
u{B,,Audito tikslas"

NEpRTKLAUSoMo AuDrroRraus rSvanl
Kredito unijos ,,GargZdq Iaapa" nariams

Nuomon6

Mes atlikome kredito unijos ,,GargZdq taupa" (toliau - Unijos) frnansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2018 m. gruodZio3l d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
aiskinamasis ra5tas, iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Mtlsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2018 m. gruodZio 31 d. finansinE padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus
ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus,

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibDdinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respubiikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansinitl ataskaitq
audito istatymu ir TBESV k.odeksu. Mes tikime, kad mDsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami m[sq nuomonei pagristi.

Vadolyb€s ir uZ valdym4 atsakingq asmenrl atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ Siq hnansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apsl:aitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone,
yra brltina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos,

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti
(ei bDtina) dalykus, susijusius su veiklos tEstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrja ar nutraukti veikla arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZilreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.
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Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

Musq tikslas yra gauti palcankam4 uZtikdnim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reik5mingai i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama mflsq
nuomone, Pakankamas uztikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti. kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

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

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 itoki4 rizrkq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq musq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rrzika yra didesne nei reikSmingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

. {vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 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 reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tEsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MDsq iSvados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. fvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktDr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtiir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, jeigu juos
nustatdme audito metu.

Auditorius Virgin ijus Saldukas
2019-02-21
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gLdai
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

Kredito uniia "Gar
(lmones pavaclinimas)

2018 m gruodZio mdn.3l d. BALANSAS

201 9-02-2 I Nr
(atskaitos sudarymo data)

2018

(Tvirtinimo Zyma.1

tukst. EUR
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslunro Jygis ir valiuta)

TI]RTAS Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradj 9

finansi n iai
metai

A. 'TURTAS
511 502(

Pinigai ir pinigq ekvivalentai o 266( 2650

lt lnvesticijos j vertybinius popierius 8 86 95

II l(redito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gautinos sumos
1 44 42

tv. Kredito unijos nariams suteikto
sumos

9 2266 2176

Kitas finansinis tuftas 0

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas tuftas 0

VI I lgalaikis materialusis turtas ll 54 5

VIII Nematerialusis turtas

TUFTTO IS VISO: 51 l7 5020

NUOSAVAti KAPTT,ALAS tR lStpARErcoJrMAl Pasta bos

Nr.
l'dnansiniai

nretai
Pra dj 9

fin a nsin iai
metai

B. I,'IOKETINOS S UN{OS IR ISIPAREIGOJIN{AI 4771 4639
Moketinos sumos ir jsipareigo.iimai kredito jstaigorns 12 22 0

U
Moketinos sumos ir isipareigo.jirnai klientams ir kredito uniios
NATI AITIS

l3 4734 4624

III Kitos nroketinos suntos ir jsipareigo.jimai l4 l5 l5

IV Atidej iniai

S ubord inuoti jsiparei goj imai

.TIUOSAVAS KAPITALAS 34( 38r
Pajinis kapitalas l5 398 45

II Privalomieji rezervai ir kapitalas

ill Perkaino.j imo rezervas

Nepaskirstytasis pel nas (nuoslol i ai) -69

IV.I Ataskaitiniq metq pelnas lnuosroliail 22 l7 78

M Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) -6t 14',

NUOSAVO I(AIPITALO IR JSIPAREIGOJINIU 15 VISO: 5rl 502t

-)

A drn instraci vadovas

(lmones vadovo pareigq pavadinimas).--

Vyr.buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buh al terio) arba gal indro
tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

)
(para5as)

Vidas nas

(vardas ir pavarde)

Asta MikuZiene
^'/i./%' Lu; )

(vardas rr pavarde)



Kredito unij a "G argildqtaupa"
(jmones pavadinimas)

. k. 300044067, Kvietiniu 11-6, GarsLdai
(jmones kodas, adresas, kiti duornenys)

2018 m. grurodZio m€n. 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2019-02-21 Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo lyma)

t0 kst. EU R

(ataskaitos tikslurno lygis ir valiuta)

2018 metq
(ataskartrn is laikotarpis)

t0it.

l\r.
Straipsniai Pastabos

Nn.
Finansiniai

metai
Praejg

finansinia i
metai

Palrikanq pajamos t45 151

II Pal[kanq sqnaudos 68 15

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajalros 2 41 56

IV I(omisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 2 l5 13

Finansinio turlo vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 1
J 42 82

VI Speci aliqj q atidej iniq s4naudos 3 -32 -61

Y.2. Kitas finansinio turlo veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 10 21

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0

VII Bendrosios adrninistracines sanaudos 4 128 129

VIII Kitos veiklos pajamos 0

l,\ Kitos veiklos s4naudos 0
X PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA t7 78

XI Pelno mokestis 5 0

XII. GRYNASIS P ELNAS (NUOSTOLIAI) 71 76

Adminstracijos vadovas

(jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vl,r.buhaltere

(vyri ausioj o buhalteri o (buhalteri o) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Vidas Budsinas

(para5as) (vardas ir pavarde)

Asta MikuZiene

(paraSas) (vardas ir pavarde)

l.'l i' I tttt'/uu,



Kredito unija ,,GargZdq taupa(6

AISKINAMASIS ruSl.ts
2018 M. GRUODZTO 3r D.

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

I. BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija,,GargLdt4tatpa" (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2004 m.
liepos 28 d.

Lietuvos bankas 2004 m. liepos 28 d. iSdave licencij4 vykdyti Kredito unijos ,,GargLd4
taupa" veikl4 pagal istatus.

Kredito unija ,,GargZdq taupa", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius 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 kreditq unijq
istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi4 rizlk4 bei atsakomybg.

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

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) lstatymu bei kitais istatymais, prieZirlros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU yra isiklrusi adresu Kvietiniq 17-6, GargLdai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 4 darbuotojai (2017 m. pabaigoje - 4
darbuotojai). Vidutinis darbuotojo menesinis darbo uZmokestis buvo 2018 metais -1001 eur..2017
metais - 1001 eur,

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

II. APSKAITOS PRINCIPAI

lemrau yra i5destlti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitr,
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unljq apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2004-10-05 ir pakeista 2017-09-19

2018-12-31 2017-12-31
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys r413 0 t392 0
Juridiniai asmenys 0 38 0 JZ



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

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tiikst. eurq.
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keitimo

dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta
ivertintus piniginius turto 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 turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bDtq ivertinti apdairiai, t.y.
kad jq verte neb[tq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ilkines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagaljq turini ir ekonominQ prasmg, o ne tik pagaljq juridinq form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
informacij4. Informacija reikSmtnga tada, kai j4 praleidus arba pateikuJ neteisingai finansinlq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

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

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bDti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga
finansind bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s Enaudomi s, patirtomis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito
valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir

unijos kasoje, bankuose ir kitose
indeliai iki pareikalavimo, kurie

pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

Finansinis turtas

Investicijq i verlybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos s erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius bei Lietuvos Centrines kredito tal4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos s ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai,,
nuostatas.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumr+ straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir



avansai' Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siut"
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis-pai1kanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 1S-ojo u.trlo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pahkanq metod4).

P as ko 14 v ert e s sumaiej imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansinds
skolininko bukles vertinimo tvarka ir verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio 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
grup9, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taityti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketinq
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4)' Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma I proc. diskonto norma (2016
metais taikyta I proc. diskonto norma).

Paskolq vertes surnaZejimas 2018 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas paskolq vertinimo ir specialiqjq atidejiniq taisykles, parengtas vadovaujantis Lietuvos
banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tufias pripaZlitamas ir
vertinamas pagal18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniailsipareigojimai,,
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefrnansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kiius tuito
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtai, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-oj o verslo apskaitos standarlo,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo veislo apskaitos standarto
,, Il galaikis materialusi s turtas" nuo statas, ver1d.

Paskolq rizikos grupd Apskaitin6s vertds sumaZeiimo dydis proc.
2018 m. 2017 m.

standartine (l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos srupe) 100 r00



Nematerialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
turtas" nuostatas, vertd.

Ilgalaikis turtas parodomas isigijimo vefie, sumaZinta sukaupto nusidevejimo
(amorlizacijos) ir turlo nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amorttzacija) apskaidiuojamas naudojant
tiesini bld4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo
naudojimo laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikti Zemiau:

Ilgalaikio turto grupd Nusid 6v6.i imo (amortizaci.i os) laikotarpis, metais
Administracines patalpos 20
Programine iranga a)
Baldai 6
Kompiuterine iranga J

Remonto ir prieZiDros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito ,"i.1or nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai,,
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standafto ,,Pelno mokestis", 3 1-oj o verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos le5os i5 pradliu, pripaZfstamos tikrEja vefie, kuri4 sudaro grynoji gautq lesq suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirlas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs rkirturnur pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias palukanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turta ir
isipareigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr*ja
verte. Amorlzuota savikaina ivertinto finansinio turto paltkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq pallkanq metod4. Pal[kanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, ka4
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bfti patikimai ivertinama.



Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat paiodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos, Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami i5karlo juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vedds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ii nuostolio del vertds
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, verlybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi rp."iutiqlq utiaelitriq, kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del hnansiniq paslaugq teikimo iizikingum4, I
kliento finansinE ir ekonoming bDklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq ieikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, 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 straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

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

Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2018 metq apmokestinamajam pelnui taikomas
pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2077 men4- 5 proc.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaiias
yra 0,I yo visos turto balansines vertes.

III. FINANSINIU ATASKAITIJ PASTABOS

PAST UAtsA PALUKANU PAJANTOS IR SANAU )os
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

tukst. EUR
UZ paskolas 145 156 -l I
UZ leSas LCKU 0 I 1

I5 viso pajamq L45 157 -t2
UZ indelius 68 73 -5

UZ LCKU paskolas 0 2 a-L

15 viso sanaudu 68 /l

Grynosios paliikanq pajamos 77 82 -5



2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S AUDOS

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tiikst. EUR

UZ trrerved

isipareigoj

mo, atsiskaityrno, kreditavimo ir kitus
mus

8 8 0

Delspinigiq pajamos 29 ,11 -13

Kitos pajamos AT 6 a-L

Viso komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamq 4l 56 -15

UZ pervedimo, mokejimo operacijas ir kt. iSlaidos 15 13 2

Viso komisiniq ir klientq aptarnavimo iStaidq 15 13 2

Grynosios komisiniq ir ktientq aptarnavimo
veiklos pajamos

26 43 -17

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
tiikst. EUR

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: -32 -61 29

Spec. atidejiniai paskoloms 10 -61 71

Investicijq i LCKU kapitalo nuvertejimo rezultatas A1-aL 0 A^-+z
Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

10 2l -ll

Nura5ytos paskolos 10 2l 11

Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

42 82 -40

N S AUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,

ttrkst. EUR
Darbo jegos iSlaidos 74 73

Nusidevejimo iSlaidos 1
J a

J 0

FA audito i5laidos 3 4 I

Reklamos ir marketinso i5laidos I I 0

[rangos prieZilros iSlaidos 3 3 0

Indeliq draudimo imokos 5 9 A-T

Atskaitymai i stabilizacij os fond4 t4 t7 -3

Komandiruodiq ir transporto iSlaidos 6 5 I

Telefono ir rySio paslaugos I 2 -l
ISlaidos patalpq i5laikymui 2 2 0

Kitos iSlaidos t6 10 6

I5 viso r28 t29 -1



6 PAISTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,

tiikst. EUR
Grynieji pinigai 5 28 ^a-zJ
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose

8 4 A
+

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose 2653 2618 35
15 viso 2666 2650 t6

5 PA.STABA PELNO MOKESCIO SANAUDOS
Atidetasis pelno mokesdio turtas nuo laikinqjq apmokestinamqjq skifturnq (sukauptq

mokestiniLl nuostoliq ir neiSmoketq atostoginiq kaupiniq) nera apskaityti, nes nera pagrjstq jrodymr-1, kad
ateity.je bus uZdirbta pakankamai apmokestinamojo pelno.

7 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS

Apskaidiuotosios palukanq normos uZ terminuotus indelius 2018 m. svyravo nuo 0,1% iki
2.2%

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU visuotinio nariq susirinkimo nustatytu bDdu. Sis rezervas skirtas kredito
unrjr+, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas
arba iSmokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui.
Kredito unijos LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU
visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeiiq kredito
unijoje litais ir uZsienio valiuta le5q.

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Ataskaitiniais metais nustatyti investicijq i LCKU kapital4 nuvertejimo poZymiai. Unija Sios
investicijos nuverlejim4 paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU finansines ataskiitas (2018
metq IV ketvirdio vie5ai paskelbtos finansines ataskaitos), taikant nuosavybes metod4 apskaidiuotas
30 proc. investicijos nuvertejimas.

9 PASTABA. KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KIToS TS Tu
GAUTINOS SUMOS

Informacija apie paskolas ir jq nuvertejimo sumas:

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-37 Pokytis,
ttikst. EUR

Terminuoti indeliai LCKU
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 44 42 2

I5 viso 44 42 2

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis,
ttrkst. EUR

Investicijos i LCKU kapital4 1^a
IZJ 135 T2

Investicijq i LCKU nuverlejimo suma -37 -40 J

15 viso 86 95 -9



Eil.
Nr.

Rizikos
grupd

2018-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus,
tilkst. EUR

Apskai
-tind
vertd

Spec.
atid€-
j in iai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai
-tin€
verte

Spec.
atid€-
j in iai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai
-tine
vert€

Spec.
atid0-
jiniai

I Standartine 598 0 598 825 0 823 a'\1 0
2 Galimos

rizikos
672 ZO 646 470 18 469 202 8

3 Padidintos
rizikos

742 31 711 415 28 414 327 3

AT Abeiotina 130 5 124 395 26 394 -26s a1-L I

5 Nuostolinsa 313 127 185 288 \45 28r )< -18
6 [5 viso 2455 189 2264 2393 217 2387 62 -28
7 Specialiqjq

atideiiniq santykis
su kredito unijos
nariams suteiktq
paskolq suma,

7,70 9,07 XXX XXX

10 P/TSTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS
Straipsnis 2018-r2-31 2017-12-3r Pokytis,

tiikst. EUR
Avansine imoka i LCKU Stabilizacijos fond4 0 0 0

Kitas turtas I 0 I

[5 viso I 0 'J.

11 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Straipsnis Pastatai Kitas veikloje
naudoiamas turtas

I5 viso

Likudiai 2017 m. sausio I d.

lsigijimo verte 59 I 60

Sukauptas nusidevej imas 1 0

Likutind verte 0 I I
Apyvarta per 2017 metus 0

Nusidevejimas 2 0 2

NuraSymai likutine verte 0 0 0

Likuiiai 2017 m. gruodZio 31 d. 0

fsigijimo verle 0 0 0
Sukauptas nusidevej imas a

J 0
Likutind verte 56 I f,/

Apyvarta per 2018 metus 0

Isigijimai 0 0 0
Nusidevejimas 4

Likuiiai 2018

m. gruodZio 3l d,

Isigijimo vefie 0 0 0
Sukauptas nusidevej imas 5 I 6

Likutine vertd 54 0 54
Veikloje naudoj amas nudevetas

turtas (jsigil imo savikaina)
0

A +



Ataskaitiniais metais isigyti patalpos, kurioje isiklrusi Unijos bustine. pagal pasirasy.t4
pirkirno - pardavimo sutarti Unija yra prisiemusi isipareigojimus susijusius su isigytq pataipq
atliktq renovacijos darbq apmokejimu. Kadangi negalima patikimai apskaidiuoii Siq darbq verles,
todel tai nera atvaizduota finansinese ataskaitose.

12 MOKETINOS SUMOS

13 PITSTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pal[kanq normos uZ terminuotuosius indelius frziniams ir juridiniams nariams svyruoja
2018 m. Nuo 0,2 yo iki 2,2yo (2017 m. Nuo 0,2 yo lki 2,2 yo), uZ indelius iki pareikalavimo - 06/o
(2017 m.0 %).

Finansiniai isipareigojimai pagal terminus pateikti 17 pastaboje.

14 KITOS MOKETINOS S

15 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 398 tukst. EUR (2017 m. 450 tDkst. EUR), Jis sudarytas iS

privalomo, tvaraus papildomo ir papildomq pajq, Nominali vieno pajaus verte yra 30 EUR. Visas
Unij os pajinis kapitalas apmoketas.

R PAREIGOJIMAI KREDITO IS' AIGOMS
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis,

tukst. EUR
Pask.olos iS LCKU 0 0 0
Pask.olos iS LCKU Invegos projektui 22 0 22
I5 viso 22 0 )',

Straipsnis 2018-r2-31 2017-12-31 Pokytis,
ttikst. EUR

Iki pareikalavimo : - fiziniams nariams ol4 618 -4

- kredito unijq asocijuotq nariq 95 r30 -J)

Viso iki pareikalavimo: 709 748 -39

4025 3876 r49
Viso terminuotq: 4025 3876 t49
I5 viso 4734 4624 110

UMOS IR PAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-37 Pokytis,

tiikst. EUR
Kitos moketinos iSlaidos a

J a
J 0

Moketinos indeliq draudimo imokos 0 0 0

Nepanaudotq atostogq kaupiniai t2 12 0

15 virio 15 15 0



Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis privalom4 pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje ru Jro atsiskaitoma,
gr1Linant iSpirktq privalomo ir papildomq pajr+ imokas.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo ra5to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo
pokyrliai".

16 P,z\STABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

fprastinemis verslo s4lygomis Unija susiduria su galima piniginiq srautq nesuderinamumo
rizika.. Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kadUnija bus iki galo pajegi vykdyi
savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elementai apima Unlllr-uuiayUo,
inforrnavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolE, finansavimo Saliinirl divirsifikaul-a.
numatomq isipareigoj imq planavim4.

Unij os turlo ir isipareigoj imq struktl ra pagal terminus :

2018-12-31

Pagal Lietuvos banko reikalavimus likvidumo rodiklis turi buti ne maZesnis kaip 30 proc.

17 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

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

lnformacija apie unijos rodiklius:

Iki 3 mdn. Nuo 3

men. iki I
metq

Nuo 1

rKI J
metq

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turtas 2911 472 r504 230 5I17
{sipareigoj imai, kapitalas ir
rezewai

1361 1926 t478 352 5117

Skirtumas tarp turto ir
isipareigoi imu, kapitalq. rezervu

I 550 -r454 26 laa-LLL

Likvidus s turtas LIJ+
Einamiej lsrparelgolrmal 3769

2017 -12-31

Iki 3 men. Nuo 3 m€n.
iki I metq

Nuo I
tKr f,
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Turlas 2882 564 t094 479 5019
{sipareigojimai, kapitalas ir
tezeryal

r 468 17 56 t41s 380 5019

Skirtumas tarp turto ir
isipareigoj imq, kapitalq, rezervq

T4I4 -1192 -32r 99

Likvidus s turtas 2714
Einamie lslparergollmal 3670



Rodtiklis 2018-t2-31 2017-12-31 LB nustatvtas dvdis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 72,39 nuo

2018.01.01
20,62 >10,50 proc. nuo

2018.01.01
Likvidumo rodiklis, proc. Nuo 20 I 5- 12-3 I

kinta priklausomai nuo
indeliq augimo >40Yo, nuo
2016 12-31 nebepriklauso
nuo indeliq augimo ne

maLiau 30o/o
Mak.simalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc, nuo Unijos
kaoitalo

60,99 94,92 <25%o taikomas nuo 20 I 3-0 I -
01

Vidutine ne nuosavybes verlybiniq
popieriq porlfelio modifi kuota finansine
trukme nuo 2016 m. gruodLio 3I d. neturi
bDti didesne negu penkeri metai

<5 metai 2015 m.
<3 metai 2016 m.

Kreclito unijos investicijq i ne nuosavybes
verlybinius popierius procentas nuo
kedito uniios balansinio turlo

Nuo 2015-12-31 turi bUti <50
proc., nuo 2016-12-31 <35
proe.

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su
juo susijusiq asmenq rodiklis, nuo
persJ<aidiuoto kredito uniios kapitalo

)4 ?9 37.96 Negali virSy'ti 10
procentq

18 PITSTABA INFORMACIJA APIE PII{IGU SRAUTUS

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

19 PITSTABA SUSIJUSIOS SAIYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su
vadovu arlimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito
sutuol<tinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu
vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.
ioms Salims i5duotu naskolu ir oriimtu indelirr likudiai.

tarybos nariai,
kredito unijos
unijos vadovo
kredito unijos

2018 m. 2017
Priskaidiuota atlygin
sociaLlinio draudimo
vadovas)

mq ir jiems tenkandiq
mokq (tik administracijos

24 24

Priskaidiuotas atostogr+ rezervas ir jam tenkandios
socia'linio draudimo imokos (tik administracijos
vadovo)

1 0

[5 viso: 25 )A
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo imokos 1/1LA z+
Likg isipareigoiimai vadovybei 0

usilusloms IInS u S ir priimtq indeliu likudiai:
2018-12-3r 2017-12-3r

ISduotq paskolq likudiai 19s t47

Priimtu indeliu likudiai 0 0



20 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus ir 2018 m. gruodLio 31d. KU atitiko
visus privalomus reikalavimus.

21 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

2018 m' gruodZio 31 d. kredito unija nebalansiniq isipareigojimq turejo uZ 25 t[kst. EUR.
Nuomos ir panaudos b[du gautas ir naudojamas turtas.:
Nuomos ar panaudos bfidu valdomas turtas Nuomos trukm€

Transportas NeapibreZtas terminas

22 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija 2018 metus baige su 17 tiikst. Eur pelnu.

23 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio aiSkinamojo raSto paraSymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq
galejusirl tureti itakos 2018 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Administracij os vadovas

Vyr. buhaltere

Vidas Budginas

Asta MikuZiene



Ai5kinamo.jo raSto priedas Nr. I

.'
(imo

2018 metu

Vyr buhaltere

(vyriausioj o buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkytj apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

I. k. 300044067,Kvietiniq l1-6, GargZdai
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

(paraSas

tukst. EUR

Asta MikuZiene

Adminstraciios vadovas

(imones vadovo pareigq pavadinimas)



AiSkinamojo raito priedas Nr.2

Iftedito unija "GargZdq taupa"
( jnrones pavadinirnas)

k. 300044067, Kvieriniu l1-6. GarsLd,aj
(imones kodas, adresas, l<iti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYdIAI

2018 metq tukst. EUR

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg

li nansiniai
metai

I. Pagrindinds veiklos pinigq srautai
I.1.1 gautos paliikanos 144 r61
t.t.2. sumoketos pallkanos 104 ]T

Rezultatas
10 90

t.2^1 3auti komisiniai
7 8

1.2.2 ;urnoketi komisiniai l5 t3
t.2 2 Rezultatas a

t.3.1 sugr4Zintos paskolos i5 kredito uniios nariu | 18 t46l
r.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams I 154 1225
1.3 Rezultatas -36 236
t.4 | indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos 9352 I 0687
t.1,.2 indeliq iS klientq ir kredito unijos nariq iSmokos 9206 r 0365
t.1. Rezultatas 146 322
1.5. I kredrto jstaigours suteiktq paskolq ir specialiosios

paskirties leSq jplaukos
2

1.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties leSq iSmokos

J 2

1.5 Rezultatas I 1
I.6. t iplaukos i5 kredito !staigq (gautos paskolost

C

1.6,2 iSmokos kredito jstaigorns (gr4Zintos paskolos) 0 87
t.6 Rezu ltatas 0 -87
I.l.l <itos uZ paslaugas gautos sumos JJ 48
t.] ,:t kitos pagrind nes veiklos pinigLy plaukos 0 0
t.1 ._\ kitos pagrindines veiklos pinigq Smokos 118 lt9
t.].4 sumoketas pelno mokestis

0
1.7 Re,rtltatas -BJ -71

Grvnieii pasrindines veiklos pinigu srautai 56 484

Il. Investicines veiklos pinigq srautai
II.l . t iplaukos perleidZiant verlybinius popieriuJ t3 0
il.1.2 iSmokos isigyjant verlybinius popierius

0ltl Rezultatas t2 U
|t.2.1 jplaukos perleidZiant ilgalaikj materialqjj,

nematerialqjjturtq
0 0

u.2,2 iSrnokos isi gyj ant i lgal aik j material qj j, nematerial qj i
tuft4

C t2

t 1.2 Rezttllatas
0 -12

il.3.1 ritos investicines veiklos pin gq jplaukos 0 0
II.3 2 kitos investicines veiklos pin gq iSrnokos 0 0
t.3 Rezttltata,s

U 0
Grynieiiinvestic os Dinigu srautai t2 t2



Vyr.buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio
tvarkyti apskait4 kito asmens pareigrl pavadinimas)

PINIGV SRAUTU POKYCIAI

AiSkinamojo raito priedas Nr.2

Asta MikuZiene

(vardas ir pavarde)

Eil.
Nr.

Pasta bos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansinia i
ilI. F!na4sines veiklos pinigq srautai
Iil I I ra;q irnokos 73 zJl
III. I.2 i Sstoj usi em s n ariams gr alinti pagrindin iai ir

papildomi pajai
t25 3lr

I II .3 pelno dalies iSmokejimas kredito uniios nariams 0
ilI I Rezultqtas

-77
III.2.I pagalsubordinuotuosiusisipareigojimusgantos-

SUIIIOS
0

IIt.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigoj imus sunrokdtos
sumos

0

IIT.2, Rezultatas

III.3.I k tos finansines veiklos pinigrl fplaukos C

r1.3.2 k tos finansines veiklos pinigq iSmokos
C

III,3. Rezultatas
0

Grynieii finansin6s veiklos pinigu srautai -52
IV. Grynasis pinigg srautq padid6jimas

(sumaZdiimas) l6 395

Pinigai laikotarpio pradZioj e 2650 2255

VI Pinigai laikotarpio pabaigoje /' 2666 2650

(vardas ir pavarde
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