 5- l2-3 I turi blrr
<50 proc.. nuo 2016-12-
3l <3,5 proc.

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

6.56 7.16
Negaii virSyti 10

procentq

20 PI\STABA INFORMACIJA APIE PINIGI.J SRAUTUS

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

2I PITSTABA SUSIJUSIOS SITYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Uniios valdybos nariai. stebetoj q tarybos nariai"
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administraciios vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikorni kredito uni.jos vado'o
sutuoktinis (sugyventinis). vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys. jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot4 jstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo reisiu dali.

2016 m. 2015 m.

Prisllaidiuota su darbo uZmokesdiu sus
ir.ioms tenkandiq socialinio draudimo

Ljusiq iSmokq
moku suma

a1
JI 3i)

Prisllaidiuotas atostogll rezervas ir jan-r tenkandios
socialinio draudimo imokos

I U

Kitos i5mokos (tandemos) 10 l0

I5 viso: 42 10

Likq: isipareigojimai vadovybei I

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4ly,gomis.
Susii Salims iSduot skol indeliu likudiaiu5rurll II I5 u O ll llm ell lal:

2016-12-3r 2015-t2-31

ISduotq paskolq likudiai 5l 38

Priinntu indeliu likudiai 303 179

22 P/ISTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu unija vykdo kapitalo pakankamumo. likvidumo.
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui, atviros uZsienio valiutu poziciios normatvr,'us ir
VVP normatyvus 2016 m. gruodZio 31 d

1AAT



23 PI\STABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2016 m. nuraSe paskolq 6 t[kst. Eur, (2015 m. nuraSyra - 2l tlkst. Eur). o
susigr:4Zino 30 t[kst. Eur (2015 m. * 7 tlkst. Eur).2016 m. pabaigoje nura5ytq ir nesusigraZi.tr,l
paskc,lq likutis buvo 73 tDkst. Eur (2015 m. - 97 tlkst. Eur).

Nebalansiniq isipareigojimq sumas sudaro kreditiniq korteliq neiSnaudotq kreditq likuciai-
60 tuLkst. Eur, pasiraSytq bet neiSmoketq paskolq sllma - 259 tukst. Eur, suteikto overdraflo
neparraudota suma 4 t[kst. Eur,2025-05-10 (2015 m. kreditiniq korteliq neiSnaudotq kreditr,l
likudiai 105 tuks. Eur, suteikto overdrafio nepanaudota suma 9 tfikst. Eur ir pasiraSr,'tq bet
neismoketq paskolq suma 144 tlkst. Eur. 6 t[kst. unijos garantija uZ I paskol4.)

Kiti nebalansiniai isipareigoj imai :

Nuomos ir panaudos bDdu gautas ir naudojamas tuftas.:

24 P,{STABA PELNO (NUOSTOLTD PASKTRSTYMO PROJEKTAS

Unija ataskaitiniais metais patyre 50 t[kst. eurl] nuostoliq, kuriuos planr.ro.ja dengti
privalomajame rezerve sukaupta suma (13 t[kst. Eur.)

25 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio ai5kinamojo raSto paraSymo datos jokiq kitq po balansiniq il,ykiq. turejusiq ar
galejusiq tureti itakos 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Administracij os vadovas \a Rimantas Slavinskas

Laimute Cudauskic,neVvriausioii buhaltere t'gLr/
'

Nuornos ar panaudos budu valdomas turtas Nuomos trukme

Prienq rajono savivaldybes taryba - J. Basanavidiaus g. 1, Jiezne 202s-06-08

Prienq rajono savivaldybes taryba - Prienq g. 13, StakliSkese 202s-06-08

Prienq rajono savivaldybes taryba - Kauno g. 33, Veiveriuose 2025-06-08

Prienq rajono savivaldybes taryba - Klevq g. 4. BalbieriSky.ie 2025-05- 1 0

l-)



AiSkinarno.jo railo pricdas \r. I

Kredito uniia "Prienq I

lnlongs pa\ adtntnlas

nrones kodls I 120.16234. V taut()

2016 metu

Admrnrstraci jos ladovas

(lmones vadovo parelgq paVadrntmas)

Vyrraustol i buhaltere

lA-3. I']rienai. tel./laksas tt -319 52tJ33. cl as ku
( Inror)es kodas. adrcsas. kiti duonrenvs)

NTIOSAVO K,\PI'I'.\LO POKYC'I,\I

: "'/

tr-rkst. Eur

Rimantas Siavinskas

w+;-";i-.

( \ ardas rr prt arde 1

l.arnute GudaLrskrgte
(vyrrausiolo buhalterro (buhalterro) arba galindio

tvarkvtl apskaltil kito as:nens parergq pavadrnrrnas)
(\drdas rr pa\arde)

Paj inis
kapitalas

Rezen'ai ir kapitalai Nepaskirsty tasis
pelnas

(n uostoliai)

l5 r,iso

privalomasis atsa rgos kiti

Likutis uZpraijusiq linansiniq metq
pabaigoje

65C 2t 0 --)a 61

Apskaitos politikos pakeitinro rezultaras

[',sminiq klaidq taisymo rezultatas

Perskailiuotas likutis uipraijusiq
finansiniq metq pabaigoje

6-5( 28 0 l.t 64.1

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pclnas
( nuostoliai )

l!

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai -2t 2li
Pa.jinio kap,italo pokltis

I

Likutis pra€jusiq finansiniq mctq
pabaigoje

66t 0 l3 682

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
InttostoIiai)

5i)

(itos iSrrrol<os

iudrirl ti re.zL.rvai IJ 0
Panaudoti rczervai

I'aj inio kapitalo pokytis )
Likutis ata.skaitiniq finansiniq metrl
pabaigo.ie

661 IJ 0 -5{ 62',



Aiikinamojo ra6to priedas Nr.2

Kredito unija "Prienq taupa"
(!rnones pavadinimas)

imones kodas I 1204623.1 vytauto g. lA-3, prienai, tel,/faksas g 3 I 9 52g33, el. paStas k D lku.lt
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYCIAI

2016 metLt tukst. Eur

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra0j9

finansiniai metai
Pagrindin€s veiklos pinigq srautai

Ll.r gautos palukanos 114 248
Lt.2. sumoketos palDkanos 1A i8
1.1 . Rezultatas 200 2t0
1.2.1 gauti komisiniai 52 47
L2.2 iurnoketi komisiniai II t2
I') Rezultatas 1l JJ
I.3. I ;usigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq l-599 2508
t.3.2 suleiktos paskolos kredito unijos nariams 207 5 2641
I. J. Rezultatas -176 139
I.4.1 indeliu iS klientu ir kredito un jos nariq iplaukos t9782 26t81
1.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5rnokos 19610 t-s75
1.1. Rezullatas 172 | 2-

t.5.I <redito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
raskirties le5q jplaukos

r68 2221

r.5.2 <redito lstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
raskirties le5q iSmokos

2 85i

1.5 R.ezultatas t66 t37l
r.6.1 iplaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) g 4C

t.6.2 iSmokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 99 ll(
1,6 Rezultatas -90 -6
t.1.1 kitos uZ paslaugas gautos sumos l0
1.1.2 kitos pagrindines veiklos pinigq jplaukos 2 8

r. t.) kitos pagrindinds veiklos pinigq iSmokos 182 89
l.'7 .4 sumoketas pelno mokestis

1.7. Rezultata,s /70 -81

Grvnieii pagrindines veiklos ninigu srautai -157 l7 51

II InvesticinOs veiklos pinigq srautai
ll.l.l iplaukos perleidZiant vertvbinius popierius t991 Jta
1.1.2 iSmokos jsigy jant vertybinius popierius I 489 I 430
II.1 Rezultatas 505 Ht8
n.2.1 jplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqii, nematerialqj j

turta

il.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqji, nematerialqli
turtq

1.2 . Rezultatas I -1
il.3.I kitos investicinds ve klos pinigq plaukos

U.3.2 kitos investicines ve klos pinieu Smokos

11.3, Rezttltatas 0 0

Grynieii investicinds veiklos pinigu srautai 504 lll9



Ai5kinamojo raito priedas Nr.2

PINIGU SRAUTU POKY.IAI

Adrninistracijos vadovas , .- i Rimantas Slavinskas
(jnronOs vadovo parcigq pavaclinimas) -T."_li"r)' 

,a,","L, " 
p.. r"1,,

'I

Vr riausioji huhultcri' iVrl'( 
Luirrulr. Uutlrrrrskie.i.

(r'1''riausio.io buhaltcrio (buhalterio) arba galindio m",*vrt (r"*,^, ir ,.r.*,
tvarkyti apskait4 kito asmens parcigq pavadinirnas)

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg

finansiniai metai
Itl Finansinds veiklos pinigq srautai
III.1.I rajq lmokos r3t I3-s
III t.2 iSstojusiems

pajai
136 ll(

III. I.3 pelno dalies iSmokejimas kredito unijos nariams

III,I Rezultatas _J t9
lU.2.l pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos sumos

1il.2.2 pagal subordinuotuosius !sipareigo.j imus sunrokOtos
SUMOS

III.2. Rezultatas
U 0

III.3.1 kitos finansines veiklos pinigq !plaukos
IIt.3.2 kitos finansines veiklos pinigq iSmokos
III.3 Rezultatas

U U

Grvnieii finansin€s veiklos rrinisu srautai -5 l9
tv. Grynasis pinigq srautg padid6jimas (sumaZ6jimas) 342 657

Pinigai laikotarpio pradZioje t291 640

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje I 619 1291
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