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uAB,,Audito tikslas"
I{EpRr KLAUSoMo AUDIToRIAUS rSvapn
I(redito unijos "Prienq taupa" nariams

It{uomon€

lles atlikome Kredito unijos "Prienq taupa" (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 201 7
rn. gruodZio 3l d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metll pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinamasis
raStas. iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

.lv4[sq nuomone. pridetos f-rnansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2!.017 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikSti

.r\udit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS), M[sq atsakomybe pagal Siuos
s,tandartus iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje ,.Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
eLudit4". Mes esame nepriklausominuo Unijos pagalTarytautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleisttl Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus. susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
aLudito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad m[su surinkti audito irodvmai yra pakankami ir
tinkami mlsq nuomonei pagristi.

Dalyko pabr€Zimas

I'les4l1'godami savo nuomones, atkreipiame demesi i finansiniq ataskaitq aiSkinamojo raSto 3-4j4
pastab4, kurioje nurodytas investicijq i Lietuvos Centrines kredito unijos kapital4 nuvertejimas ir jo
aLpskaidiavimo metodas.

\/ador'y'b6s ir uZ valdymq atsakingq asmenq atsakomyb€ uZ finansines ataskaitas

\/adovybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Ftespublikoje galiojandius teises aktus. reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
artskaitomybq. ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia. vadovybes nuomone. vra
bltina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

I{engdama flnansines ataskaitas vadovybe privalo fvertinti Unijos gebejimq tgsti veikl4 ir atskleisti
(iei b[tina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu.
iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq
a"lternatyvq, tik taip pasielgti.

LJZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZifireti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.
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,{uditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

IM[sq tikslas yra gauti pakankam4 uztikrinimE del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mDsq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija. kad reikSmingq
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagalTAS. Iskraipymai.
liurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima pagristai numatyti" kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

1\tlikdami auditE pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

n Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedfiras kaip atsakE jtoki4 rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq mtsq nuomonei pagristi. ReikSmingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali blti sukdiavirnas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

n Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedhras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingumq.

n fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq be.
su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padardme iSvadq del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reiksmingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veiklq. Jeigu
padarome i5vad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokit
atskleidimq nepakanka. turime modifikuoti savo nuomong. M[sq iSvados pagristos audito
frodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau. bDsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. 
f verlinome bendrE finansiniq ataskaitq pateikim4, struktDr4 ir turini, !skaitant atskleidimus. ir tai.
ar flnansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip. kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

lu{es, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles tr[kumus, jeigu juos
nustateme audito metu.
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Kredito unija "PrienLt taupa
( jntonc's pavrdininras)

imones kodas L1.2046234, Vytauto g. 1A-3, Prienai,tel./faksas 8 319 52833, el. pa5tas kupt@lku.lt
(jrnones kodas. aclresas. kiti cluonrcnvs)

2017 m. gruodZio mdn, ll d. BALANSAS

2018-02- l9 Nr. 2- l8/30
(ataskaitos sudaryrno data)

2017 metu

(-l-virtinirno 2y rna)

tukst. Eur
(ataskartrnrs lalkotrrprs) (ataskaIos trkslumo lygrs rr valruta)

{lnrinistrirgios vadovas .!o - Rimantas Slavinskas
(imones vadoi,o pareigq pavadinimas) tnllu""\"t 

^.,-t,.r " 
t.r-r.)

\l,riarrsitUr Lt!ba!1!Le ir;"/= Ltruui (ru!q$c&
(rrriaLrsio.jo buhalterio lbuhaltcrio) arba galindio (parasas) ltardas ir pavaroe)

trlrkrti apskaita kilo asnrcns parcigq pavadinintas;

l'tjR't-As Pasta bos

Nr.
Iiinansin iai

metai
Pradjg

linansiniai
metai

A, I'I]RTAS I ta4 7343

Pinigai ir pinigq ckvivalentai 8 I 844 I 639

II Investici jos j r crtl'binius popierir"rs 9 t067 I 052

ilt Kredito jstaigons suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gautinos suntos
l0 o( 6t)

I\/.
Kreclito uniios nariarns suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gaulrnos
SUMOS

ll .{695 4472

Kitas flnansinis turtas

vt. Atsargos, u2 skolas perimlas ir kitas turtas l2 4 t6

VII Ilgalaikis materialusis tufias l3 84 104

VIII. Nematerialusis turlas l-) U

'TI.IRTO IS VISO: 17 51 73{3

NTIOSA\/AS KAPITALAS IR ISIPAREIGO.IINIAI Pastabos

Nr.
F-inansiniai

metai
Pra€jg

finansin iai
metai

8,, NIOKETINOS SI.:MOS IR ISIPAREIGOJII\IAI 7t 0J 6716

N4oketinos sumos ir jsipareigo.iimai kleclito jstiiigorns l4 { ol

II
N4okctinos surrxrs ir isipnreigo.jirnai klientants ir kredito Lrnijos
nari arl s

l5 703 I 663 5

III Kitos moketinos sunros ir jsipaleigo.jintai t6 )l l9

I\/. Aride.iiniai

Strbordinuot i jsiparcigoi irnai

c. NT]OSAVAS KAPII'ALAS 651 627

Pa.iinis kapitalas t7 63 661

II Privalornie.j i rezervaj ir kapitalas t'7 l3

III I)erkaino j inro rezervas

I\/ Nepaskirst_r tasis pelrras ( nuust()liai) 1A l5 -50

l\/. I Atrskaitirriq rrrctr; pelnrs (nu()stoliui) l1 52 -50

I\/.2 Ankstesniq rnetq pelnas (nuosloliai) 11 37

NI,IOSAVO KAPII'ALO IR JSIPARETGO.IINITI IS \'ISO: 7751 73,13



Krcdito unija "l)rienq trupa"
( jmones par adinirnas)

inrones koclas | 12046234. Vytaulo g. I A-3. Prienai.tel./f aksas 8 3 I 9 52 tl3 3. el. paSras kupt'.ri lku.lt
(iniones kodas. adresas. kiti duontcnvs)

2017 m. gruodZio men.3l d. PEI.NO (NtrOSl'Ol,lU) AT.\SKAI'tA

2018-02- l9 Nr. 2- l8/30
(ataskaitos suclar"-mo data)

2017 metq
( ataskartrnrs larkotaT)rs)

('fr inininro Zi'ma)

tukst. Eur

( paraSas )

(ataskartos trkslunro l)gls rr !alrula)

Rimantas Slavinskas

(r ardas rr pavarde)

A1l-n_r r116girc qqs i ad o y31

(irnones vadr.lo pareigq paradininras)

Vl4lausriU i llqlralterc

1r 1 riausio.jo buhaltcrro (buhalterio) arba galindio

tvrrrk)li apskartq kito asnrcns parcigq pavadininras)

*'r+ Lainrute Gu<jauskiene

(paraSas ) (vardas ir pavarde)

Eit.

Nr,
Straipsn iai Pastabos

Nr.
Finansin iai

metai
Pra€jg finansiniai

metai

I Pallkanr"l pa.iamos I 223 227

II Palukanq s4naudos I t-) l'7

III Korrisiniq ir klientq aplarnavimo veiklos pirjarnos 2 51 6i

I\'. Kornisiniq ir klicntq aptarnavillo reiklos s4rraudos 2 ll ll

[:inansinio tufto vertas pasikeitirno ir pardavinro rezultatas 3 I -95

VI Specialitliq atidej iniq s4naudos 3 3l o(

v,2. Kitas tlnansinio 1ur1o verlcs pasikeitirno ir pardavinto rczultatas 3 0 -35

VI Kitas flnansines ir investicinis veiklos pelnas (nuostoliai) 4

VII Bendrosios ir adnrin istracines s4naudos 5 tlJ 2l

VIII Kitos veiklos pajamos 6 2 2

l):. Kitos veiklos sanaucios

x,, PELNAS (NT]OSTOI,IAI) PRIES AP}IOKESTINIMA 60 -;l!

xt. Pelno rnokestis '7 8

xll GRYNASIS PELNAS (NtrOSTOLlr\l) 52 -5t



Kredito unija,,PRIBNU TAUPA"

AISKINAMASIS naSlas
2017 M. GRUODZTO 3l D.

(visos suntos pateiktos tlkst. 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 indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq
priemim4 i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq, pinigq pervedimo, valiutos keitimo (grynais pinigais)
operacij as.

Kredito uniia ,,Prienq taupa", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Dkinius ir
socialinius poreikius 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 unijq
istatyme numatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusiq rizikq bei atsakomybg.

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

l{espublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu. Lietuvos
llespublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZi[ros
institucijos priimtais aktais ir savo istatais.

Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU isiklrusi adresu Prienai, Vytauto g. lA-3.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 9 darbuotojai (2016 m. pabaigoje - 10

darbuolojq), Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis - 729 eurq, praejusiais metais - 687 eurq.

iia anie kredito uniios narius ir asocii

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2017 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standarlus.
l-ietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unrjq apskaitos tvarkymE bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika pakeista 2017 -01 -26.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Infl

l
fi

nlOrmaclla a le Kreollo unllos nanus lr asoclluotus anus
2017-12-31 2016-12-31

Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
I:tntat u,sntenvs J) ZJ 0 3360 121
uridiniai 0smen 113 104



Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkst. euru (tukst.
lSur).

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus. kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y.
kad jq verle nebDtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir [kiniai fvykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne rik pagal jq juriding form4.

ReikSmingumas. F'inansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
infbrmacii4. Infbrmacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq varlotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
''reiks irtEs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
;rra 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 princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeilies ivykius, bet ir apie
isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi blti suprantamos vaftotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 infbrmacij4.

Svarbumas. Infbrmacija yra svarbi, jeigu padeda varlotojams ivertinti praeities. dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
'','eiksmingum4.

Patikimumas. tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli. i5sami ir
joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos f-rnansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
llnansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos slr
s;4naudomis, patirlomis uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje. bankuose ir kitose
liredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
pripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq I vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko.
I-ietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdr,'es valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius bei Lietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZjstami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kredito unija turi:
-pardavimui laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi tikr4ja verte.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

uZsienio kredito fstaigoms suteiktos paskolos. terminuotieji indeliai. taip pat kitos gautinos sumos ir



avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarto,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
r;traipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinrl sumq straipsnyje parodomos
lcredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5.iq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis.
liuteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigo.jimai" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq palDkanq metod4).
P u s ko I t1 ve rt e s su muiej i mus

Paskolos yra veftinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
.'"aldybos nutarimais. kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bUkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kar14 per menesi. Kredito r-rnija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo Iruostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, iverlinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupq, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

Paskolq vefies sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupE (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sirautq). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 8 proc. diskonto norma (2016
metais taikyta 8 proc. diskonto norma).

Paskolq veftds sumaZejimas 2017 ir 2016 metais buvo skaidiuojamas pagal Uniios
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) patvirtinras
trrredito unrjLl abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq latideiimU) abejotinien-rs
aktyvams sudarymo bei apskaitos taisl,klss.

Kito flnansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq
rnaterialqjj ir nematerialqji turtq, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
liituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojinrai'
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, r,rZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodorna kredito unijos turimq atsargq.
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri arlimiausiu metu ketinama parduoti" ir i kitus turto
s;traipsnius neitraukto turlo vertd. UZ skolas perimtas nef-rnansinis turtas, kur! artimiausiu metu
lletinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
rreftinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,.Atsargos" nuostatas.

3

rtrnes vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleie:
Paskolq rizikos grupd Apskaitin€s vertes sumaZ6iimo dvdis nroc.

2017 m. 2016 m.
standaftine (l rizikos grupe) 0 0

galimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (lll rizikos grupe) 25 25

abejotina (lV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100



Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto

".llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, vertd.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito uniios veikloje naudojamo nematerialiojo

lurto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standafio,.Nematerialusis
l.urtas" nuostatas. verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur, (2016 m. -
435 Eur) parodomas isigiiimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuverlejimo suma. Nusideve.iimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesinf bud4,
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo
laikotarni.

urdoii kilaik

Remonto ir prieZi0ros iSlaidos pripaZistamos sqnaudomis tr,ro ataskaitiniu laikotarpiu, kaijos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumll ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnl,je parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto
..Finansinis tllrtas ir flnansiniai i siparei goj imai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojirnq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

",isa 
kredito unijos isipareigojimq klientams. kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams

suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
'rertinami pagal 18-o.io verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tufias ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigo.iimai. neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
:;traipsny'je parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo

"'erslo 
apskaitos standarto ,.Pelno mokestis". 3 I -oio verslo apskaitos standarto ..Atlygis

darbuotoiui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.
Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZfstamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma.

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas sEnaudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina. o tarp gautq grynqjLl iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
laikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turlas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti tuft4 ir
jsiparcigojimus vienu metu.

uno naLloollrTlo lal lal vra toKle
Ilgalaikio turto grup€ Nusiddvdiimo (amortizaciios) laikotarnis. metais

amlne lran J
Pastatai 20
Leneviei i automobiliai 6; 1o
Baldai 6
Kompiuterine iranga J

Kita



Pajamq ir s4naudq pripaiinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
llinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris neveftinamas tikr4ja
',zerte. Amorlizuota savikaina iverlinto finansinio turto pallkanq pa.iamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pallkanq metod4. PalUkanq pajarnos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bDti patikimai iverlinama.

Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
l<lientarns priskaidiuotos palDkanos uZ indelius. gautas paskolas ir kitus !sipareigojimus, kurie
nevertinami tikr4j a vefte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
larpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
l/ra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistarni iSkarlo juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaListamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Baudos, delspinigiai uZ paveluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis,
kai pinigai yra gauti arba kai atsiranda lrodynrq, kad jie bus gauti, o tikimybe, kad jq nebus gauta.

ltta maza.
Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq veftes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
:;umaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popierirl
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. prekybos verlybiniais popieriais ir kitu
hnansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
lbrmuo.ia atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
l<liento finansing ir ekonominE b[klE. i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. turindias
jtakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

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

Bendrqiq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
sqnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitds veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atiddtojo pelno mokescio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu. 2017 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis l5 proc. pelno mokescio tarifas,20l6 metq - l5
proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

ltatvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesiio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirlq nuostoliq
llerkelirno. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
rnokesd io paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis" jis pripaZistamas
J'rnansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone. yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis. balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis. balanse parodomos kaip turtas.



Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq iverlinirnq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
'7 VAS standart4. KLI nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas
'rra 0.3 o% visos turto balansines vertes. bet ne daugiau kaip 23263,34 Eur.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
II.EZT]LTATAS

Straipsnis 2017 m. 2016 m.
Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: -31 60
Specialiej i atidejiniai paskoloms 11-Jl 60
Kitas finansinio turto vert€s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas 0 -35

LCKU paiu nuverteiimas 17 -59
NuraSvtos naskolos 17 24
Rezultatas 3l -95

2016 metais nustatyti investicijq iLCKU kapital4 nuvertejimo poZymiai. Unija Sios
investicijos nuvertejim4 paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU finansines 2016 m.
ettaskaitas), taikant nuosavybds metod4 apskaidiuotas 30 proc. investiciios nuvertdjimas.
r\taskaitiniq metq I,CKU audituotq finansiniq ataskaitq neturime, todel unija Sios investicijos
nuvertejimq paskaidiavo pagal LCKLJ 2017 m. strategini plan4. taikant nuosavybes metod4
apskaiciuotas 2 I proc. investicijos nul'ertdjimas.

U

2,

!i

PAS'I'AtsA PALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2017 m. 2016 m.

UZ paskolas 218 217
U2 leSas LCKU 0

UZ vyriausybes VP 5 9

15 viso pajamq 223 ))1
UZ indelius 9 t4
UZ tiksliniLl programq paskolas ir paskolas i5
LCKLI

T̂ a
J

I5 viso s4naudr; t3 l7
Grynosios paltikanq pajamos 2r0 210

A
Strainsnis 2017 m. 2016 m.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo paiamos 48 52
Paiamos i5 stoiamoio mokesdio I
Delsoinisi OS 5 7

Komisiniu ir klientu aptarnavimo iSlaidos ll ll
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos 43 49



4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
OSTOLIAI

ii PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

STABA KITOS

7 PASTABA PELNO MOKESCIO S

NU A
Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Realizuotas pelnas i5 operacijq uZsienio valiuta 0 1

Nerealizuotas nuostolis i5 operacijq VVP -1 0

Rezultatas -t I

A
Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Darbo jegos iSlaidos 115 108

Nepanaudotu atostosu kaupimai 0 J

Nusideveiimo iSlaidos 8 11

FA audito i5laidos 4 +

Reklarnos i5 marketinso iSlaidos 2 I
Nuomos ir rv5iu iSlaidos A+ 4
Komandiruoiiu ir transporto eksploataciios iSlaidos 3

a
-l

lndeliu draudimo imokos 9 15

Atskaitvmai i stabilizac os fonda 18 18

Darbuotoiu tobulinimo Slaidos 0

Tantiemos VO nariams 4 l0
LCKU nefinansiniu paslaugu iSlaidos l8 l5
Kitos veiklos iSlaidos 40 L)

15 viso ))< 216

6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S \AUDOS
Strainsnis 2017 m. 2016 m.

Kitos paiamos 2 2

[5 viso Daiamu ) 2

Rezultatas ) 7

A A NAU DOS
Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Einarrqjq metq pelno mokesdio s4naudos 6 2

Atidetojo pelno mokesdio s4naudos 2 -1

15 viso pelno mokesiio s4naudq 8 I

Atid6tojo pelno mokesiio turto jud€jimas

Likutis metq pradZioje 5 5

Turlo pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms 0

Turlo pokytis del mokestiniq nuostoliq .,,
-2

Turto pokytis del VVP perkainojimo 0

Likutis metq pabaigoje J f,

t.sk. tlel sukuupt4 kaupimtl atostogom,s 2 2

de I mo ke.s t i n i4 nuo s t o I it1 0 2

detl VVP perkuino.jimo I I



i3 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigtl ekvivalental parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
j,staigose.

Pinigq ekvivalentai yra trurnpalaikes, labai likvidZios investicijos. lengvai konverluojamos j

:Zinomq pinigq sumE. Tokios le5os 1,13 be nustatyto termino, o vertes pokydiq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

9 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas leSas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq
liuropos ekonon'rin€s erdves valstybiq vertybinius popierius bei i LCKU kapital4. Investicijos !

"rertybinius 
popierius balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis pallkanomis ir ivertinus vertes

sumaZejim4 del galimq nuostoliq.
Unija 2017 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos

buvo isigy'tos 2015 metais ir laikyos iki i5pirkimo datos. ISpirkimo terminas buvo 2018- 2020
metai. Unijos vadovybes sprendimu 2016 metais VVP porlfelis buvo perkvalifikuotas i parduoti
laikomE ir balanso sudarymo dienai investicijos i verlybinius popierius laikomas parduoti ir
kiekvien4 kartq sudarant finansines ataskaitas iS naujo perkainojami tikrEla verte pagal rinkos
l<ainas Vidutine pallkanq norma 1,7g\o.lnve:sticijq pokydiai per ataskaitinf laikotarpi ir struktr.rra
lluvo tokie:

2017 m. 2016 m.
vimo vertvbinius nonierius

910 913

707 910

910 913

198 198

-41 -59
1067 1052

Informacija del LCKIJ nuvertejimq sumq pateikta prie Sio aiSkinamojo raSto 3 pastabos.

]tO PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SU.TEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
I]AUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos.
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotie.ji indeliai
rodomi kartu su sukauptomis pal[kanomis par;kutinE ataskaitinio laikotarpio dien4. ivertinus vefles
s;umaZe.j im4 del galimq nuostolitl.

Straipsnis 2017-12-31 20r6-12-3r
Grynieii pinigai 33 t7
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose sqskaitose

I 45

LeSos t.CKU turimose atsiskaitomosiose saskaitose I 809 1577
15 viso r844 1639

L Ilgalaikes investicijos i ES VVP

t. sk. i Lietuvos resnublikos VP

15 viso investicijq i galimo pardavimo
binius

Investiciios i LCKU kapital
Investiciiu i LCKU nuverteiimo suma
15 viso:



Straipsnis 2017-12-31 2016-12-3r
LeSos laikomos likvidumo rezervo fbnde LCKU 60 60
15 viscr 60 60

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. kuris
;rra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bDdu. Sis rezervas skirtas kredito unljq, LCKU nariq
,reiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant
sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavirn4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unilos
LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuorinio nariq
r;usirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje le5q. LJZ
likvidumo palaikymo rezervo leSas kredito unijoms mokamos 0,00% dydZio metines palDkanos
(201 6 metais 0,00 Yo).

11 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
(SAUTINOS SUMOS

Siame straipsnl'je

llaskolos ir i5 jq gautinos
del galimq nuostoliq.

Paskolq portfel io struktura ir pokydiai bei uZtikrinirno priemoniq diskontuoti pinigq srautai:

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos. uZ skolas perimtas nefinansinis turtas. kuri
artimiar-rsiu metu ketinama parduoti. ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
sumos kaftu su sukauptomis pal[kanomis ir ivertinus vertes sumaZejimq

Eit.
Nr.

Rizikos grup0 2017-12-31 2016-12-31
Apskai-

tine vertt
Spcc.

atiddji niai
[]Ztikrinimo
priemoniq
diskontuoti

piniqu srautai

Apskai-
ti ne verte

Sper.
atid0jiniai

ItZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

ninisu srautai
t
I Standartine t7 13 0 2305 I 380 0 I 807
2 Ga mos rizikos 2256 4 301 I 2077 /1T 3085
3 Pad dintos rizikos 202 I 362 504 I 145
4 Abeiotina J+ 0 54 62 I 70
5 Nuostolinga 662 t66 704 6s2 t97 539
6 15 viso 4861 t72 6436 4675 203 6246
7 Specialiqlq atidejiniq santykis su

kredito unijos nariams suteiktq
paskolu suma. proc.

3,53 4,31

Straipsnis 2017 m. 2016 m.

Kito turto vert(: laikotarpio pabaigoje
Busimo laikotarpio iSlaidos I 11

t.sk. avansu sumoketos imokos i LCKII
stabilizaciios fonda

0 t0

Atideto pelno mokesdio turtas J 5

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

4 l6



AtsiZvelgiant i 2014 m. gruodZio 18 d. LCKU visuotinio nariq susirinkimo sprendim4,
.2014 metais buvo pervestos avansines imokos iLCKU stabilizacijos fond4 uL2015,2016ir2017
metus (i5 viso 36 menesiq imokos). 2017-12-31d. avansiniq imokq likudio nebuvo.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqii turtq naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip
apribotos teises iji. lnformacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos turimo
ilgalaikio materialiojo turto struktfir4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

I4 PASTABA MOKETINOS S

JLCKU kredito linija verslumo skatinimui 2.5 % pallkanq norma, nuo 2010-09-23 d iki 201 9-12-31
rJ terminui.

ILCKU kredito linija, verslumo skatinimui 20.2% pallkanq norma, nr-ro 2016-12-08 d iki 2033-11-
()5 d terminui.

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas I5 viso

Likuiiai 2016 m. sausio I d.

Isigijimo verte 147 61 208
Sukauptas nusidevej imas 38 57 96

Likutine vertd 109 /,|a 0 113
Apyvarta per 2016 metus

lsigijimai 0 I 0
Nusidevej imas 7 a

J 0 l0
Likuiiai 2016 m. sruodZio 3l d.

lsigijimo verle 147 62 210
Sukauptas nusid0vei imas 45 60 I 106

Likutine vertd t02 2 0 104
Apyvarta per 20 l7 metus

lsigijimai 0 1 0
Nuvertej imas 12 0 0 t2

Nusideve.jimas 8 I 0 I
Likudiai 2011 m. sruodZio 3l d.

Isigijimo verre 135 o.i t99
Sukauptas nusidevej imas 53 61 115

Likutine vert€ 82 ) 0 84

Veikloje naudojamas nud6vetas
turtas (isieiiimo savikaina) 0 f,/ 0 f,/

AS I AtsA VIUKE I INUS SUMOS IR ISIPARE GOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS
f sipareigojimo apra5ymas

(paskolos davcjas. pirnrine suma. valiuta, pallkanrt norma. terlninas)
2017-12-31 2016-12-31

LCKLI kredito linija verslumo skatinimui 49 62

10



I5 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
IUNIJOS NARIAMS

Paltkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2017 m. nuo 0,3%o
iki 0,90% (2016 m. nuo 0,3% iki 0,90o/o).juridiniams nariams Eur- 0)% (2016 m. nuo 0,30o/o),uL
indelius iki pareikalavimo - 0,0o (2016 m. - 0,0%).

I6 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

'Palinis kupitulas
Unijos pajini kapital4 sudaro 636 tukst. Eur (2016 m. 664 t[kst. eurq). Jis sudarytas iS

pagrindiniq, tvariq papildomq pajq ir papildomq pajq. Nominali vieno pagrindinio pajaus verte yra
|28^96 - 30,00 llur. Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas. 2017 metais iS papildomo pajaus buvo
gr4Zinti ir dengtos paskolos sumai 125.6 tukst. eur ir pervesta itvarius pajus 338 t[ks. Eur.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4. nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedarna jam
priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijusias su jo
dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansinE b[klg
nustato, kad atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.
J?asibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma grqLinant iSpirktq privalomo ir papildomq
pajq imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo,.Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimo" Nr. XII-
11567 nuostatas, nuo 2018 m. sausio 1 d. kredito unijq papildomq pajiniq inaSq verte. kurie isigyti iki
'2016-12-31. nebus itraukiami ikredito unijos pajini kapital4 skaidiuojant maZiausi4 kredito unijos
l<apital4 ir veiklos rizikq ribojandius normatyvus ir bus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal
|2011-12-31 b[klg tokiq pajiniq inaSq vertd apskaitytq nuosavo kapitalo straipsnyje yra 109 t[kst.
eurq.

Straipsnis 2017-12-3r 20r6-12-31
Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 4879 4409

- kredito unijq asocijuotq nariq 104 86

Krtoms organlzacuoms l0 7

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 4993 4502
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 2038 2131

- kredito unijq asocijuotq nariq 0 2

Viso terminuotq ind€liq: 2038 2r33
I5 viso 7031 6635

Straipsnis 2017-12-31 20t6-12-31
Sukauptos audito iSlaidos 2 2

Kaupimai atostogoms 10 t0
Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas AI J

Kiti isipareigojimai 7 ,1T

I5 viso 23 l9
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Pr ivalom us is r e zerv us
Unijos privalomqii rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu j privalom4ji

rezervq pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno - 2016 m.
rezervinis kapitalas l3 tlkst. Eur.2017 m. kovo 28 d. visuotinio nariq susirinkimo sprendimu
panaudotas nuostoliq dengimui.

Nuosavo kapitalo poky'diai pateikti aiSkinamojo raSto priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai"

18 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMTJ GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq struktlra pagal terminus:

2017-12-31

]19 PASTABA VEIKLOS RIZIK,{ RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus.
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

Informaciia aoie uniios rodikli

Iki 3 m6n. Nuo 3 men.
iki I metq

Nuo 1

rKr 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

I S

VISO

Turtas al l /ZTJ+ 960 3166 t494 77 54

{siparei goj imai, kapitalas ir
rezervai

5 536 1/11t+zJ 96 699 77 54

Likvidusis turtas 2842
r: namlel l lslparelgollmal 6883

2016-12-31
Iki 3 m€n. Nuo 3 mdn.

iki I metq
Nuo I
tKr f,
metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS

VISO

Tur-tas I 864 777 )+z/. I 280 1343

f sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

5037 I 53s 108 663 aa Aa
/ J+J

L kvidusis turtas 2640
namlel l lslparelgol lmal 6445

IIIUIIIIAg d uIl ()5 lu

Rodiklis 2017-12-31 2016-12-31 LB nusta tas dis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. ?1 55 18.86 >13 proc.

Likvidumo rodiklis, proc.

4t.28 40,96

nuo 20 l6-12-31
nebepriklauso nuo
indeliq augimo ne

maZiau 30oh

Padengimo likvidZiu turtLr rodiklis
850,3 7 96) c) >100 nroc.

Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas" proc. nuo Unijos
kapitalo

23.83 19.79

< 25 proc. arba
neturi virSyti 144800
Eur

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq
portfelio modifi kuota fi nansine trukme

1.58 )51
<3 metai 2016 m.
<3 metai 2011 m.
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Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes
vertybinius popierius procentas nuo kredito
uniios balansinio turto

11,7 4 12.43
nuo 2016-12-3 I <35

proc.

Skolinimo kreclito unijos vadovams ir su juo
susijusirl asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito unii os kapitalo

576 6,56
Negali vir5yti l0
procentq perskaidiuoto
unijos kapitalo

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

Informacija apie pinigq srautlrs pateikta priede Nr.2 ,.Pinigll srautll pokydiai"

2I PASI'ABA SUSI.IUSIOS SAIYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskoh4 komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
'u,adovu arlimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
r;utuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai). tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos

",adovas 
valdoiq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

2017 m. 2016 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq
ir joms tenkanciq socialinio draudimo imoku suma

37 3l

Priskaidiuotas atostogq rezervas ir jam tenkandios
socialinio draudimo imokos

2

Kitos iSmokos (tantjemos ir joms tenkandios
socialinio draudimo imokos')

5 l0

15 viso: 44 42
Sukauntas atostosu rezervas 2

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
usltusloms Salrms rSduot ol lr imtu indeliu likudiai:

2017-12-31 20r6-12-31

ISduotu paskolu likue rar A'.+J 51

Priimtu indeliu likudrar 215 303

:!2 PASTABA ISTATYMIJ ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu unija vykdo kapitalo pakankamumo. likvidumo,
rnaksimalios paskolos sumos vienam skolininkui, atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus ir
'VVP normatyvus 2017 m. gruodZio 3l d.

:23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2017 m. nura5e paskohl 34 tlkst. Eur, (2016 m. nuraSyta - 6 tUkst. Eur), o
:;usigr4Zino l7 tlkst. Eur (2016 m. * 30 tflkst. Eur).2017 m. pabaigoje nura5ytq ir nesusigraZintq
lraskolq likutis buvo 90 tDkst. Eur (2016 m. - 73 tlkst. Eur).

Nebalansiniq isipareigojimq sumas sudaro kreditiniq korteliq neiSnaudotq kreditq likudiai-
'/4 t[kst. Eur, pasira5ytq bet neiSmoketq paskolq suma - 253 tDkst. Eur, suteikto overdrafto
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rlepanaudota suma 4 tukst. Eur, (2016 m. kreditiniq korteliq nei5naudotq kreditq likudiai 60 tUks.

,Eun, suteikto overdrafto nepanaudota suma 4 t[kst. Eur ir pasira5ytq bet neiSmoketq paskolq suma
l25i) tlkst. Eur).

Sukaupti delspinigiai 2017 -12-31 dienai 242,97 eurai.
Kiti nebalansiniai isipareigoj imai :

l\uomos ir panaudos b[du gautas ir naudojamas turtas.

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukme

Prienq rajono savivaldybes taryba - J. Basanavidiaus g. l, Jiezne 2025-06-08
Prienq rajono savivaldybes taryba - Prienq g. 13, StakliSkese 2022- 10-09
Prienq rajono savivaldybes taryba - Kauno g. 33. Veiveriuose 2025-06-08

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLI\D PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija ataskaitiniais metais uZdirbo 52 tlkst. eurq pelno, kuriuo planuoja dengti 2016 metq
nuostolius 37 tukst. eurq, likusius 15 t[kst. eurq skirti i privalomEiirezerva,.

25 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio aiSkinamojo ra5to paraSymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq ar
galejusiq tureti itakos20lT metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

,A.dmini stracij os vadovas

'Vyriausioj i buhaltere

a)
),1

':

, {{tr,1

Rimantas Slavinskas

Laimute Gudauskiene

L4



Aiikinarno.io ra5to priedas Nr. I

Krctlito uni.ja "l'ricnq
lnrorlcs pavaulnlmas

(rmones \ado\o parcrgq pavadinirnas)

V1rrausioji buhaltere

V!tauto g. lA-3. l,rienai, tel./taksas 8 -3 l9 52833. el.
(jnrones kodas. adresas. kiti duomenl's)

NtiOSAYO KAPII-r\LO POKYeIAI

(!
---]-:--:-'

( parasas )

,{4i,1
(parasas)

jnrones kodas

201.7 metq

Adrnrrristraci jos r.ador as

t[kst. Eur

Rimantas Slavinskas

(\ardas rr pararde)

Larrnute Cudauskicne
(\'),nausrolo buhalteno (buhalterio) arba galindio

n arkltr apskaitq kilo asrnens pareigq par adinrrnas)

( \'ardas lr pavardc)

Paj in is

kapita las

Rezcn'ai ir kapitalai Ncpas ki rstytas is

pclnas

( n uostoliai)

I5 viso

privalomasis atsargos kiti

Liikulis uZpradjusiq fi nansiniq metq
pabaigoje

669 0 IJ 68

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

E,:;nriniq klaidq taisymo rezultatas

Pr:rskailiuotas likutis uZpraejusiq
fi nansiniq metq pabaigoje

669 0 l3 682

Araskaitinio laikotarpio grlnasis pelnas
(nuosloliai)

-50 )

itos iSnrokos

Sudaryti rezervai IJ

PaLnaudoti rezervai 0

PrlL j inio kapitalo pokltis 5

Likutis pra6jusiq finansiniq metq
pa baigoje

664 l3 0 0 -5( 62i

Ataskaitinio laikotalpio gr1'nasis pelnas
(nuostoliai )

52 52

Kitos iimokos
Sr-rdaryti rezerrai

Pa.naudoti rczervai 0 l3
I'ja.jini; kapitalo pokl tis -28 -28
Likutis ataskaitiniq linansiniq metq
paLbaigo ie

636 0 l5 651



Ai5kinamojo raito priedas Nr.2

AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Kredito uniia "Prien

(imones pavadinimas)

imones kodas 112046234 Vytauto g.lA-3, prienai, tel./faksas g 319 52g33, el. pastas trrDlku.lt
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PtNtGU SRAUTU POKYCTAI

2017 metq t0kst. Eur

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai metai
I. Pagrindin€s veiklos pinigq srautai
t.l.l gautos pallkanos 221 11/1

t.1.2. sumok6tos palUkanos l5 24
1.1 Rezultatas 206 200
t."2.1 gauti komisiniai 49 5t
t."2.2 sumoketi komisiniai il ll

Rezultatas 38 1l
I.i.l susigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq r 556 I 599
L.l.l suteiktos paskolos kredito unijos narialns t763 201 5

t. .1. Re:ultutas -207 -17 6
I .,1. r ndeliq i5 klientq ir kredito un jos nariq iplaukos 20623 t9182
I i)I .'4.- indeliq i5 klientu ir kredito unijos nariu iSrnokos 20226 r96 lc
1..1. Rezultatos 397 t72
L:5.1 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

paskirties le5q iplaukos
r0 r68

I.:5.2 kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirlies le5u iSmokos

l0 2

L.t. Re:ultatas U t66
I.15.l jplaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) 25 9

l.ti.2 iSmokos kredito jstaigoms (gr4Zintos paskolos) J/ 99
16. Rezultatus t2 -90
t.1.1 kitos uZ paslaueas sautos sumos 8 l0
t.].2 kitos pagrindines veiklos pinieq iplaukos -z )
t.].3 kitos pagrindines veiklos pinigu iSmokos 19,5 t82
t.] .4 sumoketas pelno mokestis

Re: ulttt,ts t89 1-0
Grynieii rragrindines veiklos pinigu srautai 233 - 157

II. Investicinds veiklos pinigq srautai
II I.1 jplaukos perleidZiant vertybinius popierius 1994
II I.2 iSmokos isigyjant vertybinius popierius 0 I 489
III Rezultatus 505
II 2.I jplaukos perleidZiant ilgalaik! materialqjj, nematerialqji

tunq
0

u.2.2 i5mokos jsigyjant ilgalaiki materialqji, nematerialqyj
turta

I

il.2. Rezullata.c I I
IL3.I rtos nvesticines r eiklos pinigq jplaukos

IL3.2 kitos investicines veiklos pinigq iSmokos

I t.3. Rezultutus U U

Crr nieii investicines veiklos ninisu srautai 0 504



A,lministracij os vadovas

(f moncs radovo pareigq pavadinimas)

-Vi riaus ioj i !1q[4!_1911i

(rrriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkvti apskaitrl kito asmens pareigq pavadinimas)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Rimantas Slavinskas

(r'ardas ir par,arde)

l-aimuti GudaLrskienc

(\'ardas ir pavardc)

(parafiis)

.'.'
'\a{{.(-{

(paraSas)

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€jg

finansiniai metai
ill Finansin€s veiklos pinigq srautai
il.1.1 pajq jmokos 443 l3l
It.l.2 i$stojusiems nariams graZinti pagrindiniai ir papildomi

paj ai
471 136

III l.J pelno dalies iSrnokejimas kredito unijos nariams

1il.I Re:ultatas -28
ilt.2. r pagal subordinuotuosius jsipareigojimus gautos sutxos

trr.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigojirnus sumokdtos
SUMOS

Iil 2 Re:ullutus 0 o
il.3. I kitos finans nes veiklos pinigq jplaukos

tl,.3.2 kitos flnans nes veiklos pinigq iSmokos

II I. 3. Reztrltatas U 0
Grynieii finansines veiklos pinigu srautai -28

tv. Grynasis pinigq srautq padiddjimas (sumaZ€jimas) 205 312

Pinigai laikotarpio pradZioje t639 t297

vt. Pinigai laikotarpio pabaigoje I 844 1639
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