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uAB,,Audito tikslas"
NEpRTKLAUSoMo AUDTToRTAUS rSvata
Kredi'to unijos "Prienq taupa" nariams

Nuomon€

Mes atlikome Kredito unijos "Prienq taupa" (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 201 8
m. gruodZio 31 d. balansas. t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kinamasis
raStas, iskaitant reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

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

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Auditrl atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M[sq atsakomybe pagal Siuos
standetrtus iSsamiai apib[dinta Sios iSvados skyriuje,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standarlq valdybos
iSleist4 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, susiiusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitr-1
attditc, istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mDsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkanni mDsq nuomonei pagristi.

Vadovyb€s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikimq pagal Lietuvos
Respubliko.ie galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskaitq ir finansing
atskaitomybg. ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolE, kokia, vadovybes nuomone. yra
b[tina finansinems ataskaitorns parengti be reikSmingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengclama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejirn4 tqsti veikl4 ir atskleisti
(ei biitina) dalykus, susijusius su veiklos tqstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu.
iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrje ar nutraukti veikl4 arba neturi kittl realitl
alternatyvq. tik taip pasielgti.

tJZ valdymq atsakingi asmenys privalo priZiiireti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mlsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip l'isuma nera
reik5mingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama mlsq
nuolnone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5mingil
iSkraipyni4" jeigu jis yra. visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai.

'J

UAB "Audito tikslas"
lnrones kodas 1 ,77319474
PVM kodas tf7'.7 31 947.. 6

Lrcluvrn nku g 23.
Srlute. L-f gg'1 34:
aud las,,,audilor a lt
we audrlor al.1l

Ie . B 4,11 7f lOO
Tel. 8'441 62290
Tel 8-441 532OO
Fak. 8-16 492727



kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais,.ieigu galima pagristai numatyti. kacl
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojr-1 ekonominiarni sprendi-un.rr, priimamierns
remiantis flnansinemis ataskaitomis.

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

' Nustateme ir iverlinome finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome proced[ras kaip atsak4 i toki4 itzi:ria ir surinkome pakankamr-1
ti'nkamq audito irodymq m[sq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo Oet apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reikSmingo iSkraipymo oel [laidq neaptikimo riziia. nes
apgaule gali blti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

' Srrpratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galeiume pareik5ii nuon]ong apie tJnijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

' fverlinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
sr,r jais susijusiq atskleidimq pagristumE.

' Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to. ar.
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su jvykiais ui s4lygomis susijqs reik5mingas
neapibreZtumas. del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq <lel Unijos gebejimo tgsri veikl4. .f eigu
petdarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus isvado]e
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba. jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Musq isvados pag.istos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, b[simi ivykial ar s4lygos
gaLli lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

' f vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, lskaitant atskleidimus. ir tai.
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq. informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikimo
laik4 bei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, jeigu juos
nustatd:me audito metu.
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Kredito unija "Prienq taupa"
(irnones pavadinimas)

(jrnones koclas. aclrcsas. kiti dLronrenys)

kodas 112046234, Vytauto g. 1A- tel./faksas 8 319 52833, el. paitas

2018 m. gruodZio m0n.3l d. BALANSAS

20 | 9 -02-22 r r' r. 2- I 9/44

(1-virtinimo Zyma)

(ataskailos sudarynro data)

2018 metq tukst. Eur
(.rlfslurtrnrs lJrl0tnr pi\)

.\Elll!!!!!!rc U os Vadovas

{ jrrrones virdovu parcigq pavadininras )

.l1lj4lqql|bubalterr'
{ vyriaLrsio-jo bLrhalterio (bLrhalterio) arba galiniio

n'arklti apskait4 kito asrncns pareigq pavadinintas)

(ataskartos tlkslunro l\gls rr valruta)

\ Rimantas Slavinskas

(parasas) (r'ardas rr par ardc)

ti&.|.u; 
LainrLrrc Gudu!={igltli

(paraSas) (r,ardas ir pavardc)

TTIITTAS l'astabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pradjg
finansiniai

metai
A, TT]RTAS 8215 1',t54

I I)irrigiri ir pinigr; ekr ir rrlenlrrr IJ l5l2 I 844

II Investicijos i vcrrybinius popicrius r) 88( l06i

III Klcdito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iS.iq gautinos surnos
l0 264 OL

tv.
Krcclito unijos narianis suteiktos paskolos ir kitos i5.jq grutinos
sumos

ll 5473 4695

Kitas flnansinis turtas

VI. Atsargos. uZ skolirs perinttas ir kitas turlas t2 l 4

VII Ilgalaikis malerialusis turtirs l3 7'.l 84

VIII Nematcrialr.rsis tufias t3

TT]RTO IS VISO: 821 7751

NTIOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGO.II}IAL Pastabos

Nr.
liinansiniai

mctai
Pra0jg

fina nsin iai
nretai

B. NIOKETINOS STINIOS IR ISIPAREIGOJINIAI 7501 7t 03

I N{oketinos suruos ir jsiparcigo.jinrai kreclito jstaigoms l1 253 '+!

II
Mokclinos sumos ir isipareigo.jimai klientanrs ir krcdito unijos
nanams

l5 7228 703 I

II Kitos moketinos surnos ir jsipirreigo.jintai l6 23 23

Aride.iin iai

Subordinuoti isipareigo.j imai

N[;OSA\"\S KAPI-I'ALAS '7l1 65t

I I)r.jinis kirpilllls l7 6i9 63

lt. I'}rivalonrie.ji rezerr ai ir kapitalas l7 t5 (

III I)erkaino.j inro rczervas

IV Nepaskirsty tasis pelnas (nLrostoliai) f,l 57 l5

IV.I Ataskaitrniq metq pelntrs (nuostoliai) f.l 57 52

IV.2. Ankstesniq rnetq pelntrs (nuostoliai) atl 0 11

N TIOSAVO KAPITA I,O I R ISI PAREIG O.I INITI IS VISO: 8215 7751



Krcdito uniia "Pricntl taupA"
(jrnones pavadinimas)

imonds frndas I12046231, Vytauto g. lA-3, Prienai,tel./Iaksas 8 Jl9 52t133, el. paitas l{uptad)lku.lt
(intones kodas. irdresas. kiti duorncn_r s)

2018 m. gruodzio m0n.3l d. PELNO (Nt,OS'l'Ol,l(l) AT'\SK.\lTA

20 | I -02-22 Nr. 2- I 9/,14

(fvirlinimo Zyrna)

(ataskaitos sr.rdarl'rno data)

2018 metu tukst. Eur
(irtaskartinrs larkotarprs)

1{d In i n i s tr{!cuqs_Y allovils

(inrones vadovo pareigq paradinimas)

Y:rt!!r!ltri-b!-Lt!!l-tEd
r.vy riausro.jo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tvarkl'ti apskaitq kito asnrcns pareigq pavadirtrntas)

(at.rskartos trksluno lygrs rr valluta)

.r .-: :.
\rr' Rimantas Slavinskas

(para5as) (vardas ir palarde)

'\:(1/c' I-airnutc (iudausklenc

(parasas) (r ardas ir pavarde)

r,t i l.

Nr.
Straipsn iai Pastabos

Nr.
I.'ina nsiniai

metai
Pradjg finansiniai

metai

PalIkanq pajanros 213 ))

II PalIkanq s4rraudos I l4 r3

III, Kornisiniq ir klientq aptarnavinro veiklos paiamos 2 62 )4

IV. Konrisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sipraudos 2 t3 ll

liinansinio turto vertes pasikeitirlo ir pardavimo rezultatas 3 3l

v.l Spccialirl q atide.j iniq sqnaudos -) 4i 3l

\/ ') Kitas flnansinio turto vertes nasikcitimo ir oardavimo rezullatas 46 (

VI, Kitus flnansirres ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) { --)

VII Bendrosios ir adnrinistracincs sanaudos 5 2t7 225

VIII. Kitos veiklos pajanros 6 I

IX Kitos veiklos sanauclos

X. Plrt,NAS (N tlOSI'Ol,l A | ) PRI ES AP\tOKESl'l:{ Il\1,1 65 6(

XI. I)elno nrokestis
,7

8
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Kredito unija,,PRIENU TAUPA"

AISKINAMASIS RASTAS
2018 M. GRUODZTO 3l D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija .,Prient1 taupa" (toliau KU) buvo uZregistruota LR juridiniq asmenq registre
1999 rn. spalio 28 d.

Lietuvos bankas 1999 m spalio 28 d. iSdave licencijq vykdyti indeliq ir kitq gr4Zintinq leStl
priemim4 i5 neprof'esionaliq rinkos dalyviq, pinigq pervedimo, valiutos keitimo (grynais pinigais.l
operacij as.

Kredito unija ,,Prienq taupa". tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq ukinius ir
socialinius poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu iS

nepro.fesionaliq rinkos dalyviq ir .iq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijtl
istatyrne numatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusiE rizikq 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) istatymu bei kitais istatymais, prieZilros
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 (2017 m. pabaigoje 9

darbuotojai). Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis - 865 eurq, pradjusiais metais - 810 eurq.

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaittp
parenglirnui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standaflus.
[,ietur,'os banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unljL] apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-16 t pakeista 2017-07-26.

rrr(Jrrnaul la reolro unllos nanus lr asocltuotus ranus
2018-12-31 2017-t2-3r

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fi:ini,:ti u,\'men))s 3s09 0 3523 U

.l ur i cl i n i u i Lt.\ m e n)'.t 121 !11ttl



Kredito unijos flnansiniai metai sutampa su

ir baigiasi gruodZio 3l dien4.
Sumos finansinese ataskaitose vra oateiktos

Pagrindiniai

kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4

Lietuvos nacionaline valiuta - tlkst. euru (tukst.

principai
Eur)

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
.ios turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y.
kad jq verte neb[tq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinr"a.

Turinio, o ne formos pirmenybe. ftkines operacijos ir Dkiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje iraSomi pagal.jq turini ir ekonominq prasmE, o ne tik pagaljq juriding form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
inlbrmacij4. Infbrmaci.ia reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Irinansines 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
iSleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio llnansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos.
parengtos taikant kaupimo princip4, inlbrmuoja vartotojr-rs ne tik apie praeities ivykius. bet ir apie
isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos varloto.jams. turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacijq.

Svarbumas. Informacija yra svarbi. jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarlies ir
ateities ivykius. priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksciau priimtr4 sprendimq
veiksrningum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisinglrmas. Infbrmacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje n,ira reik5mingq klaidq. I5 kredito unif os finansines ataskaitos turi bfiti matyti tikra ir teisinga
l.rnansine bukld, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir flnansines blkles pasikeitimai.

Palyginarnumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitinf laikotarpi, siejamos su
s4naurJomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kreditr: istaigose jvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo. kLrrie
pripaZf stami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Finansinis turtas ir llnansiniai
isipan:igoj inrai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investictios i Lietuvos banko.
Lietur,'os Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybirl vyriausybiq vertybinius
popierius bei Lietuvos Clentrines kredito unijos kapital4. Sie verty'biniai popieriai pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai''
nuostaLtas.



Kredito unija turi:
-pardavimui laikomi LR ir ES Vyriausybiq vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi tikr4la

verte. Nustatant rinkos kainq imamos ne maZiau kaip 2 rinkos dalyviq kotiruojamos pirkimo kainos.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumq 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 tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito unijos nariants suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amorlizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq palDkanq metod4).
P as ko I t1 v ert i s sumuiO.j imas

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

Paskolos vertinantos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metll
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, iverlinus rizika,, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grup9., kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaltrnes vertds dalies sumaZeiimo dvdZiai teikti lenteleie:
Paskolq rizikos grup€ Apskaitin€s vertOs sumaZOiimo dydis rrroc.

2018 m. 2017 m.
stanclartine (l rizikos grupe) 0 0

galimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (lll rizikos grupe) 25 25

abejotina (lV rizikos grupe) 50

nr-rostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines veftes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priernonds pinigL,
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 8 proc. diskonto norma (2017
metais; taikyta 8 proc. diskonto norma).

Paskolq vertds sumaZejimas 2018 ir 2017 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles. kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdl'bos 2009-03-26
ntttarinru Nr.38 (Lietuvos banko valdybos 2013-07-19 nutarimo Nr.03-125 redakcija) patvirtintas
kredito unrjq abe.iotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq) abejotiniems
aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turlo straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqii ir nematerialqj! turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis tufias, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
veftinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto,,Finansinis turtas ir finansiniai fsipareigojimai''
nuostartas.



Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti. ir i kitus turto
straipsnius neltraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis tuftas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavirno iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
,,llgalrlikis materialusis turtas" nuostatas, vefte.

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

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur. (201 7 m. -
435 [nr) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nllverllejimo sunla. Nusidevejimas (amorlizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini brid4.
proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turlo vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo
laikotaroi.

Turl udoii laikot ki

Remonto ir prieZifiros iSlaidos pripaZjstamos s4naudomis tuo
patiriaLrnos. Ilgalaikio materialio.io turto rekonstravimo ir remonto
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
darbq registravimas apskaito.ie

Finansiniai isipareigoj imai

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

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigcrjimr4 klientams. kurie nera kredito istaigos. ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis tufias ir frnansiniai isipareigo.iimai"
nLlostattas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siarne
straipsrnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZjstami ir vertinami pagal 24-o1o
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuoto.iui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZjstamos tikrqja verte, kuriE sudaro grynoji gautq leSq slrma.
atskaitliavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjtl iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

ur LU Ila MO al OIA ral vra IoKle
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pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir jsipareigojimai 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 i5 kredito lstaigose laikomq
pinigLr. kredito unijos nariams suteikttl paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja
vefte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turlo palfikanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaicir"rotq palukanq metod4. Pal[kanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
br.rs gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bnti patikimai ivertinama.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms. kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
neverl.inami tikrqia verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrir:Ldines veiklos pajarnos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nLereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarlo juos gavus. Komisiniq sEnaudos yra
pripaZ,istamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaListamos, kai atliekama
susijursi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas krediro
istaigoms ir kredito uniios nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertds
surnai:ejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo. vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto veftes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos verlybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyjc'parodomi specialiqjq atide.iiniq. kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4. j
kliento frnansinE ir ekonoming bDklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslar.rgq teikimo
vykdym4. i turimas uztikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. turindias
itakos kredito unijos turto verlei, sqnaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
uZsienio valiuta. kitq finansiniq priemonirlpirkimo ir pardavimo operacijtl rezultatai.

Bendrqiq ir administraciniq s4naudq straipsny,je 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 s4nauclos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,20l8 metll
apmol:estinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarif-as,2017 metq -5 proc.

Atidetas pelno rnokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus. galio.jancius ar
patvirl.intus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikiniasi taikyti atideto pelno mokesdio tr-rrto
realizeLvimo ar atidetq mokesdiq isipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu.

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

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jir pripaZistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone. vra 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 ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standartq. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas
yra 0,3 oA visos turto balansines vertes, bet ne daugiau kaip 24644,1 1 Eur.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

PAS I AtsA I'ALUKAN PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

UZ paskolas 239 218
IJZ ldSas LCKU 0 0

UZ vyriausybes VP 4 5

I5 viso pajamq 243 ))\
IJZ indelius 9 L)

UZ tiksliniq programll paskolas ir paskolas iS LCKU 5 ,1a

[5 viso sanaudu t4 l3
Gryrrosios paliikanq pajamos 229 2r0

PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR

U

)
S NAUDOSA

Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Komisiniq ir klientq aptarnav mo palamos 56 48
Pajarnos iS stoiamoio mokesi o I I

Delspinigiq pajamos 5 5

KomisiniLl ir klientu aptarnavimo iSlaidos llIJ 11

Gryrrosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos 49 43

3 PAS'IABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZTILTATAS

Straipsnis 2018 m. 2017 m.
Specialiqj q atidejiniq s4naudos: 40 -31

Speci aliej i atidejiniai paskoloms 40 -31
Kitasi finansinio turto I'ert€s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas 46 0

LCKLI paiq nuvertei imas 22 t7
Nurailytos paskolos 1,1LA 17

Rezultatas 6 3l
Nuo 2016 metais nustatyti investicijq i LCKU kapital4 nuverte.iimo poZymiai.2017

m. uni.ia Sios investicijos nuvertejim4 apskaidiavo formuodama 2l proc. specialiuclsius atidejinius.
Vadovaujantis Lietuvos centrines kredito unijos 2018-06-21 valdybos posedZio Nr. 28 nutarimo
rekomendacria,20l8 metais investicijoms i LCKU pajus taikeme 10o/o nuver-tejim4.



4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
NUOSTOLIA

Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Nerealizuotas nuostolis i5 operacijq VVP -3 1

Rezultatas -3 I

5 PAS'TABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES

6 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS I

7 PASTABA PELNO MOKESEIO SANAUDOS

SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Darbo jegos iSlaidos t23 115
Nepamaudotq atostogtl kaupimai 0
Nusi,Cevei imo iSlaidos I 8
FA audito Slaidos 3 A+
Rekliamos 5 marketinso i5laidos 2 2
Nuornos ir rySiu i5laidos 4 ,|+
Komandiruodiq ir transporto eksploataciios iSlaidos 3 J
Indeliu draudimo imokos 6 9
Atsk;ritymai i stabilizaciios fonda 15 18
Darbuotoi u tobulinimo iSlaidos 0 0
'fantjemos VO nariams 0 4
LCKU nefinansiniq paslaugq iSlaidos 19 l8
Kitos; veiklos iSlaidos )1, 40
[5 visio 217 ))<

AMOS IR S \AUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Kitosrpajamos I 2
I5 r'isro pajamq I 2
Rezultatas I ,,

A
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Einarnqjq metu pelno mokesdio sanaudos 1 o
Atid€'tojo pelno mokesdio sqnaudos I 2
15 viso pelno mokesiio sanaudu 8 8
Atidiitojo pelno mokesiio turto iud€iimas
Likutis metq pradZioje J

Turto poky s del sr"rkauptq kaupirnq atostogoms 0 0
Turto poky s del mokestiniq nuostolir"l 0 -2
Turlo poky s del VVP perkainoiimo -1 0
Likutis metq pabaigo.ie 2 -J
t.sk, dcl .\'ukuuptry kuttpinrtl uto.\toRoms 2 2

ali I mo ke s I iniry nuos I ol iq 0 0
alel VVP perkainoiinto 0 I



8 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos. lengvai konvertuojamos i
Zinorl4 pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigtl ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31
Grynieji pinigai 40 33

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose

4 2

LeSos LCKU turirnose atsiskaitomosiose
s4skaitose

I 468 l 809

15 virso r5t2 1841

9 PAIiTABA TNVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq
Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius bei i LCKU kapitalq. Investicijos i
vertytrinius popierius balanse rodomos kaftu su apskaidiuotomis pallkanomis ir ivertinus vertes
sumaiiejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 2018 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos
yra apskaitomos kaip galimo pardavimo. ISpirkimo terminas 2018-2020 metai. Vidutine pallkanq
norrna 0"57%.lnvesticijq pokydiai per ataskaitini laikotarpi ir strukttrra buvo tokie:

Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Investiciios i galimo pardavimo ve ybinius popierius
1. Ilglalaikes investicijos i ES VVP

707 910

t, sk. i Lietuvos resnublikos VP
505 707

I5 viso investicijq i galimo pardavimo vertybinius
popierius 707 910

Invest ciios f LCKIJ kapitala 199 198
Inves;t ciiq i LCKU nuverteiimo slrma an -41
I5 viso: 886 1067

Infbrnracija del LCKU nuvertejimU sumq pateikta prie Sio aiSkinamojo raSto 3 pastabos.

IO PA.STABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAU'tINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigorns suteiktos paskolos.
terrninuotieji indeliai. taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodorrri kartu su sukauptomis palukanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, !vertinr-rs vertes
suma2;ejim4 del galimq nuostoliq.



Straipsnis 2018-12-3r 2017-12-31
Le5os laikomos likvidumo rezervo fbnde LCKtI 64 60

LCKU laikomi 4 terminuoti indeliai 2-5 men.
laikotarpiui

200 0

15 viso 264 60

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bDdu. Sis rezervas skirtas kreclito unr.iq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant
sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKTJ nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje leSq. U2
likvidumo palaikymo rezervo leSas kredito unijoms mokamos 0,000 dydZio metinds palDkanos
(2017 metais 0,00'Zo).

UZ laikomus trumpalaikius terminuotus indelius LCKU moka 0.00% pallkanas.

I I PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje
paskolos ir i5 jq gautinos
del galimr-1 nuostoliq.

Pasko lq portfelio strukt[ra

parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
sumos kartu su sukauptomis pallkanomis ir ivertinus vertes sumaZejimq

ir pokydiai bei uZtikrinirno priemoniq diskontuoti pinigq srautai:

Eil.
Nr.

Rizikos grupe

2018.12.31 2017.12.31

Apskai-tint
vertt

Spec.
atid0jiniai

UZtikrinimo
prienoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai-tint
yert0

S pec.

atidtjiniai

[]Ztikrinimo
pricmoniq
diskontuoti

pinigq
sraufai

Standartine 2469 0 22004 1713 0 2305
2 Galimos rizikos I 833 /1a 2569 2256 4 301 I

3 Padidintos rizikos 350 2 495 202 2 362
/la Abejotina 0 0 0 34 0 <AJ'+

5 Nuostolinga 1033 206 1064 662 166 704
6 I5 viso s685 2t2 26132 4867 172 6436

7

Special iqjq atidej iniq
santykis su kredito unijos
nariams suteiktq paskolq
suma. Droc.

J, /J 3,53



12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nef-rnansinis turtas. kurj
arlimiausiu metu ketinama parduoti, ir j kitus straipsnius neitrauktas tufias.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija visq ilgalaikf materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekarn lkeistas ar kitaip
apribotos teises i ji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos turimo
ilgalaikio materialiojo turto struktlr4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Kito turto vertO laikotarpio pabaigoje

Blsimo laikotaroio iSlaidos I

Atidrilo pelno mokesdio turtas 2 3

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

3 4

Straipsnis Pastatai

Kitas
veikloje

naudojamas
turtas

Nematerialusis
turtas

I5 viso

Likuiiiai20lT m. sausio I d.

lsigijimo ver-te 141 62 210
Sukauptas nusidevei imas ..J J 60 I 106

Likutind verte 102 2 U 104
Apyvarta per 2017 metus

lsigij irnai 0 I 0
Nuveftej irnas 12 0 0 12

Nusidevej irnas 8 0 9
Likui;iai 2011 m. gruodZio 3l d.

Isig lmo verte tJ) 63 I t99
Sukauptas nusidevej irnas 53 61 115

Likutine vert€ 82 2 0 84
Apyvarta per 2018 metus

Isigijimai U 0
Nusidevej imas 7 0 8

Likuiiai 2018 m. gruodZio 3l d.

Isigrjimo verte 135 64 200
Sukauptas nusidevej imas 60 o/. l aa

I z-)
LikutinO verte /f, 2 0 77

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

_tu



14 PASTABA MOKETINOS SUMOS

I5 PA'STABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pallkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2018 m. nuo 0,1%
iki 0,9)0% (2017 m. nuo 0,3o/, iki 0,900 ),juridiniams nariams Eur - 0,3oh (2017 m. nuo 0.30Yo). ui,
indelius iki pareikalavimo - 0,}yo (2017 m. - 0,0%).

16 PA.STABA KITOS N{OKETINOS SUN{OS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31

Sukauptos audito iSlaidos 2 2
Kau;rimai atostogoms l1 10

Mokritinos iSlaidos uZ ir,,airias paslaugas t
J 4

Kiti jsipareigojimai 7 7

I5 viso 23 23

17 PASTABA NUOSA\/AS KAPITALAS

Pujinis kupitulus'

Unijos pajini kapital4 sudaro 639 tukst. Eur (2017 m. 636 tr"rkst. eurq). Jis sudarytas iS
pagrindiniq, tvariq papildomq pajq ir papildomq pajq. Nominali vieno pagrindinio pajaus vefie yra
28.96 -30,00 Eur. Visas lJnijos pajinis kapitalas apmokdtas.

Kiekvienas Uniios pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje sr.r .juo atsiskaitorna
grqlinanl iSpirktq privalomo ir papildomq pa.iLl fmokas.

R lsrpARElcoJrMAI KREDI'IO ISTAIGOMS
Isipareigojimo apraSymas

(puskolos dave.ias. pirrnirrc sLrnra. valiuta. palukanrf rrorrna. terrnrnrs)
20t8-t2-31 2017-12-31

LCKU kredito linija, 2.5 % pal[kanq norma, nuo
2010-09-23 d iki 2019-12-31 d terminui

LCKU kredito linija, vsF2 0,2o6pallkanq
norma. nuo 2016-12-08 d iki 2033-11-05 d
terminui

53 49

Paskola iS LCKU apyvartinems leSoms
(ternrinas 5 men., metine palukantl norma 1,4%)

200 0

15 viso paskolq: 253 49

Straipsnis 2018-12-3r 2017-12-3r
lki prareikalavimo:- fiziniams nariams 5029 4879
- kre,Cito unijq asocijuotq nariq 128 104

- kitoms organizacijoms 11 10

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 5r68 4993
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 2060 2038

kre,Jito un LI aSOcUuotq nanll 0 0

Viso terminuotq indeliq: 2060 203tt

15 viso 7228 703 I

TI



Privulomqsis rezervus
Unijos privalomqil rezervat sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendirnu i privalomqjl

rezerv4 pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno - 2017 m. i
rezervini kapital4 pervesta 15 tDkst. Eur.

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

I8 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMIJ GRUPAVIMAS PAGAL LAIIq

Unijos turto ir isipareigojimq struktDra pagal terminus:

2018-12-3r

I9 PASTABA VEIKLOS RTZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdicn fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojancius
normatyvus, taikomus kredito r.rniioms. Per ataskaitini laikotarpj normatl,r'ai buvo vykdomi.

Informaciia apie uniios rodikli

Iki 3 mdn. Nuo 3 m€n.
iki 1 metq

Nuo l
tKl f,
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VISO

Turtas 2338 106r 3 165 165 I 82r5

Isipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

5 801 1 538 118 7s8 8215

Likvidusis turtas 2s25
Irinamiej i isiparei go.i imai

7100

2017 -t2-31
Iki 3 mdn. Nuo 3 mdn.

iki I metq
Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
VISO

Turtas ar l,/.t)+ 960 3166 t494 77 54

Isipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai 553 6 t /alt+/-) 96 699 77 54

Likvidusis turtas 2842

Einarniej i i sipareigoj imai 6883

u rur rnaclla aple Unll()s lus

Rodiklis 2018-12 -31 2017-12-31 LB nustatytas dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis. proc. 15 "77 21.55 > 10,5 proc.
Likvidumo rodiklis, proc. 3 5.56 41,28 >300
Makr;imalios paskolos surnos vienam
skolininkui normatyvas, proc. nuo Unijos
kanitalo

20^42 23,83 <25 proc.

1,2



20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

2I PASTABA SUSIJUSIOS SNIYS

Unijos susiiusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq
paskolq komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su
vador,'u artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kre<lito
sutuol<tinis (sugyventinis), vaikai (jvaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu
vadovas valdo jq kvalifikuot4 jstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

tarybos nariai"
kredito unijos
unijos vadovo
kredito unijos

2018 m. 2017 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu sus
ir.iorns tenkandiq socialinio draudimo

jusiq iSmokq
moku suma

44 a-

Prisk.aid
sociaLlin

uotas atostogll rezervas ir jam tenkandios
o draudinro imokos

2 2

Kitos iSmokos (tantjemos ir joms tenkandios
sociaLlinio draudimo imokos)

0 5

15 viso: 16 41

Likg isipareigoj imai vadovybei 2 2

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas priima indelius rinkos s4lygomis.bei
Salims i5d kol deliu lik

22 PA.STABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu unija vykdo kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksirnalios paskolos sumos vienam skolininkui, atviros uZsienio valiutu poziciios normatyvus ir
VVP normatyvus 2018 rn. gruodZio 3l d.

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2018 m. nuraSe paskolq 2 tlkst. Eur, (2017 m. nura5yta - 34 tDkst. Eur). o
susigr4Zino 26 tukst. Eur (2017 m. - l7 t[kst. Eur). 2018 m. pabaigoje nuraSytr-1 ir nesusigraZintq
paskolq likutis buvo 67 tukst. Eur (2017 m. - 90 r[kst. Eur).

NebalansiniLl isipareigojimq sumas sudaro kreditiniq korteliq neiSnaudotq kreditq likudiai-
91 t[l<st. Eur. pasira5ytq bet nei5moketq paskolq suma - 205 tlkst. Eur, sr-rteikto overdraflo
nepanaudota suma 4 ttkst. Eur, (2017 m. kreditiniq korteliq neiSnaudotq kreditq likudiai 74 tuks.
Eur, suteikto overdrafto nepanaudota suma 4 tukst. Eur ir pasiraSytq bet neiSmoketq paskolq surna
253 tlkst. Eur).

Ltsl.l uslorns sailms tsouotu pasKoltl lr pntmtu lndellt ikuciai:
2018-12-31 2017-12-31

ISduotr4 paskolq likudiai 35 43

Priimtq indeliq likudiai 229 zt)

13



Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukme

Prienq rajono savivaldybes taryba - J. Basanavidiaus g. 1, Jiezne 2025-06-08

Prienq ra.jono savivaldybes taryba - Prienq g. 13, Stakli5kese 2022-10-09

Prien'q rajono savivaldybes taryba - Kauno g. 33, Veiveriuose 2025-06-08

Kiti nebalansiniai isipareigoj imai :

Nuomos ir panaudos bDdu gautas ir naudojamas turtas.:

24 PA.STABA PELNO (NUOSTOLTV) PASKTRSTYMO PROJEKTAS

Unija ataskaitiniais metais uZdirbo 57 tlkst. eurll pelno, kuriuos planuoja skirti i
privalcrmEji rezervq.

25 P,{STABA POBALANSTNIAI IVYKIAI

Iki Sio ai5kinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turdjusiq ar
gale.iusiq tureti itakos 2018 metq finansiniq ataFkaitq rinkiniui, nenustatyta.

' /:'
Adnrinistracijos vadovas , r! ,.1 Rimantas Slavinskas

Vvriar,rsioi i buhaltere lizt|'( Laimute Gudauskiene

'1 A



AiSkinamoio laSto priedas Nr. I

Krorlilo rrniir "Prionrr ferrnrI
(lnrones pavadlnrmas)

imonds kodas 1120.162J4, V)'tauto g. lA-3, Prienai, tel./laksas 8 -319 528J3, el. pa5tas kuptl4lku.lt
(jrrones kodas, adresas, kiti duomenys)

NtlOs,\\,o KAPTTALO POK)'(rt.\l

2018 metq tukst. Eur

Adrninistraci,jos vador as Rimantas Slavinskas

(rnone's \ado\o parcrgq pavadrnrrnas)

Vt rirrLrsioji huhrltcrc

(paraSas )

-sL.tt".t
( pJririrs )

(rardas ir pararde)

[-airnute Gudauskiene

( r'l ri.rusiojo buhalterio (buhaltcrio) arba galindio

t\ark\ti apskalt4 klto asrncns pareigq pavadinirnas)

(rardas rr parardc)

Pajinis
hapitalas

Rczcrr ai ir kapitalai Nepaski rstytasis
pelnas

(nuostoliai)

I5 viso

priva lom asis atsargos kiti

Likutis uiipra6jusiq finansiniq metq
pa baigoj e

661 U -5( oz

r\pskaitos politikos pakcitimo rezultatas

I:snrinitl klaidq taisymo rezultatas

Perskaiiiuotas likutis uZpra0jusiq
finansiniq mctq pabaigoje

661 U -5( t): I

,\taskaitinio laikotarpio gr1'nasis pelnas

( nuostoI iai)
52 5

Kitos iirnrrkus

Sudaryri r;zerr"ai

l)anaLrdoti tezervai I -.j ll
Pa.linio kapitalo pokytis -2t\ 2

Likutis pna6jusiq finansiniq mctq
pabaigoj(:

636 U U l5 65r

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pclnas 5', 5

Kitos iSrnokos

Sudarlli r3zervai l5 l5
I'anaudoti fczsrvai

I)aiinio kapitulo pokr tis ,)

Likutis al.askaitiniq finansiniq mctq
nabaico i{:

6J9 t5 U 0 :l , 7tl



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Kredito unija "Prienq taupa"
(jmones pavadinimas)

lnnonds kodas l12046234 Vytauto g.lA-3, Prienai, tel./faksas 8 319 52833, el. pa5tas kupt@lku.lt
(imones kodas, adresas, kiti duor-nenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2018 metq tUkst. Eur

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praei g

finansiniai metai

t. Pagrindin€s veiklos pinigq srautai
I.l.I gautos palIkanos 1A') 221

t.t.2. sumoketos palDkanos l4 I

t.l Rezultatas 228 :06
t.2.1 gauti komisiniai 56 4t
t.2.2 surnoketi komisiniai l3 ll
| 2. Re:ultatus ,.t 2 38
I.3.I susigraZintos paskolos i5 kredito uniios nariu t632 l 55(
r.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 2424 t763
1,3 Rezttllatas -792 -207
r.4.1 ndeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq plaukos 207 55 20623

1.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iSrnokos 20558 2022(
t.1. Re:ultutu,s t97 397
I.5.1 kredito jstaigorns suteiktq paskolq ir specialiosios

paskirties le5q iplaukos
I 102 tc

t.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
paskirties le5q iSrnokos

r306 lc

1,5 Rezultatus -2 04 l)

I.6.1 iplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) | 452 t5
t.o.z iSmokos kredit<t jstaigoms (grqZintos paskolos) 1249 )/
1.6. Re:ulttt/as 203 l2
t.7.1 kitos uZ paslaugas gautos sumos 1 8

t.'7.2 kitos pagrindines veiklos pin gq jplaukos 0 -z
t.].3 kitos pagrindinis veiklos pin gq iSmokos 2tl 195

t.7,4 sumoketas pelno mokestis 5

l7 Re:ultq/0s -2 09 189

Grynieii Dagrindines veiklos pinigu srautai -s34 233

II Investicines veiklos pinigq srautai
II.l.l jplaukos perleidZiant vertybiniLrs popierius 201
Il. r.2 iSmokos jsigy jant venybinius popierius 0

ilt Re:.ultcttas 200 I
Il.2.l jplaukos perleidZiant ilgalaikj materialqii, nematerialqii

turt4
t

tl.2.2 iSrnokos is i gyj ant i I galaiki materia I qj j, nematerialqi j

tunq

11.2. Rezul/atcts I
il.3.1 kitos nvestlc nes veiklos pinigq iplaukos
n.3,2 kitos n vestrc nes veiklos pinigq iSrnokos

U.3. Rezultatas U U

G ryniei i investicines veiklos rrin ieu srautai t99 0



PINIGU SRAUTU POKYCIAI

AiSkinamojo raito priedas Nr.2

Rimantas Slavinskas

(vardas ir pavarde)

l,aimuto Cir.rdauskicne

( vardas i r par arde)

Aclnrin i straci i os vaclor"as

(inrone s 'u'udovo pareigq pavaclinirras)

V.r riausioj i buhaltere

(vvriausi,r.jo bLrhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkvti apskait4 kito asntens pareigq pavadininras)

(paraSas)

-1
, \_r. /
',- va4l

(paraSas)

Eit.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€jg

finansiniai metai

III Finansinds veiklos pinigq srautai
III I I oaiq jmokos 558 443
III t.2 i5stojusiems nariams srazinti pagrindiniai ir papildomi

pa-iai
555 4ll

III J pelno dalies iSrnokejimas kredito unijos nariarns

1il.1 Rezultatas 3 -28
III.2.I pagal subordinuotuosius jsipareigojimus gautos sumos

Ut.2.2 pagal subordinuotuosius jsipareigojimus sumoketos
SUMOS

Itt.2. Re:ultatas 0 U

Iil.3.1 kitos finans nes veiklos pinigq plaukos

tlt.3.2 kitos finans nds veiklos pinigq Srnokos 0

I I I,3. Re:ulttttas n U

Grynieii finansinds veiklos pinigu srautai -2f

IV. Grynasis pinigq srautq padid€jimas (sumaZ0jimas) -1 l? 205

Pinigai laikotarpio pradZioj e t844 r 639

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje l5t2 I 844


		2019-03-29T14:57:21+0200
	Šilutė




