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uAB,,Audito tikslas"

NEPRI KLAUSOMO AUDITORIAUS TSVANA

Kredito unijos ,,GargZdq taupa" nariams

Nuomond

Mes atlikorne kredito unijos,.GargZdq tallpa" (toliau - Uniios) finansiniq ataskaitq. kurias sudaro 2016 rn.
gruodZio 3l d. balansas. tq dienq pasibaigLrsiLl nretq pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kirrarrasis ra5tas. lskaitant
reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, auditq.

Mu.st1 ntrontone, pridelos,/inan.sine,s utq,skuilos t,i.sai,s reik,intirtgcti.s utivilgiui.s tei.singui putcikiu unijo,s 2016
nt. gruocliio 3l d. /inun,sing pacletj ir lc1 clienq pusihoigusitl net4.finunsinius t'eiklo,y rezultcttu.s ir pinig4 srult!u,t
pcrg,trl Lietuvos Respuhlikoje galiojaniiu,s teises uktu,s, reglunenttrojuniiu.s buhultering u7tskuitrl ir./inunsiniq
ataskuitt1 sudarymq, ir versItt upskuito,s sIandurtu,y.

Pagrindas nuomonei pareik(ti

Audit4 atlikorne pagal tarptautittius auclito standaftus (toliau - TAS). Mr-rsq atsakornybe pagal SiLros standaflus
iSsarniai apibldinta Sios iSvados skyriu.ie,,Auditoriaus atsakomybd LrZ finansiniq ataskaitq auditq". Mes esarne
nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos iSleistq Buhalteriq
profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito jstatyrno reikalavirnus.
susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikornes kitq etikos reikalavirnq. susijusiu su
Lietuvos Respublikos audito jstatyrnu ir'|BESV kodeksu. Mes tikirne, kad rnDsq surinkti aLrdito lrodyrnaiyra
pakankarni ir tirrkarni rnDsq nuomonei pagrjsti.

Dalyko pabr6Zimas

Nes4lygodatni savo truomortes. atkreipiarne demesj j finansiniq ataskaitq aiSkinarnojo raSto S-qjq pastabq.
kurio.je nurodytas investicijq jLietuvos Centrines kredito uniios kapital4 nuverte.iimas ir jo apskaiciavrrno
rretodas.

Vadovyb6s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga u2 Siq finansiniq ataskaitq parengirr4 ir teisingq pateikirl4 pagal [.ietur,'os
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglarnentuojancius buhaltering apskait4 ir finansinq atskaitornrbg. ir

verslo apskaitos standartus ir tokiq vidaus kontrolg, kokia, vadovybes uuonrone. yra brltina flnansindnts
ataskaitorns parerrgti be reik5mingq iSkraipyrnq del apgaules ar klaidos.

Rengdarna finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti Unijos gebejirn4 tgstiveiklq ir atskleisti(jei
b[tina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinunto apskaitos principo taikymu. iSsk1,rus

tuos atvejus, kaivadovybe ketirra likviduoti Unij4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvrl, tik
taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmer)ys privalo priZi[reti Uniios finansinir-1 ataskaitll rengirro proces4.
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Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

MDsq tikslas yra gauti pakankam4 uztikrinim4 del to, ar fluansinds ataskaitos kaip visuma nera reiksrnin_rlar
iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4. kLrrioje pateikiarna nrrlsrl nuorloli.
Pakankarnas uZtikrinirnas-tai auk5to ly,gio uZtikrinirlas, o ne garantija, kad reik5nringq iikraiplrn4..leigu-jis
yra, visada galirna nustatyti per audit4. kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai. kLrrie gali atsirasti clel
apgaLrlis ar klaidos, laikomi reik5rningais. jeigLr galima pagristai nurnatyti, kad atskirai ar karru.jie gali tLrreti
dideles itakos var-totojq ekonominiams sprendinrams, priirrramierns rerniantis flnansinernis ataskaitomis.

Atlikdarni audit4 pagal TAS. viso audito metu prierneme prof'esinius sprendirnus ir'laikernes profbsinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustat€rne ir ivertittonte, finatrsiniq ataskaitq reikSmingo i3kraipyrno del apgaules arba klaidq rizik4.
suplanavome ir atlikonre procedt-rras kaip atsak4 i tokiE rizik4 ir surinkorne pakankarrq tinkarnq audito
irodyrnq mDsq nuornonei pagristi. ReikSrningo iSkraipyrno delapgaLrles neaptikimo rizika y,ra clidcsnd ner
reikSrningo iSkraipyrno,Cel klaidq neaptikirlo rizika, nes apgaule gali buti sukciavirnas. klasto.jirnas.
tydinis praleidimas. klaidingas aiSkinirnas arba vidaus kontroliq nepaisyrnas.

. Supratome su aLrditu susijusias vidaus kontroles, kad galeturne suplanuoti konkrediornis aplinkybemis
tinkarnas audito procedliras, o lre tarn. kad galetume pareik5ti nuolnong apie Unijos vidaus kontroles
veiksmingurrq.

r lvertinome taikomq apskaitos tnetodq tinkamurnq ir vadovybes atliktq apskaitiniq veftinirnq bei sLr .jais
susij usiLl atskleidimq pagrjsturnq.

. Padardlne i5vad4 del taikonro veiklos tgstinurno apskaitos principo tinkarnurno ir del to. ar. rerniantis
surinktais irodyrnais, egzistuoja su jvykiais ar s4lygornis sr.rsijgs reikSnringas rreapibri2tLrrras. ddl kLrritr
gali kilti reik5rningLl abe.loniq clel Unijos gebe.jimo tgsti veikl4. JeigLr padarome i5vad4. kad toks
reikSrnirrgas neapibreZtutnas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalorre atkreipti demesj j susijusiLrs
atskleidimus fittansinese ataskaitose arba. jeigu tokiLl atskleidimq nepakanka, turirne modiflkLroti savcr

nuomong. Mrlsq iSvados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkorne iki ar"rditoriaus i5vados datos.
Tadiau, busimi jvykiai ar s4lygos gali lemti, kad Unija negalds toliau tgsti savo veiklos.

. lvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikirn4, struktr-rr4 ir turinj. iskaitant atskleidimus. ir tai. ar
finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip. kad atitiktq teisingo pateikirncr
koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, infonnavome LrZ valdyrn4 atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikinro laikq bei
reikirningus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontroles trlkurnus. jeigu juos nustaterne audito
rnetu.

ALrditorius Virginij us Saldukas
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Kredito unija "GargZdq taupa"
( imoncs pavaclinirnas )

I. k. 300044067, Nauioii g. 5, GargZdai
(imones kodas. adresas. kiti duonicnl's)

2016 m gruodZio m€n.31 d. BALANSAS

2(t l7-03-22 Nr._
(ataskaitos sudaryrno data)

2,015 metq

( l r"irtinirno Zr'nra)

t[kst. EUR
(atashaitinis laikotarpis)

Adminstraciios vadovas

(inrones vadovo pareigq pavadinimas)

Vl r.brLhirltere

(.rlaskarlos tikslurno lvgrs rr raliua)

Vidas R

lvardas rr

,\sta N{ikuZienc

TURTAS Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra6j9

finansiniai
metai

A. TURTAS 4775 5323

I l'inigai ir pinigq ckvivalcntai 6 225 5 ttt-l

It Invcsticilos j vcrtl'binius popicrius 7 95 l-]5

III Kredito jstaigoms sutciktos prrskolos ir kitos i5.jq gautinos sr.lrnos
6 +l ,l(

IV
Kredito unijos nariams sutciktos paskolos ir kitos i5.jq gautinos

sumos
-i-t -)+ 2901

Kitas finansinis turtas (

VI. Atsargos" uZ skolas pcrirntirs ir kitas turtas li) l 2(

VII Ilgalaikis materialusis turtas ll t1

VIII Ncmatcrialusis turlas

TURTO IS VISO: 4715 532:

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai
metai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJTMAI ,t396 475t

Moketinos sunros ir jsipareig,r.jimai kredito jstaigorrs t2 87 251

II
Moketinos surnos ir isiparcig,rjiniai klientams ir kredito uniios
nariams

l3 1299 1+U9

III Kitos mokclinos surros ir isiparcigo.iimai l.l 10 l()

IV- Atide.iiniai

Subordinuoti isipareigoj irnar

NUOSAVAS KAPITALAS l?q 505

Pa.jinis kapitalas t5 52( 572

II Privalomie.ji rezervai ir kapitalas

III Perkaino.l imo rezervas

IV, Nepaskirstvtasis pelnas (nuostoliai )
)) I -l; '1

IV.I Ataskaitiniq rnetq pe Inas (nuostoliai) l+( ll

IV.2 Ankstesniq rnetq pelnas (nuostoliai) 1(

NUOSAVO KAPTTALCT rR ISIPARETGOJTMV rS VrSO: /471s
<1t r

(vyriausiojo buhaltcrio (buhalterio) arba galinr)io

tvarkvti apskaitq kito asnrens pareigq par"adinirnas)

( pilraSas ) (r'ardas ir pavardc)



Kredito unija "GargZdq taupa"
(imones pavadinimas)

[. k. 300044067, Naujoji g. 5, GargLdai
(imones kodas, adresas, kiti duornenys)

2016 m. gruodZio men.31 d. PELNO (NUOSTOLI[r) ATASKAITA

201 7-03-22 Nr
(ataskaitos sudarvrno data)

2016 metq

(Tvirtinirlo Zvrra)

tu kst. EU R

(ataskartrnis larkotarpis) (ataskrrtos trkslurno lyurs ir rrlrLrtal

-\
AdminLstracijos vadovas Vidas Budginas

8il.
Nr,

Straipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai

I Pallkanq pajamos I 205 255

II Pallkanq s4naudos I 86 l0(

III Komisiniq ir klientq aptarnavirno veiklos pajarnos 2 44 .|

IV. Kornisiniq ir klientq aptarnavirno veiklos s4nar-rdos 1 25

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavirno rezultatas l 140 -3r

v.l Special i Ly L1 atidej i niq sEnaudos 3 -28 ,!, 't

v.2. Kitas flnansinio tur-to vertes pasikeitirno ir pardavimo rezultatas 3 r68 -8

VI. Kitas flnansinds ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0

VII Bendrosios adrninistracinds s4naudos 4 r38 r28

VIII Kitos veiklos pajamos C 0

tx. Kitos veiklos s4naudos C

X. PELNAS (NUOSTOI,IAT) PRIES APMOKESTINIMA -140 \)

xt. Pelno rnokestis ) I

XII GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -140 31

(imones vadovo pareigq pavadinimas) i

Vyr.buhaltere

(paraias) (vardas ir pavarde)

Asta MikuZiene

(vyriausiojo buhaltcrio (buhalterio) arba galindio (para5as) (vardas ir pavarde)

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)



Kredito unija ,,GargZdq taupa"

AISKINAMASIS ru.Slas
2016 M. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos ttkst. eurq, jei nenurod),ta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Kredito uniia ,.GargZdq taupa" (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq re.jestre 2004 m.

Iiepos 28 d.

Lietuvos bankas 2(104 m. liepos 28 d. iSdave licencij4 vykdyti Kredito unijos ..Garg2dr-1

taupa" veiklq pagal istatus.
Kredito unija ,,GargZdq taupa", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir

socialinius poreikius ir turi licencii4 verstis. ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leStl priemirnu iS

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijrl

istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiirna su tuo
susijusiE rizlk4 bei atsakom,ybg.

Kredito unijos. kaip juridinio asmens. teisine fbrma yra kooperatine bendrove"

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu" Lietllvos
Respublikos kredito trni.jq istatymu. Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu. Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais. prieZifiros

institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKLI) nare.

KU yra isiklrrusi adresu Kr,'ietiniq 11-6. GargZdai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 6 darbuotojai (2015 m. pabaigoje 6

darbuotojq). Vidutinis darbuotojo mdnesinis darbo uZmokestis buvo 2016 metais -804 eur..2015
metais - 759 eur.

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

z0l6-12-3r
Nariai Asoci

F'iziniai asmenys 1364

Juridiniai a,\menys JI

II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemrauyra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai. naudoti 2016 metq linansiniq ataskaitr-1

parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus.
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito uniiq apskaitos tvarkym4 bei uniios
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2004-10-05 ir pakeista 2016-12-15

2015-12-31
juoti nariai Asocijuoti nariai



Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien4
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansindse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tr--rkst. eurq.
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus. galiojancius keitimo

dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaiciavus uZsienio valiuta
ivertintus piniginius turlo bei isipareigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus. kuriais
jos tuftas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq iverlinti apdairiai. t. y.
kad jq verte nebltq nepagr!stai padidinta arba nepagristai sumaLinla.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai lvykiai kredito unijos
apskaitoje jraSorni pagaljq turini ir ekonominq prasmQ. o ne tik pagaljq juriding fbrmq.

Reik5mingumas. Irinansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSmingzl
infbnnacij4. lnfbrmacija reikSminga tada, kai j4 praleidr-rs arba pateikus neteisingai f'rnansinirl
ataskaitq vartotoj ai gali prii mti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida. kad kredito r-rnija
veiks irtgs savo operacijas pakankamai ilgai. kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritl,s nebus
reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovllmas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaittl duomcnl's
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines ataskaitos.
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities iv1,kius. bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. irinansines ataskaitos turi b[ti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 inlbrmacij4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities. dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciar,r priimtq sprenclimq
veiksmingum4.

Patikimumas. tikrurnas ir teisingumas. Inlbrmacija patikirna tada, kai ji ,v-ra tiksli. iSsarni ir
joje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos flnansines ataskaitos turi bDti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines b[kles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, sieiarnos slr

s4naudomis, 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 l8-ojo verslo apskaitos standafto.,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i verlybinius popierius straipsnyje parodomos investiclos i l.ietuvos banko.
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdves valstybiq vyriausybiq vert),binius
popierius bei Lietuvos Centrinis kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripa2!stanri ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto.,Finansinis turtas ir finansiniai fsiparcigojimai"
nuostatas.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnlje parodomos Salies ir
r.rZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai. taip pat kitos gautinos sumos ir



avansai. Paskolos ir iS anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqlq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito uniios nariams suteiktq paskolq ir kitq i3.f q gautinq sumq straipsnvje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5.iq gautinos sulrros kartu su sukauptontis pallkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4).

P as ko lq ve r ti s sum ai|i imas

Paskolos yra vertineLmos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais. l,ietur,os Banko
valdybos nutarimais. kredito unijos paskolq vertinimo taisl,kleniis, kredito uni.jos flnansines
skolininko bfikles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standarlais.

Paskolos vertinamot; ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq r,ertinimo metu
nustato. ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vertd nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertininto
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupq, kredito unijos val,Cybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies surnaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq veftds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupQ (tiketinq
atgauti paskolos apskaitinds vertds dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinirno priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZti.krinimo priemones pinigq sraut4 taikoma I proc. diskonto nornla (2015
metais taikyta 1 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes surnaZejimas 2016 ir 2015 metais buvo skaidiuoiamas pagal Unijos
patvirlintas paskolq vertinimo ir specialiqjq atide.iiniq taisykles. parengtas vadovau.jantis Lietuvos
banko valdybos 2009-03-2(i nutarimu Nr. 38.

Kito tinansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito r-rnijos perleistq
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas flnansinis turtas. neparodl'tas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZjstamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansir-riai fsipareigo.jirnai"'
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turlo straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq.
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kurf artimiausiu metu ketinama parduoti. ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto vefid. UZ skolas perimtas nefinansinis tufias. kuri artiniausiu metr.r

ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
veftinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarlo .,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito uniios veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoie uZregistruoto pagal 12-o.jo verslo apskaitos standarto

,.llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, vertd.

Paskolq rizikos grupd Apskaitinds vert€s sumaZeiimo dydis rrroc
2016 m. 2015 m.

standartine (l rizikos grupe) 0 U

galimos rizikos (ll rizikos grupe) 4 4

padidintos rizikos llll rizikos grupe) l5 l5
abeiotina (lV rizikos srupe) 40 40
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 r00



Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nernaterialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standar-to,.Nernaterialusis
turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas parodomas isigijimo verte. sumaZinta sukaupto nusideve.jimo
(amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiciuojamas naudojant
tiesini b[d4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turlo vieneto isigijimo vertq per numatomq jo
naudojimo laikotarpi.

Turlo naudojimo laikotarpiai pateikti Zemiau:

Ilealaikio turto grupd Nusid6ve.iimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Admi ni stracines patal pos 20
Programind iranga a

J

Baldai 6
Kompiuterine iranga 3

Remonto ir prieZilros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpir-r. kaijos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaito.je
priklauso nuo tu darbu suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsny.je parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos strmos ir
fsipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumLl ir jsipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parocloma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams. kurie nera kredito istaigos, ir kredito uniios nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistarni ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyie parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniLrose. Siame
straipsnyje parodomos mokdtinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-o.jo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ..Atl,vgis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte. kuri4 sr"rdaro grynoji gautq ldsq suma.
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina. o tarp gautq grynqiLl iplaukq ir padengirno vertes susidarqs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoie per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojancias pallkar-rq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo monlentu.

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 turt4 ir
isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu. kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio tur-to. kuris neveftinamas tikrqja
vefte. Amortizuota savikaina iverlinto finansinio turto pahkanq pajamos apskaidiuojarnos taikant
apskaidiuotq pallkanq metodE. Pallkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina. kad
bus gauta ekonomind nauda ir pajamq suma gali blti patikimai ivertinama.



Pallkanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitienis
klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus. kurie
neveftinami tikrqi a verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos paja{A ir s4naudq straipsniuose parodomos u2

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami iSkarlo .iuos gavus. Kornisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Kornisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaListarnos. kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto verlds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vefies sumaZeiimo ir nuostolio del veftes
sumaZejimo panaikinimo t'ezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodornas vertybiniq popieriLl
tikrosios vefids pasikeitimo. vert1,[iniq popieriq ir kito f-rnansinio turto vertes surna2ejimo ir
nuostoliq del verles sumaZe.jimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitLr
flnansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsny.je parodomi specialiqjq atidejiniq. kuriuos
fbrmuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingumel. i
kliento finansing ir ekonoming bfiklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdymq, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybcs. turindias

itakos kredito unijos turlo vertei, s4naudas.
Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnl,je parodomos ataskaitinio laikotarpio

s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
Kitos veiklos pajarnq ir kitos veiklos s4naudtl straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.
Vadovaujantis LR pelno mokescio istatymu, 2016 metq apmokestinamajam pelnui taikomas

pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas,20l5 metq - 5 proc.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias flnansines ataskaitas
yru 0,1oA visos turto balansines vertes.

Ataskaitiniais metais buvo pakeistas investicijq i LCKU kapital4 atvaizdar,'imas balanse bc'i

kitq pajamq (delspinigiq ir pan.) atvaizdavimas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Del Sios prieZasties

patikslinta lyginamoji informacija. Lyginamosios informacijos pasikeitirno itaka atskleista lentele,je

Zemiau.

Zemiau Siame aiSkinamajame ra5te visur nurodoma ataskaitiniais metais pakoreguota lyginamo.ji
informacija.

Straipsnis 2015 m.
pafvirtinti
duomenvs

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

Skirtumas,
ttkst. Eur

II. Investicijos i vertybinius popierius 0 135 135

V.Kitas finansinis turtas 135 0 -135

III.Komisiniq ir klientq ap,tarnavimo veiklos
paiamos

5
1a
J/ 32

VIII.Kitos veiklos paj amos J ./. 0 -32



III. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

UPAS I AtsA PAL U KAN U PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttikst. EUIt
UZ paskolas 204 l) -) -19

UZ leSas LCKU 2 I

[5 viso pajamq 205 zl:) -50

UZ indelius 82 91 _c)

UZ LCKU paskolas 4 c) -)

I5 viso sanaudu 86 r00 l4
Grynosios palukanq pajamos 119 155 -36

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
ttikst. EUR

UZ pervedimo, atsiskaitymo. kreditavimo ir kitus

isipareigojimus

7 c-) -)

Delspinigiq pajamos 36 a1
-)l -5

Kitos pajamos 0

Viso komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamq 14 1l t
J

UZ pervedimo, mokejimo operacijas ir kt. i5laidos ll 5 o

Viso komisiniq ir klientq aptarnavimo iSlaidq ll f 6

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos

33 36 -J

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokvtis,
tiikst. EUR

Specialiqj q atiddj iniq s4naudos: -28 23 -51

Spec. atidejiniai paskoloms -28 /-J -51

Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

-168 -8 -160

Nura5ytos paskolos -128 -8 -120

lnvesticijq i LCKU kapita.lo nuvertejimo rezultatas -40 0 -40

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

196 l5 -2rl

A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

tiikst. EUR
Darbo jegos i5laidos 77 72 )

Nusideveiimo iSlaidos 0

FA audito iSlaidos J I
,)



Reklamos ir marketinso iSlaidos 0

{rangos prieZirJros iSlaidos 5 3 2

Indeliu draudimo imokos t5 lt 4

Atskaitymai i stabilizaciios fonda t7 11 J

Komandiruodiq ir transporto iSlaidos 4 4 0

Telefono ir ry5io paslaugos ) ) U

ISlaidos patalpq iSlaikymui 6 t) -J

Kitos iSlaidos 39 ll 28

15 viso 169 128 1l

AS I AI'A A
5Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,

ttikst. EUR
Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos 0 -l
15 viso pelno mokesiio sqnaudq 0 I -l

ST B PELNO MOKESEIO SANAUDOS

Atidetasis pelno mokesdio tufias nuo laikinqjq aprnokestinamqjr; skirturntl (sukaupttl

mokestiuiq nuostoliq ir neiSmoketq atostoginiq kaLrpiniq) nera apskaityti. nes ndra pagrjstq irodynq. kacl

ate ityj e bus uZd i rbta pakankaurai apmokesti namo.j o pe I no 
"

7 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Apskaidiuotosios palDkanq normos uZ terminuotus indelius 2016 m. svvravo nuo 0.3% iki

Iftedito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU. likvidumo palaikymo rezerve. kuris
yra sudaromas LCKU visuotinio nariq susirinkimo nustatytu b[du. Sis rezervas skirtas kreditir
unrjq, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti. suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas
arba i5mokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinirnui.
Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sEskaitoje turi laikyti LCKU
visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kreclitcr

uniioie litais ir uZsienio valiuta leSq.

6 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Straipsnis 20r6-12-3r 2015-12-31 Pokytis,

trlkst. EUR
Grynieji pinigai 35 4l -o

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose

atsiskaitomosiose s4skaitose

l0 c)

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose 2252 21 81 71

I5 viso 2297 'r))7 71

3%
Straipsnis 2016-t2-31 2015-12-31 Pokytis,

tiikst. EUR
Terminuoti indeliai LCKU

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 41 40 I

15 viso 4l 10 I



8 PASTABA INVESTICI.IOS I VERTYBINTUS POPIERIUS

Ataskaitiniais metais nustatyti investicijq i LCKU kapital4 nuverte.jimo poZymiai. IJnija Sios
investicijos nuvertejim4 paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKTJ llnansines ataskaitas (2016
metq [V ketvircio vieSai paskelbtos finansinds ataskaitos). taikant nuosavybes metodq apskaicir,rotas
30 proc. investicijos nuvertej imas.

9 PASTABA. KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS.TU

GAUTINOS SUMOS

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis,
tflkst. BUR

Investicijos i LCKU kapital4 135 135 0

Investicriq i LCKU nuvertejimo suma -40 0 -40

15 viso 95 l3s -10

Informacija apie paskolas ir jq nuverlejimo sumas:

Eil.
Nr.

Rizikos
grupe

2016-t2-31 20t5-12-3r Pokytis per metus,
t[kst. EUR

Apskai
-tind
vert€

Spec.
atid6-
jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai
-tin€
vertd

Spec.
atid€-
jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai
-tind
verte

Spec.

atid6-
jiniai

1 Standartine 928 0 191 1914 0 1745 -986 0

2 Galimos
rizikos

s06 l9 434 570 l8 515 -61 I

3 Padidintos
rizikos

188 I 191 232 5 255 -44 -4

4 Abeiotina 47 5 46 t9 7 6 28 -2

5 Nuostolinca 943 245 866 475 276 307 468 a1-Jl

6 I5 viso 2612 278 3210 306 2828 -s98 -36
Specialiqiq
atide.jiniq santl'kis
su kredito unijos
nariams suleiktq
paskolq suma.

10,64 7,64 XXX XXX

10 PASTABA ATSARGOS. UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Straipsnis 20r6-12-31 2015-12-31 Pokl'tis,

tiikst. EUR
Avansine imoka i LCKU Stabilizacijos fondq a

J 19 -16

Kitas turlas 0 -1

I5 viso J 20 ii
11 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsnis
Pastatai Kitas veikloje

naudojamas
turtas

Nematerialusis
turtas [5 viso

Likuiiai 2015 m. sausio I d.

lsigijimo verte 0 5 0 5

Sukauptas nusideve.i imas 0 4 0 .l



Likutind vertd 0 I 0 l

Apyvarta per 2015 metus

Nusideve.jimas 0 0

Nura5ymai likutine verle 0 U 0 0

Likuiiai 2015 m. gruodZio
3l d.

lsigijimo verte 0 5 0 )
Sukauptas nusidevej imas 0 4 U I

Likutine verte 0 I 0 I

Apyvarta per 2016 metus

f sigiiimai 48 0 .to

Nusiddvdjimas I I 0 )
Likuiiai 2016 m. gruodZio
3l d.

Isigijimo verle A1 2 0 49
Sukauptas nusideve.j irnas I 0 )

l,ikutind vertd 46 I 0 17

Veikloje naudojamas
nud6vdtas turtas (isigijimo

savikaina)

0

J 0 J

Ataskaitiniais metais !sigyti patalpos, kurioje fsik[rusi Unijos b[stine. Pagal pasira5-vt4
pirkimo - pardavimo sutarti Unija yra prisiemusi isipareigojimus susijusius su isigytrl patalpq
atliktq renovacijos darbq apmokejimu. Kadangi negalima patikimai apskaidiuoti Siq darbq venes.
todel tai ndra atvaizduota fi.nansinese ataskaitose.

13 PASTABA MOKETII{OS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pallkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams ir .juridiniams nariams svy'ruoja
2016 m. Nuo 0,2 oA lki 2,izo (2015 m. Nuo 0,3 oA iki 3 oA), uZ indelir.rs iki pareikalavimo - 0 9/o

(2015 m. 0 %).
Finansiniai isipareigo.jimai pagal terminus pateikti 17 pastaboje.

ET2 MOKE'I'INOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS
Straipsnis 2016-t2-31 2015-12-31 Pokytis,

ttikst. EUR
Paskolos i5 LCKU 84 251 -16'.7

Paskolos iS LCKU Invegc,s projektui J 8 -)
I5 viso 87 259 -17t

StraiLpsnis 2016-t2-3r 2015-12-31 Pokytis,
tiikst. EUR

Iki pareikalavimo:- flzinizLms nariams 572 734 -t(-)'

- kredito unijq asocijuotq nariq 25 44 -19

Viso iki pareikalavimo: 597 778 -l8l
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 3 589 37 11 122

Viso terminuotu: 3589 371 I -122

I5 viso 4186 4..189 -303



14 KITOS MOKETINOS SUMOS

15 PASTABA NUOSAVA.S KAPITALAS

Pajinis kapitulus
Unijos pajini kapital4 sudaro 526 tukst. EUR (2015 m. 572 tlkst. EUR). .lis sudarl'tas i5

privalomo ir papildomLl purjq. Nominali vieno pajaus verte yra 28.96 EUR. Visas Lrnijos pajinis
kapitalas apmokdtas.

Kiekvienas Unijos pajininkas. turintis privalom4 pajq, turi vien4 balsE, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unrjoje su juo atsiskaitoma.
grqLinant iSpirktq privalomo ir papildomll pajrl imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo,.Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimo" Nr. XII-
2567 nuostatas, nuo 2018 m. sausio I d. kredito unijq papildomi pajai. kurie isigl'ti iki 2016-12-31.
nebus itraukiarni i kredito unijos pajini kapital4 skaidiuoiant maZiausi4 kredito unijos kapital4 ir
veiklos rizrk4 ribo.fancius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 2016-12-31
blklq tokiq pajiniq ina5q verte yra 485 t[kst. eurq.

Nuosavo kapitalo pokyciai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr.l ..Nuosavo kapitalo
pokydiai".

16 PASTABA TURTO IRI ISIPAREIGOJIMTJ GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA

lprastinemis verslo s4lygomis Unija susiduria su galima piniginiq srautq nesuderinamumo
rizika. Unijos likvidumo ri:zikos valdyrno tikslas - garantuoti, kad Unija bus iki galo pajegi vykd1,'ti

savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elernentai apima Unijos valcl.vbos

informavimo sistem4, lilkvidumo valdymo kontrolq, finansavimo Saltiniq diversifikavim4.
numatomq isipareigoj imq Jrlanavimq.

Unijos turlo ir isipareigojimq struktfira pagal terminus:
2016-12-31

R SIPARI,IGOJIMA
Straipsnis 2016-t2-31 2015-12-31 Pokytiso

tiikst. EUR
Kitos moketinos iSlaidos 1 1 0

Moketinos indeliq draudimo imokos 0 2 2

Nepanaudotrl atosto grl kau,pini ai O 7 2

[5 viso l0 l0 -6

Iki 3 m€n. Nuo 3

m6n. iki I
metu

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turtas 2521 595 1 166 492 477 4

f sipareigojimai, kapitalas ir
rezewai

1387 17 16 t293 378 477 4

Skirtumas tarp turlo rr
isipareigoiimq, kapitalq, rezervq

1134 1121 111'tLt 114 0

Likvidusis turtas /.).) |

Einamiei i isipareisor rmar 3399



2015-t2-31
Iki 3 men. Nuo 3 m6n.

iki l metq
Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS VISO

Turtas 2510 83s 1522 456 ) -t l.t
f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

t47 1 1826 1461 565 5323

Skirtumas tarp turto ir
isipareigojimq, kapitalq, rezervq

r 039 -991 a1ol 109 0

L kvidusis turtas 229'7
Einamiej i isiparcigoi imai 3,5 87

Pagal Lietuvos banl<o reikalavimus likvidumo rodiklis turi blti ne maZesnis kaip 30 proc.

I7 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksucrja visus Lietuvos banko patvirlintus veiklos rizikq ribojandius normat\,vus.
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

lnformaciia aoie uniios rodikli

I8 PASTABA INFORM/TCIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

19 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai.
paskolq komiteto pirminirLkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais rySiaisr susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys. jeigu kredito uniios
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

IIIUI IIIAU d lu05uIl

Rodiklis 20r6-12-31 201s-12-31 LB nustafytas dydis
2015-12-31

Kapitalo pakankamumo rodiklis. proc. 15.08 1g )7 >13 proc.
Likvidumo rodiklis, proc. 68,5 8 64.04 Nuo 2015- l2-3 I

kinta priklausomai nu()

indeliq augirno >il09/o. nuo
2016 l2-3 I nebepriklauso
nuo indeliu auginto ne

maZiau 309u0

Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc, nuo Unijos
kapitalo

3 7.8 22.02 <257o taikornas nuo 20 li-0 l-
0l

Vidutine ne nuosavybes verlybiniq
popieriq portf'elio modifikuota finansind
trukme nuo 2016 m. gruodLio 31d. neturi
blti didesne negu penkeri metai

<5 rnetai 2015 rn. I

<i metai2016 rn. I

I

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes
vertybinius popierius procentas nuo
kredito uniios balansinio turto

Nuo 201 5- 12-3 I turi b[ti .:,50

proc.. nuo 2016-12-3 I <35

proc.

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su
juo susijusiq asmenll rodiklis, nuo
perskaidiuoto kredito unij os kapitalo

12,99 8.83 Negali virSyti l0
procentq



2016 m. 2015
Priskaidiuota atlygin
socialinio draudimo
vadovas)

mq ir jiems tenkanciq
mokq (tik administracijos

22 Iu

Priskaidiuotas atostogll rezlervas ir jam tenkandios
socialinio draudimo imokos (tik administracijos
vadovo)

I

15 viso: /.J 19

Sumoketi atlyginimai ir sc,cialinio draudimo imokos aa
/.J 19

Like isipareigoiimai vad,ovybei 1 I

Unijos susijusioms ilalims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygornis.
Susi ioms Salims i

20 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo. likvidumo.
maksimalios paskolos surnos vienam skolininkui normatyvus ir 2016 m. gruodZio 3l d. KU atitiko
visus privalomus reikala'vimus.2016-12-31 blklei buvo paZeistas skolinimo kredito unijos
vadovams ir su juo susijusiq asmenq rodiklis. Finansiniq ataskaitq sudarymo dienai bhkle iStaisyta
ir visi Lietuvos banko nustatyti rizlk:4 ribojantys rodikliai yra vykdomi.

2I PASTABA NEBALANISINIAI TSIPAREIGOJIMAI

2016 m. gruodZio 3l d. kredito unija nebalansiniq isipareigojimq neturejo.

Nuomos ir panaudos b[du lgautas ir naudojamas turtas.:

22 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija 2016 metus baige su 140 tlkst. Eur nuostoliu.

23 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio ai5kinamojr:r raSto para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq
galejusiq tureti itakos 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui. n€nustatl'ta.

Admini stracij os vadovas

Vyr. buhaltere

Vidas Budginas

Asta MikuZene

ilusloms Saltms lsduotu paskolu lr Dntmtu indelr ikuciai:
20r6-12-31 2015-12-31

ISduotq paskolq likuerar 190 592

Priimtu indeliu likudiai 0 t)

Nuomos ar panaudos biirrlu valdomas turtas Nuomos trukm6

NeapibreZtas terminas



Ai5kinanirtio raito priedas Nr. I

_ Kredito unija "GargZdq taupa"

_ I. k. 300044067, Nau.ioji g. 5, GargZdai
(inrones kodas. adresas. kiti duomenl,s)

NUOSAVO KAPITALO POK\ CIAI

2016 metq tukst. EUR

Admrnstraci jos vadoviis Vrdas 13udgrnas

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

15 viso

privalomasis a$argos kiti

Likutis uZpradj usiq finansiniq metq
rabaieoie

620 0 0 0 -it 5n2

\pskaitos politikos pakeitimo rezultatas

snriniq klaidq taisvmo rczultatas

Perskailiuotas Iikutis uZpradj usiq
tinansiniq metq pabaigoje

620 0 /t c -38 582

)elno (nuostoliq) ataskaito.je

repripaZintas pclnas (nuostoliai )

\taskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

nuostoliai)
:ll

)elno dalis. skiriarna ap\'\/artai
-rloporcingonrs iSnrokoms ir (ar)

lividendams moketi

itos iSmokos

iudarvti rezervai

'anaudoti rezerr ai
)aiinio kapitalo pokl,tis -48 --l8
Likutis pratjusitt finansiniq metq
labaieoie

572 0 0 C )o)

)elno (nuostoliq) ataskaito.je

repripaZintas pclnas (nuostoliai )

\taskaitinio laikotarpio grvnasis pelnas

nuostoliai)
110 t -l(

)clno dalis. skiriama ap1'r'artai

rroporcingoms iSmokoms ir' (ar')

lividcndams rnoketi

(itos iSmokos

Sudarvti rezervai

Panaudoti rezervai

I'aiinio kanitalo nokr tis -46 -+()

Likutis ataskaitiniq finansiniq metq
nahniqoie

526 ,,.,'^-{ 0 c t47 319

(jniones vadovo pareigq pavadinirnas)

Vvr. buhaltere

(parasas )

,I

(vardas ir pavarde)

Asta MikuTicne
(vl'riausro.jo buhalterio (buhaltcrio) arba gal iniio

tvarklti apskaitq kito asrnens parcigq pavadininras)

( parasas ) (rardas rr pavardc)



Ai5kinamojo raito priedas Nr.2

Kredito unija "GargZdq taupa"
(imones pavadinimas)

I. lk. 300044061, Naujoji g. 5. GargZdai
( jrnones kodas. adresas. kiti duomenl,s)

PINIGU SRAUTU POKYCIAI

20:16 metq tukst. EUR

Eit.
N;.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg

finansiniai
metai

t. Pagrindinds veiklos pinigq srautai
r.l.l gautos pallkanos 251

t.1.2. iumoketos palDkanos 60 r03
1.1 Rezultutas /8i 118

1.2.1 gauti komisiniai 7 9

t.2.2 sumoketi komisiniai 1t 5

L2.2 Rezultatas l7
I.3.1 sugrq2intos paskolos iS kredito unilos nariq I 306 r 68i
t.3.2 ;uteiktos paskolos kredito unijos nariams 873 I 195

1.3. Rezultatas 133 188
t.4.1 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iplaukos 97 t3 t4)66

t.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iSmokos 9929 l3-526

Rezultatas -2 16 710

I.5.1 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties leSq iplaLrkos

6

t.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

oaskirlies leSu iSmokos
7 4

1.5^ Rezultatas -3

I.6.1 iplaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) 0 J

t.6.2 iSmokos kredito istaigorns (gr4Zintos paskolos) n2 199

16. Rezultota,s t72 196

t.1.1 kitos u2 paslau.gas .gautcls sumos 36 l2
1.1.2 kitos pagrindines ve klos pin gu iplaukos U U

l- /.) kitos pagrindines ve klos pin gq iSrrrokos l2l [5
1.1.4 sumoketas pelno mokestrs

1.7 Rezultatos -8i -93

Grvnieii pagrindin€s veiklos Dinisu srautai 127 I 088

il Investicines veiklos pinisu srautai
II.I.I iplaukos perleidZiant vertybinius popierius

II.r.2 iSmokos jsigyjant vertybinius popierius

II.1 Rezultatas U o

II.2. t iplaukos perleidZiant ilg;alaiki rnaterialqji.
nematerial{ii tur14

It.2.2 i5mokos jsigyjant ilgalaiki rnaterialqj!, nematerialqii
turtE

48

il.2. Rezullata.s --tE

II.3.l kitos investic nes veiklos pinigq plaukos

il.3.2 kitos investic nes veiklos pinicu Smokos

11.3. Rezulta/as U 0

Grvnieii investicin0s veiklos ninisu srautai -48



Adminslracilos vadovas

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

Aiikinamojo raito priedas Nr.2

Vidas lludginas

nit.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€jg

finansiniai
III Finansinds veiklos pinigU srautai
III I I pajq jmokos 65 12
III t.2 iSstojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir

papildomipajai
lll It9

III l.J pelno dalies iSrnokejimas kredito unijos nariants

III. ] Rezultalas .17 t1

IIt.2. r pagal subordinuotuosiur; isipareigojimus gautos

SUMOS

C

ut.2.2 pagal subordinuotuosiu:; jsipareigojimus sumokdtos
SUlTlOS

C

I I I,2. Rezultalas 0 tl
III.3.I k tos finansines veiklos pinigu plaukos 0

I I I.3.2 L
K tos finansines veiklos pinigq Smokos C

III.3. Rezultatas U 0

Grynieii finansines veiklos rrinigu srautai -47 -17

IV. Grynasis pinigq srautU padiddjimas
[sumaZ€iimas)

32 I 040

Pin igai laikotarpio pradZioje 2223 ll83

vl. Pinigai laikotarpio pabaigo.je 2255 _i- )

(jmones vadovo pareig.q pavadinimas) I (para5as) (rarclas ir pavarde)

t', [. ..-Vyr.buhallcre Asta MikuZienc
(vyriausio.lo buhalterio (buhalterio) arba galindio (para5as) ( r'arclas ir par arcle)

tvarky,ti apskaitq kito asmens pareigq pavadinirnirs)
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