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uAB,,Audito tikslas"

NEpRTKLAUSoMTo AUDIToRIAUS tSvaoa
Auk5taitijos kredito unij os nariams

Nuomon€

Mes atlikome AukStaitijos kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2018
m. gruodZio 31 cl. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir aiSkinamasis
raStas, iskaitant r,:ikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Mrlsq nuomone, pricletos finansinds ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2018 m. gruodZio 3l d. finansinq padeti ir t4 dien4 pasibaigusir+ metr| finansinius veiklos rezultatus
ir pinigr4 srautus paE;al Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

AuditE atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MDsq atsakomybe pagal Siuos

standafius iSsamiai apibldinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
audit4". Mes' esarne nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq at.askaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes

taip pat laik.omes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir'IBESV kodeksu. Mes tikime, kad mlsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami m[sq nuomonei pagristi.

Kiti dalykai

Unijos 2017 m. grucdZio 31 d. pasibaigusiq metq finansiniq ataskaitq audit4 atliko kitas auditorius,
kuris 2018 n:r. kovo 15 d. apie tas ataskaitas pareiSke besqlyginE nuomonE.

Vadol'ybes ir ui varldymq atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teising4 pateikimq pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhalterinE apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nllomone. yra
butina finansinerns iltaskaitoms parengti be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finanrsin,:s ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti

Iei bltina) dalykus. susijusius su veiklos tEstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu.
iSskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq
alternatyvq, tik tilip pasielgti.

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

M[sq tikslars yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvadq, kurioje pateikiama m[sq
nuomond. Pilkankarnas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4
iSkraipym4,.ieigu j is yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai,
kurie gali atsirasti d€l apgaules arklaidos,laikomi reikSmingais, jeigu galimapagristainumatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimants. priimamiems
remiantis hrLansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe prof-esinius sprendirnus ir laikemes
profesinio shepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustatdn-re ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedDras kaip atsak4 i toki4 rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamqr audito jrodymq m[sq nuomonei pagristi. ReikSmingo iSkraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali blti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome slr auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galetume pareikSti nuomonE apie Unijos
vidaus llontroles veiksmingum4.

. fverlinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijEs reikSmingas
neapibrdZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del Unijos gebejimo tqsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvado.je
privalorne atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turitne modifikuoti savo nuomong. Mlsq iSvados pagristos audito

irodymais. kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, bDsimi ivykiai ar s4lygos
gali lemti, kad lJnija negales toliau tgsti savo veiklos.

. 
f verlinome benrJr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai.
ar f-rnansinese ertaskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcii4.

Mes, be visu kitq dalykq. informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trlkumus. jeigu.juos
nustatdme audito mr:tu.
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AUKSTAITIIOS KREDITO UNIJA

(kredito uni jos pavadinirnas)

Nemuno 73, Paneveiys imones kodas 112040733
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TTlRTAS Pastabos
Nr.

Iiinansin iai
mctai

l'radj9
finansin iai

mctai
r\, TTIRTAS 419( J455

t. Pinigai ir pinigq eki ivalentai
,7

729 5 ti6

II lnr"r:sticijos j i'erlr'binius popiclius U 146 201

III Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gautinos sumos
r) .+81 228

lv.
Kredito unijos nirrinrns sr"rtciklos paskolos ir kitos iS.jq gautinos
SLIIIIOS

l0 2832 2428

Kitas finansinis turtas ll 0

VI. Atsargos. uZ skolas pcrirntas ir kitas turlas t2 4 2

VII Ilgalaikis matt:rialusis turtas l3 4 7

VIII Nernateria Iusis turtas l3 U 0

]'trRl-0 IS \',tSO: 1196 J-ls5

NTJOSAYAS KAPITALAS I R ISIPAREIGOJI]VIAI I'astabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pracjg
linansin ia i

B, 1\TOKET]INOS STJN,IOS IR ISIPAREIGOJI]\,IAI 3933 3l2J
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II
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IV, ,Atide.iiniai 0
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NTIOSAVAS KAPI-tALAS 263

Pirjinis knpitalas t7 )'7 J 333

II [)r'ir alomi,:.ii rczen'ai ir kapitalas t7 0

III Perliaino.j inro rezervils U

IV Ne;raskirstrta:;is pelnas (nuostoliai) ll

IV.I Anlistesniq rnr:tq pclnas (nuostoliai) .1q

IV.] Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) I 5

Nt"rosA\/o KApn'ALo tR IstpAIililcoJtNItr ts VtSO: 1196 J155
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AukStaitijos kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2018 M. GRUODZTO 31 D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

ALrkStaitijos kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR jmoniq rejestre l99l n. rugsejo
men.04 d. Lietuvos Lrankas 1991 n. rugsejo men.04 d. i5dave licencij4 vykdyti flnansines operacijas.

Auk5teLitijos kredito unija, tai kredito jstaiga, kuri tenkina savo nariq [kiniLrs ir socialinius
por:eikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4ZintinLl le5q priemirnu i5 neprof-esionaliLl rinkos
dalyviq ir jq skolinitnu, taip pat teisg verstis kitq LR kreditq urrijq jstatyrne nustatytll finansirriq paslaugq

teikimu istatl,me: nustatytierns asmenims ir prisiima sLl tuo susijusi4 rizik4 bei atsakornybg.

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

Respublikos kredito Lrnijq jstatymu, Lietuvos RespLrblikos finansq lstaigq jstatymLr, Lietuvos RespLrblikos
kooperatiniq bendrovir.l (kooperatyvq) jstatymLr bei kitais jstatyrnais, prieZirlros institucijos priimtais teises
aktais ir savo jstatais.

KU yra jsikurusi adresu Nemuno g. 73, PaneveZys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 5 darbLrotojai.( 2017 rr. pabaigoje - 5 darbLrotojai).

Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis - 1245 eurq, praejusiais metais - 1408 eurq.
Inforrnacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yr:a iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai. naudoti 2018 metrl finansinir4 ataskaitLl
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansinds a.taskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarirnus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos
politikq.

Llniios apskaitos politika patvirtinta 2017 -08-23.
Kr:edito unij,35; finansiniai rnetai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dienq ir

baigiasi gmodZio 31 dien4.
Sumos finan,sinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkst. eurq (t[kst.

Eur).
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialiq valiutq kursus, galiojandius keitimo dien4:

pelnas ir nuostoliai. atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta ivertintus
piniginius turto bei fsipareigojimtl likudius vieting valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq) ataskaito.je.
Metu pabaigo.ie likuLdiai uZsienio r,'aliuta perkainojami metq pabaigoje galiojandiu kursq.

2018-12-31 2017-12-3r
N{ariai Nariai

Fiziniui ilsmenvs 1909 1793
Juridiniui asmenys
rrso<:iinoti nuriui

f,5 5l



Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus. kuriais.jos
turtas, nuosava.s kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq
verte neb|rtq nepagr!stai padidinta arba nepagrjstai sumaZinta.

'l'urinio, o ne formos pirmenybe. tJkines operacijos ir fikiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje
irasomi pagal j q turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq j urridinE form4.

ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visE pakankarnai reiksming4
inibrmacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq varlotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

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

Apskaitos piis,tovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaittl duomenys ,vra
palyginami.

Kaupirrras. Vejklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidimo monrentu),, ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos.
parengtos taikanl kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities fvykius. bet ir apie
isipareigcrjimus; mol<eti arba gauti pinigus ateityje.

Suprantarnumas. Finansines ataskaitos turi blti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomil<os bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Svarbumas. Informacija y'ra svarbi, jeigu padeda vartotojams iverlinti praeities, dabarlies ir
ateities [r'ykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksti. iSsami ir
.ioje nera reikSrningq hlaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bfiti matyti tikra ir teisinga
finansine blkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginaniumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos sll
s4naudonris, paLtirtomis; uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito r-rnijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigorse ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo. kurie
pripaZistan-ri ir verl.inaLmi pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto.,Finansinis turtas ir f-rnansiniai
isiparei goj imai''' nuostertas.

Finansinis turtas

Investiciiq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos ! Lietuvos banko.
Lietuvos Respubliltos ir kitq Iluropos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq verlybinius
popierius" Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo veislo apskaitos standarto
.,Finansinis turl.as ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija tuLri:

iki iSpirkimo termino laikomi LR Vyriausybes verlybiniai popieriai, kurie apskaitomi
amortizuota sarrikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palfikanq metod4.

Kredito istaig,crns suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumrl straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir ir3 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-
ojo verslo apskaitos s;tandarto .,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat peLr,rdomos paskoltl ir terminuotqirl indeliq sukauptos pahkanos.

Kredito unijors nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumq straipsnl,je parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sllmos kartu su sukauptolxis pallkanomis.
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Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal lS-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir linansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
P a s ko | 4 verlis sumaiei i mas

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

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kar14 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metLl
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, pasl,lola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolc,s, ivertinus rizikty, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupQ, kredito uniios valdybos patvirlinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos ir kitam
finansiniam turtui apsk.aitines r,,ertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizik.os grup€ Apskaitinds vertds sumaZ€iimo dydis
2018 m. 2011 m.

slandartine (l rizikos sru 0 0
limos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5

rdidintos rizikos (lll rizikos cru 25 25
abejotina (lV riz:ikos qru 50 50
nuostolinsa (\/ rizikos 100 r00

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
srautq). ApskaidiuojarLt uZtikrinimo priemones pinigq srautq taikoma 4.49 proc. diskonto norma
(2017 metais taikyta 5.00 proc. diskonto norma).

Paskolq rrertes surnaZejimas 2018 metais br"rvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas
taisykles. kurios parentgtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos unijq abejotinq aktyvq grupavimo
ir specialiqlq alidejiniq. (atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq
materialqif ir nenrateri,alqji tur14, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZjstamas ir
vertinamets pagral 18-ojo verslo apskaitos standarlo,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, ULZ skolas perimto ir kito turlo straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq, uZ
skolas perimto nerfinansinio tufto, kuri arlimiausiu metu ketinama parduoti, ir I kitus turlo straipsnius
neitraukto turt,c vefle. IJZ skolas perimtas nefinansinis tlrrtas, kuri artimiausiu metu ketinama
parduoti. pripa:Zistarnas tikrqia verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos vertinamas
pagal 9-o.jo r,erslo apsk.aitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaik;io ntatt:rialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo tut1o, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
.,llgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nernaterialiojo
turto. pripaZinto;ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
turtas" nuostata.s, vefle.

Ilgalaikiis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina435 tiur, (2017 m. -
435 Eur) parodc,mas isigijimo tzerte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuverte.iimo surna. Nr-rsidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bhd4,



ilgalaikio turto srupd Nusiddvdiimo (amortizaciios) laikotarnis. metais
Programini iranga J

Pastatai 25
l,engvie.j i autonLobiliai 6 (ne senesni kaip 5 metai) 10 (kiti lengvieji

automobiliai)
tlaldai 6
Kompiuterine iranga J
Kita 4

proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turlo vieneto isigiiimo vefiE per numatom4 jo naudojimo
laikotarpi.

T'ur1o naudojinro laikotarpiai yra tokie:

Remonl.o ir prieZiDros iSlaidos pripaZ!stamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu. kai .jos
patiriamos. Ilgalaikio materialio.fo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq slrmU 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 standarto
,,Finansinis turtas ir firransiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito uniios nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unij,cs isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
sllma. Moketinos sunnos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami paga.l l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, n.eparodyti kituose mokdtinll sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame srraipsnlje
parodomos moketinos; sumos ir isipareigojimai pripaZlstami ir verlinami pagal 24-ojo verslo
apskaitos stanclarto.,Pelno mokestis",3l-ojo verslo apskaitos standarlo,,Atlygis darbuotojui" ir
atitinkantus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordintrotuot;ius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai
skolos verty'biniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinr,rotosios) paskolos poZyrnius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikr4ja vefie. kuriq sudaro grynoji gautq leSq surna,
atskaidiarrtts sarn(loriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina. o tary) gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes sr.rsidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arLra s4nandomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojarLcias pal[kanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentu,

Finansinisr turtas ir lsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galiniybe uZskaityti pripaZintas sunlas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isiparei gtrj irnus vienu lltetu.

['ajamq ir s4naudq pripaZinimas

Parl[ikanq pzrjarnq straipsnyje parodomos pa.iamos, uZdirbtos iS kredito istaigose laikomq
pinigq. kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio tur1o, kuris nevertinamas tikrqja
verte. Amortizuota sa'vikaina iverlinto finansinio tufio palukanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq palDkanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZistanios kar"rpimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekon,cnrind nauda ir pajamq suma gali buti patikimai iverlinama.



PalDkarrq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos palDkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami ti kr4ja verte.

Kontisimiq ir k:lientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uZ
tarpininkavimq uZdirbtos pajarnos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos p;jamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesciai
yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZinami iSkarlo juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos. kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operac.ija.

Finansirrio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq veftes sumaZe.iimo ir nuostolio del venes
surnaZejimo pranaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas verrybiniq popieriLl
tikrosios vertes pasikeitimo, verlybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes srumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu ;relnas arba nuostoliai. Siame straipsny.ie parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZ'velgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, !
kliento lrnansing ir ekonominE blklg, j prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turinras uitikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias
itakos kredito r-rnijos turto verlei, sEnaudas.

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

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

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) atas;kaitos srtraipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

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

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokescio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
real izavimo ar atidettl rn okesdiq isiparei goj imq f vykdymo lai kotarpiu.

Pagrindin.iai laikinieji skirturnai atsiranda del sukauptq sEnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.
Tarifai. galioja.ntys ar patvirlinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio
paskaidiavimui.

Krri apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesditl turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese
ataskaitose tik ta dalimi" kurio real.izavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per atas;kaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isip;lreigojimai, o per ataskaitinj laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniLr
laikotarpiu nepripraZintos s4naudornis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduoros pagal 7
VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis sudaro 0,1 - 0.3 proc. kredito unijos turto veftes
. bet ne daugiau kaip 43400 Eur finansines ataskaitos.



a IIAII aIa r()te renlelele

TUTTTAS

Pradjg
finansiniai
metai po
koregavimo

Pratjg
finansiniai
metai iki
koregavimo

Koregavimo
suma

Balanso ataskai ta
TUFIT,A,S 3455 U

II Investiciios i vertvbinius nooierius 204 t45 59
Kitas finans irris turlas 0 59 -59

Pelno (nuostoli al .skaita
Finansinio turto venes pasikeitimo ir pardavirno
rezultatas

79 19

0
v.l Special iuiu atideiiniu sanaudos t1 -19 62
v.2. Kitas finansirrio turto verles nasikeitimo ir

pardavimo re:zultatas 62 0
62

FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

2 PASTAI}A KC)MISINIV IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUI)OS

UPAS'I'AIJA I'ALUKANU PAJ;\MOS IR SANAUDOS

----!rq!p!at
2018 m. 2017m.

UZ paskolas 172 162

UZ le5as bankuose 0 0

UZ leSas I-CKU 0 I

UZ leSas kitose llredit,o Llniiose I 0

UZ paskolas krerlito unijq asociaciioms 5 0

UZ vertl'binius popierius 1

15 viso pajamq 179 t70
UZ indelius 36 1AL1

UZ LCKU paskolas I 1

JCKU 2 0

I5 viso sanaudu 39 25

Gry'nosios paliikanq pajamos 140 145

A
Straipsnis 2018 m. 2017 m.
UZ perr,'edimo. a,tsiskaitymo ir mokejimo operaciias 1

UZ l<reditavimo isipiireigoj imus 8 7

Delspinigir4 p.rjamos J 2

Kitos I 2

Komisiniq r klierrtq aptarnavimo veiklos pajamos l3 t2
Kredito ista gq paslaugq apmokejirnas 1J

ISlaidos uZ pa:Zyrnas 4

Korteliq aptar.navimo iSlaidos

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 8 3

Grynosios komisiniq ir klientrl
arrtarnavimo veriklos rezultatas

f, 7



Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Specialiqjq atid6jiniq silnaudos: -26 -17

Atidejiniai paskoloms -26 11

Kiitas finansinio turto vert€s pasikeitimo ir pardavimo

rerzu ltatas
4 62

NuraSytos paskolos 3 62

Specialieji atiderjiniai pajams JLCKU (2018 m) -3

Spec. atidejimai kitam finansiniam turtui
(prajai LCKU (2017 m))

24

Rezultatas i5 LFiVVP pardavimo -20 0

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 30 79

3 PASTABA F'INANIiINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
RIDZULTATAS

4 PASTABA IIENDROSIOS ADMINISTRACINE

5 PASTABA KI'TOS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOSA A
Straipsnis 2018 m. 2017 m.
Kitos pajamos 2 3

Grynosios kitos veiklos Daiamos 2 3

6 PASTATIA PELNO MOKESCIO SANAUDOS
U22018 metus kredito uniia dirbo nuostolinsai.

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGTJ EKVIVALENTAI
Kredito unijos berlanso straipsnyje Pinigai ir pinig4 ekvivalentui parodl.tas sumas sudaro

pinigai !vairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito jstaigose.

ADMINISTRACINES S NAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.
Reklama. reprezentacines ir rinkodaros iSlaidos 5 4

Audito iSlaidos 4

Nuomos iSlaiclos; 1a
IJ

1aIJ

Darbr-rotoj q aFrmokymui 0 2

Ofiso reikmen,ysr I 3

Atostogq rezerv:rs 1 8

ISlaidos kredito unij o:; asociacij ai 0

Notarines ir teisines i:;laidos 5 4

ISlaidos draudimui ir ]kitos operacines iSlaidos 1a
JJ 1a

IJ

Komandiruote ir trans;portas

Telefonas ir rySiq paslaugos I 2

Personal o iSlaik'ymo iSlaidos 98 lll
Amorrizacija ir nusiddvcj imas 4 4

lndeliq draudim,r iSlajidos a
J 5

JCKU nefinansi.niq paslaugq iSlaidos 15 0

Atskaitymai j stabilizrrcijos fond4 3 10

15 viso r87 l8s



Pinigq t:kvivali:ntai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos,
Zinomq pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertes

nedidele, Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktlra ir pokydiai:

lengvai konvertuojamos i
pokydiq rizika yra labai

Le5os LR komer:c

atsiskaitomosiose

Le5os LCKU rur:i

Le5os JCKU tur

15 viso

8 PASTABA IN'YESI]ICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas leSas investuoja i Lietuvos banko. l,ietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonom,ines erdr,'ds valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodom,os kaftu su apskaidiuotomis pallkanomis ir ivertinus veftes sumaZejimq del galimq
nuostoliq.

Uniia 2018 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieritl neturejo. Investicijq pokydiai per
ataskaitini laikotaLrpi ir strukt[ra buvo tokie:

Straipsnis 2018 m. 2017 m.
1. Investicijos i 'vertybinius popierius, laikomus iki
iSpirkimo

0 t16

1.1 Ilgalaikes investicijos i LR VVP 0 146

2. Investicijos LCKTJ kapital4 0 82

3. Investicijos .ICKLI kapitalq 149 0

4. Spec. atidejiniai L.CKU pa.iams 0 '\ /1-L1

5. Spec. atidejiniai JCKU pajams a.J 0

15 viso: t46 204

9 PASTAIIA KREDITO ISTATGOMS SUTETKTOS PASKOLOS IR KITOS Is Jr,J

GATITINOS SUMOS

Siame tralanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos.
terminuolieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodotli kartu su sukau.ptomis pal[kanomis paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4, iverlinus vertes
surnaZei irn4 delt galimqr nuostoliq.

Apskaic:iuotospallkanq normos uZterminuot4 indeli (3 men. laikotarpiui) 2018 metais buvo
nuo 0.009/0. o uZ paskolas dviem kredito unijoms 1,00%. Paskolos suteiktos 1 menesiui.

Straipsnis 2018 m. 2017 m.
38 A')AL

iniuose bankuose turimose

s4slkaitose
0

mose atsiskaitomosiose s4skaitose 543

mose atsiskaitomosiose s4skaitose 690 0

729 586

Stra 2018-12-31 2017-12-31
inuoti indeliai JCKU 0% nahlkanos 3

300 200

ikvidlumo rezervo fbnde JCKU
3l 28

kolc,s kredito uniioms r50 0

481 228
Iuiko specialiosios

fstatl,mo nustatytu
suteikiant kredito

Trumpalaikiai te,rm

men. lail<otarc,iu
LeSos laikomos
(LCKU)
'frumpalaikes pas

I5 viso

Kr:edito unija
yra sudaromas JCIKU
likvidumui uZti krinti.

paskirties leSas JCKU, likvidumo palaikymo rezerve. kuris
brrdu. Sis rezervas skirtas kredito unrjq, JCKU nariq veiklos
unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant sukauptas leSas



pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos JCKU nares specialiai
tam tikslui JCK:U atidarytoje sEskaitoje turi laikyti JCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali
leSt1 nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje.

IO PAST,ABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GATJTINOS SUMOS

Siame straipsnyie parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir iS jq gautinos sumos karlu su sukauptomis pallkanomis ir iverlinus vertes sumaZejimq del
galimq nuostoliq.

Paskolq portfelio struktLira ir pokydiai:

1I PASTAI}A KITAS FINANSINIS TURTAS
Siame balanso straipsnyje parodytos investicijos i CKU kapital4.

12 PASTABA ATSAIIGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsny'je parodytos turimos atsargos ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

I3 PASTABA IT,GAT,AIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Uniia vis4 ilgalaikj materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis ndra niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises iji. lnfbrmacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos
turimo ilgalaikio materialio.jo turto struktDr4 ir pokydius pateikiama lenteleje.

Eil.
Nr.

Rizikos grupi

201 8-l 2-J l 2017-r2-3r

Apskaitine
vertC

Spec.
atid€j iniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Apskaitind
vert€

Spec.
atiddj iniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
srautai

Standartine I 828 0 2560 t344 0 1585

2 Galimos rlzii<os 358 1t9 4'78 3 822

3 Padidintosr rizikos 201 392 l0l 5 l15

4 Abejotina J 2 I (.)

5 Nuostolinga 505 60 I 128 594 8l t024

6 l5 viso 2895 63 4801 25r 8 90 35.r6

1

Special iqj q atidej iniq
santykis su kredito unijos
nariams suteiktq paskolq
sunra. proc.

2,18

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31

BUAB Snorasr 29 29

Spec. atideiiniai kitanr finansiniam turtui -29 -29

I5 viso 0 0

Straipsnis 2018-t2-31 2017-12-31

Busimoio laikotarrrio iSlaidos ,1a 2

I5 viso 4 2



Straipsnis
Kitas veikloje
naudojamas
turtas

Nematerialu
sis turtas 15 viso

Likuiiai 2017 m. saus:io I d.

lsigijimo verle ta+) 0 43

Sukauptas nusidevej imas JJ 0 JJ

Likutind vert6 l0 0 l0
Apyvarta per 2017 metus

lsigijimai I 0

NLrsidevej irnas 4 0 /1

NurzrSyto turlo jsigijirno vertd 22 0 22

Nura5yto turto sukauptas nr.rsidevej i mas 22 0 22

Likuiiai 2017 m. gruodZio 31 d.

lsigij irno verld 22 0 22

S r"rkar-rptas nusidevej i mas l5 0 l5

Likutind vertd 7 0 7

A.p1'varta per 2018 metus

f sigijirnai 0 I

Nusidevejimas 4 0 4

Likuiiai 2018 m. gruodZio 31 d.

lsigij irno verle 23 0 23

Sukauptas nusidevej irnas l9 0 l9
Likutind vertd 4 0 4

Veikloje naudojamas nuddv6tas turtas (isigijimo
savikaina)

7
,7

r1

F
PASTAI}A MOKT]TINOS SUMOS IR IS

LCKU kredito liL

PAREIGOJIMAI KREDITO STAIGOMS
Strainsnis 2018-12-31 2017-12-3r

nija (lnvegos projektas) 0,2 oh palukanq

'-12-08 
d. iki 2033-1 1-05 d. terminui

51 129t"**'*i!i
I5 PASTABA MOKI]TINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNI.IOS NARIAMS

Strairlsnis 2018-12-31 20t7-t2-31
kalavimo:- hziniants nariams 335 378
unu q asocl.lLrotll nanll 57 1afIJJ

orgaruz.acu orTls 67 0

reigojimq iki pareikalavimo: 459 511

ti in,Jeliai: - fiziniams nariams 3397 2444

unijq asocijtrotq nariq 5 l5
minuotu inddliu: 3402 2459

386r 2970

t___
] Iki pareikr

flrt.'atto ,
[ - tit"'r*i;

E"-ulr
| 'fenninuol

| - kre'dito u

I Viso terrn

Erq
Pallkanq norrn,os uZ terminuotuosius indelir"rs fiziniams nariams svyruo.ja 2018 m. nuo 0,20 0%

iki 1,80 oio (201 7 m, ntto 0,20 % iki 1,50 %), juridiniams nariarns nuo 0.20 oh iki 1.8 % (2016 m. nuo
0,20 % iki 1 ,50 oto), uL indelius iki pareikalavimo - 0 % (2017 m. nuo 0 %).
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16 PASTABA KITOIT MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31

Sukauplos audito iSlaidos 2 ,1a

Kaupimai atolstogoms t7 l-

N{oketinos iSlaidos uii ivairias paslaugas 2 3

[5 viso 2l 24

I7 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajini.s kapilalas

Llniios pejini kapital4 sudaro 273,83 tDkst. eurq (2017 m. 333.39 tlkst. eurq). .Tis sudarytas iS
pagrindiniq ir papildomlt pajll,Nominali vieno pajaus vertd yra 10.00 eurq. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmokitas.

Kiekvienas lJnijos pajininkas, turintis pagrindini pa.f q, turi vien4 bals4. nepriklausomai nuo.jo
apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unrjoje su juo atsiskaitoma
grqZinant iSpirkttl privalomo ir papildomll pajLl imokas.

Prival o,mos is r e zerva s
Unijos privalomqji rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu

reztervq pervestas visasr arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno.
i privalomqji

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

I8 PASTAI}A TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos lurto ir jsipareigojimq struktDra pagal terminus:

2Ct17 -12).-3,1

fsipareig
rezervai
Likvidus

201 8- l il- ji 1

Iki 3 m6n. Nuo 3 men.
iki I metu

Nuo I iki 5

metu
Ilgiau kaip
5 metai

I S

VISO
Turtas 1319 357 l aa /t:-)+ t286 4196

{sipareigojimeLi, kapitalas i

rezervai
I 055 1 984 895 zo/. 4196

Likvidusis turtas t228.78
Einamiej i isiparr:i goj imai rl,ll h\

Iki 3 mdn. Nuo 3 men.
iki I metu

Nuo I iki 5

metu
Ilgiau kaip
5 metai

I S

VISO
798 508 1.I70 979 3455

It46 1.473 505 331 3455

is turlas 976,64

l lslpilrelgojlmal 2405,83

L1



19 PASTz\BA VEIKI.OS RIZIK,{ RIBOJANTYS NORMATYVAI

Uniia kasdien liksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus,
taikomus k.redito unijorns. Per ataskaitini laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.

Infl iia apie uniios rodikli

20 PASTAI}A INFOTI.MACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

2I PASTAI}A. SUSIJUSIOS SET,YS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos
nariai, paskolq komiteto nariai. vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artirnaisiais ry'Siais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinir; (sugyventir-ris), vaikai (jvaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas rzaldo -iq kr,alilikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

rdeliu likudiIII u 0 um ll lKuclal
2018 m. 2017 m.

cletl t2 8

lal 84 82

22 PASTABA IST,TTYMU ATITIKTMAS
Unijos I-iertuvos; banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo. likvidumo,

maksimali,rs pask.olos :iumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2018 m. plruod2:io 3 t d. KU atitiko visus privalomus reikalavirnus.

23 PASI'ABA NEBAI-ANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

UniLja per 2018 metais neturejo paskolq kurias reiketu nuraSyti. 2018 metais buvo susigr4Zinta
3.46 tlksr:. eurq (2017 m. * 61.36 tlkst. Lt).2018 m. pabaigoje nuraSytq ir nesusigraZintq paskolq
likntis bu'vo 77 ,45 t[kst. eurq (201 7 m. - 80,91 tlkst. eurrJ).

isd

nlOrmaclla ilptc unllos I tus:

Rodiklis 2018-12 -31 2017-12-3r LB nustatytas dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 12,36 19,81 > 10,5 proc.

Likvidurno rodiklis, proc. 40,48 40,59 >30o/o

Nlaksimalios pilsltolos sumos vienam skolininku
n,ormat),'vils, proc. ltLlo Uniios kapitalo

)7 15 23.78 <25 proc.

2018 m. 2017 m.
Priskaidiuota al.lyginimq ir jiems tenkandiq socialinio
draudimo iLmoku

1a
IJ

72

Priskaidiuotas atc,stogll rezervas ir jam tenkandios
socialinio draudirno inLokos

l6 l5

Kitos iSmokos ritantjemos), gyvybes draudimas, kt. 2 2

I5 viso: 91 89

ISduotq

Priimtq

12



Kiti nebalansiniai isipareigojimai: AukStaitijos kredito unijos nebalansinius isipareigojimus
sudare neiSmolletos paskolos 4,26 tDkst. Eurq.

Gautos garantijos iS JCKLI pagal tris sutarlis uZ 51 t[kst. Eurq.
Nuomos ir paniludos b[du gautas ir naudojamas turtas.

24 PAST./\BA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

.A,uk5taitijos kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo metu nusprgsta 2018 metq nuostolj
10,25 eurq nuostoliurs palikti kaip nepaskirstytuosius nuostolius. siekiant juos padegti dirbant
ateinandiais mertais pelningai.

25 PASTAI}A POI}A LANSINIAI IVYKIAI

20.t8 m, atidetc, pelno mokesdio turtas 7,1 Eur buvo itrauktas 2019-02-15 Alt.

Adrninistracijors vadovas ,/.(tl-'

," t '-/-/<

4

Antanas Baltrlnas

Banga MaiZvilieneVy'riausiasis bu.halteris (buhalteris)

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas
Patalpos l\,Jemuno g. 73, PaneveZvs

Nuomos ar panaudos
trukme

2020.12.31
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AiSkinamo.jo raSto priedas Nr. I

ALJKSTAITI.IOS KITEDI'IO UNI.IA
mones pavaolnlmas

Ncmuno 73. Pancr i7r s irnones ko.lls I l2()10731
(irnones kodas, adresas. kiti duomenl,s)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

201t8 metq

Adnrinistraci jos vadovas

tukst. Eur

Antanas Baltrunas
(lrnonis vadovo pareigtl pat ;.rdinimas)

\/r riaLrsiot i buhaltcre

lvardas ir pavarde)

Banga Mai2r'iliene
(r,t riausio.jo bLrhaltcri,:r (buhalleno) arba galiniio

n,arklti apskait4 kito asnrens parcigq pavadinimas)

(r'ardas ir pavarde)

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalai N epas kirstytasis
pelnas

(nuostoliai)

I5 viso

privalomasis atsa rgos kiti

Likutis uipra6jusiq finansiniq metq
pabaigoje

363 +-) -93 313

Ap,skaitos politikos pake itimo le:zultatas

Esrniniq klaidq taisymo rezultatas

Perskaiiiuotas likutis uipraOjusiq
fi nansiniq metq pabaigoje

363 I 0 -93 313

Ataskaitinio Iaikot;rrpio 6lr;- nasis pcInas
(nr.rostoliai)

4t 4(

Kitos iSrnokos

SurJaryti rezervai

Panar-rdoti rezerl'ai -43 +J
Pal inio kapitalo pok),tis -30 -3(

Liliutis pradjusiq finansiniq metq
pabaigoje

333 0 c 332

Ataskaitinio laikotarpio g:r1,nasis pi:lnas
(nrrnslnliri)

I l0

Kitos iSnrokos
IJ

Sr.rrjarvti rezervai

Panaudoti rezerr'zri 0
Paj inio kapitalo pokltis -5! -59
Likutis ataskaitiniq finansiniq metr;
pa ba isoie

all 0 0 0 lt 26:



AiSkinamojo ra5to priedas Nr.2

AUKSTAITIJOS KREDITO UNIJA
(jmones pavadinimas)

Nemuno 73, PaneveZys jrnonds kodas I 12040133
(!mones kodas, adresas, kiti dLrornenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2018 metq tukst. Eur

Eit.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€jg

finansiniai metai

I Pagrindin€s vr:iklos pinigq srautai
Ll.l 3autos palIkrln,rs 178 t72

t.t.2. ;umokdtos pirlr"rLkanos zo 22

I Rezultatas 152 t50
t.2.1 3auti komisiniai IC IC

L2.2 ;umokdti korni:;iniai 8 I
L2'.2 Rezullatas 2 d

t.3.1 kitos rr7: paslaugas gautos sutnos 5 5

t.3.2 kitos ui: paslaugas surnoketos sumos t82 t13
I, J' Rezultcttas -t77 t68
t.4.1 usigra;iintos paskolos ir kitos iplaukos i5 kredito Lrnijos 708 694

r.4.2 ;uteiktos paskolos ir hitos iSmokos kredito unijos r 089 909

t.1 Rezu ltutcts -38 I )/i

I.5.1 indeliq ir specialiosios paskirties leSLy jplaLrkos 853 7 6139
t.5.2 indeliq il specialiosios pask r"ties leSq iSmokos 7 651 5902
t. 5. Rezulta/cts 886 237
r.6.I iplaukos iS kleclito jstaigq t91 268
t.6.2 iSrnoko; kretlito jsta iSlorrrs 530 C

1.6;. Rezultctlas -333 268
l. lJ. L

N tos pagrindinr)s vcil.los p n grl plar-rkos 0

t. r4. k tos pa.grindines veiklos pin sr,l Srnokos 2

L7.3 sumokdtas nrol<estirs 0 C

17', Rezultatcts -2 0

Grynieii nasrindinds ve'iklos ninigu srautai 147 280

II Investir;in€s veiklos pinigq srautai
It.l.l plaukos perleidZiant verlybinitrs popierius 206 86

It.t.2 iSrnoko s jsiglrjant venybinius popierir-rs t49 0

II.1 Re:ultatas 57 86

lt.:2. t iplaLrkos perleidZiant iIgalaiki rnaterialqj j, nernaterialqji
turta

It..t.: iSmokos js igyj ant i lga lai k! rnateri al qj j, nernaterial ql i
tu114

I

il..? Rezu ltcttcts I l
il.3. r os investicinds veiklos pinigLy plaukos 0

U.',\.2 os investicin€s veiklos pinigq Srlokos 0

II.3 Rezultatas o 0

Grvnieiiinv@ 56 85



Eit.

Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.

Finansiniai

metai

Pra6jg

finansiniai metai
ilt. FinansinOs l'eiklos pinigq srautai

Itt,r.l pa.iq jrnokos 5t r3r
Iil t.2 iSstoj usiems nariams grai)nli pagri nd i ni ai i r papi ldom i

paiai
lll l6l

ill 1.3 relno dalies iSnnokejimas kredito unijos nariams

1il. ]. Rezultqtes -60 -30

III,2.I pagal subord i n uotuosi us i si pare i goj i rnus galltos surnos

|t.2.2 pagal subord i n uotuos i t-rs !si pare i goj i rnus sumokdtos
SUMOS

ut.2 Rezultcrtqs 0 U

ilt.3. r tos finansindsi veikl,rs pin gq jplaukos

III.3.2 k tos flnansinds veiklrs pin gg iSmokos

tII.3 Rezulttrlas 0 U

Grvnieii finansinds veiklos pinigu srautai -60 -30

Pinigai laikotarpio prldTioie 586 251

VI. Pinigai laikot arpio pabaigoje 129 586

Ad ministracijos vadovas

( jrlones vadovo pareigq pavadinirlas)

!lriausioj i buhaltere

(v1'riausiojo buhalterio (buhalteri,r) arba galindio

tvarkl'ti apskait4 kito asrrens pareigq pavadinimas)

, /./ .t

Antanas Baltrunas

(vardas ir pavarde)

Banga MaiZviliene

(vardas ir pavarde)
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