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uAB,,Audito tikslas"

NEpRTKLAUSoMo AUDIToRIAUS rSvaol
Auk5taitijos kredito unijos nariams

Nuomon€

Mes atlikome Auk5taitijos kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2019

m. gruodZio 31 d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir ai5kinamasis

raStas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

MDsq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos
2019 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus

ir pinigq srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS), Musq atsakomybe pagal 5ir-ros

standartus iSsamiai apibudinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitL,

audit4". Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq 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, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq

audito istatymu ir TBESV kodeksu, Mes tikime, kad mflsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir
tinkami musq nuomonei pagristi.

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

Vadorrybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing

atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra

b[tina finansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama f,rnansines ataskaitas vador,ybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tEsti veikl4 ir atskleisti
(ei bUtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Uruja ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq

alternatyvq, tik taip pasielgti.

tJLvaldym4 atsakingi asmenys privalo priZiDreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.
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Auditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

Mlsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera

reik5mingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama m0sq

nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4
i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai,
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 i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rtzikq, suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsak? itoki4 rizik4 ir surinkome pakankamq

tinkamq audito irodymq mr"rsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules

neaptikimo rizika yra didesne nei reikSmingo i5kraipymo 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 pareikSti nuomong apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

. fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei

su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padardme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,

remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su irykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, ddl kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome iSvad4, kad toks reikSmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoie
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansindse ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonQ. M[sq i5vados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, b[simi ivykiai ar sElygos
gali lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. fvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ir,ykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trrlkumus, jeigu juos
nustateme audito metu.
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AUKSTAITUOS KREDITO UNIJA

(kredito unijos pavadinimas)

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)
Nemuno 73, Panev€iys imonds kodas 112040733

2019 m gruodiio mOn.31 d. BALANSAS

2020-02-20 Nr. 20-029

(atskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo Zyma)

2019 metai trikst. Eurq

(ataskaihnis laikotarprs)

( jmones vadovo pareigq pavadinimas)

i buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

warkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskartoJ Lrkslunro lvgls lt \alLLlLil)

Antanas Baltrunas

(vardas ir pavarde)

MaiZviliene

TURTAS Pasta bos

Nr.
Finansiniai

metai
P raej g

fina nsin ia i

metai

A, TURTAS 5342 'lt 9(

I Pinigai ir pinigq ekvivalentat
'1 965 72t

II Investicijos i vertybinius popierius 8 t4( 146

III Kredito lstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
9 3l 48r

IV
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
ql lmnq

l0 4t89 2832

Kitas finansinis turlas ll 0

VI Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turlas l2 7 4

VII Ilgalaikis materialusis turtas l3 4

VIII Nematerialusis turlas l3 0 0

TTIRTO IS VISO: 5312 ,ll9(

NUOSAVAS I{APITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Pasta bos

Nr.
Fina nsin ia i

metai
Pradjq

fina nsin iai

B. \IOKETINOS SU}IOS IR ISIPAREIGOJItrIAI 4996 393:

I Moketinos sumos ir lsipareigojimai kredito istaigoms
t4 440 5l

II
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos

nariams

4536 3861

III Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai
6 2 2l

IV Atidejiniai 0

Subordinuoti jsipareigoj imat

C. NUOSAVAS KAPITALAS 34( 263

I Paj inis kapitalas t8 358 274

il. Privalomiej i rezerv ai ir kapitalas l8 0

II] Perkainoj imo rezervas 0 0

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) t2 II

IVI Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) I

rv.2 Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) ll

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO: 5342 I l9(

(vardas ir pavarde)



Aul<Staitiios kredito unii
(kredito unijos pavadinimas)

Nemuno 73, PanevdZys, imonds l<odas 112040733

(kredito uniios kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m, sruodZio mdn.3l d, PELNO (NITOSTOLIU) ATASKAITA

2020-02-20 Nr. 20-029

ataskaitos sudarymo data)

2019 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

ausioii buhaltere

iTvir-tinimtr 21 ma)

tukst. Eurll
(ataskaitos trkslumo lygis ir valiuta)

M aiZviliene

(vardas ir pavarde)(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba gal indio

tvarky'ti apskait4 kito asmens pareigq pavadininas)

Bit.

Nr,

Straipsn ia i Pasta bos

Nr.
Fina nsinia i

metai

PraCjg finansiniai
metai

I Paltikanq pajamos I zl9 T'

I Palukanq s4naudos I <A 3!

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos p4iamos 2 26 I

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 3t 30

VI Specialiqjq atide.i iniq s4naudos 3 2

v.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 t2 4

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0

/II Pelnas (nuostoliai) i5 finansiniq operacijq 0

VIII. Bendrosios administracines s4naudos 4 217 l8;

x Kit6s veiklos pajamos 5 2

X Kitds veiklos sanaudos 5 0

xl. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA -6 l0

XII Pelno mokestis 6 5 0

XIIL GRYNASIS PELNAS (NTIOSTOLIAI) I r0

Administracijos vadovas

(lmones vadovo pareigq pavad in imas)

Antanas BaltrUnas

(vardas ir pavarde)



Aukltaitijos kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2019 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos t[kst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Auk5taitijos kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR !moniq rejestre 199'7 m. rugseJo

men.04 d. Lietuvos bankas 1991 m. rugsejo men.04 d. i5dave licencij4vykdyti finansines operacijas.

Auk5taitijos kredito unija, tai kredito jstaiga, kuri tenkina savo nariq rikinius ir socialinitrs

poreikius irturi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliLl rinkos

dalyviq ir jq skolinimu, taip pat teisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaurgq

teiklmu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 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 RespLrblikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos

kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) jstatymu bei kitais jstatymais, prieZiDros institucijos priimtais teises

aktais ir savo istatais.
KU yra isikiirusi adresu Nemuno g. '73, PaneveZys, registracijos adresas Laisves a' '1-

Ramygala, LT -3 826 1 PaneveZio r.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 5 darbuotojai.( 2018 m. pabaigoje - 5 darbuotojai),

Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis - 1714,95 eurq (del mokesdiq reformos darbo

uZmokestis 2019 metaidauginamas i5 koeficiento 7,289 *1317:1174.95), praejr-rsiais metais - 1245 eurq'

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus naritts:

APSKAITOS PRINCIPAI

Lemrau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2019 metq finansiniq ataskaitt;

parengimui.
Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,

Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkym4 bei unijos apskaitos

politik4.
Unijos apskaitos politika patvifiinta 2017 -08-23.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dienq ir

baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos I,ietuvos nacionaline valiuta - tlkst. eurq

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialiq valiutq kursus, galiojandius keitimo dienq:

pelnas ir nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta ivertintus

2019-12-3r 2018-12-3 I
Nariai Nariai

Fiziniai asmenys 1959 1909

Juridiniai asmenis
asociiuoti nariai

61 55



piniginius turto bei isipareigojimq likudius vieting valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq) ataskaito.ie.

Metu pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojandiu kursq.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos

turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq
verte nebutq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta'

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir lkiniai ivykiai kredito uni.ios apskaito.ie

iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juridinq form4'
Reik$mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSmingE

informacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks irtgs 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 i.ryko (ne pinigq gavimo arba

isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,

parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ir.ykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.
Svarbumas. Informacijayra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties rr

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimr,l

veiksmingum4.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami rr

joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bUti matyti tikra ir teisinga

finansine bUkld, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.
Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su

s 4naudomi s, patirtomi s uLdirb ant tas p aj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose

kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie

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

isiparei goj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko.

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq ryriausybiq vertybinius

popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal18-ojo verslo apskaitos standarlo

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki i5pirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama' taikant apskaidiuotq pallkanq metod4.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinr+ 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 turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos paltikanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautiml sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal lS-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).
P as ko lt1 v ert € s sumal €j imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines

skolininko b[kles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesj. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i verlinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos ir kitam
finansiniam turtui apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupd Anskaitinds vertds sumaZ€iimo dvdis
2019 m. 2018 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0

salimos rizikos flI rizikos srupe) 5 5

oadidintos rizikos OII rizikos srupe) 25 25

abeiotina (IV rizikos srupe) 50 50

nuostolinsa (V rizikos srupe) 100 r00

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupQ (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikdnimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4,62 proc. diskonto norma
(2018 metais taikyta 4,49 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZejimas 2079 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas
taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos unijq abejotinq aktyvq grupavimo

ir specialiqjq atidejiniq (atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.
Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas hnansinis turtas, neparodytas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefrnansinis 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
neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama
parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, 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 I2-ojo verslo apskaitos standarto

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis
turtas" nuostatas. verte.



Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur, (2018 m. -

435 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turtt'r

nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bUd4.

proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertE per numatom4 jo naudojimo

laikotarpi.
Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZiuros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaito.je

priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj im ai

Moketinq sumrl 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 fi nansini ai isiparei goj imai" nuo statas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

visa kredito unijos isipareigojimq 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 turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai, neparodyti kituose moketinrl sumq ir isipareigojimq straipsniuose, Siame straipsnyje

parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo verslo

apskaitos standarto,,Pelno mokestis",3l-ojo verslo apskaitos standarto,,Atlygis darbuotojui" ir

atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines

(subordinuotosios) paskolos pozymius.
Skolintos le5os i5 pradLi4 pripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi

taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os 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 turt4 ir

isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

PalUkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqia

verte, Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant

Ilsalaikio turto grupd Nusiddvdiimo (amortizaciios) laikotarpis, metais

Prosramind iransa 3

Lengviej i automobiliai 6 (ne senesni kaip 5 metai) l0 (kiti lengvieji
automobiliai)

Baldai 6

Komoiuterine iranga
a
J

Kita iransa 4



apskaidiuotq palUkanq metod4. Paltikanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomind nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.
Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems

klientams priskaidiuotos pal[kanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie

nevertinami tikr4ja verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos ui

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolg administravimo mokesiiai
yra nereik5mingi ir pajamomis prrpaLinami i5karto juos gavus. Komisiniq sqnaudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama

susijusi operacija.
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikrosios vertds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertds sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos

formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansing ir ekonoming bfklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
lykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ir,ykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operaci.iq

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sEnaudos,

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.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio

ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2019 metq

apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2018 metq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq i siparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.

Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokesdio

paskaidiavimui.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese

ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybds nuomone, yra tiketinas.
Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse paro domo s kaip turtas.

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal 7

VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis sudaro 0,1 - 0,3 proc. kredito unijos tu(o
vertds, bet ne daugiau kaip 43400 Eur finansines ataskaitos.



FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

UDOS

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

UPASTABA PALUKANU PAJAMOS IR SANA
Straipsnis 2019 m. 2018 m.

UZ paskolas 218 172

UZ lesas kitose kredito uniiose 0

UZ paskolas kredito unijq asociacijoms 5

UZ vertybinius popierius 0

I5 viso pajamq 2t9 t79

UZ indelius 49 36

UZ LCKU kredito linij4 VSF 2 projektui I I

Pallkanq i5laidos uZ gautas garantijas J 0

JCKU ir kitoms kredito uniios 2

I5 viso s4naudq 54 39

Grynosios paliikanq pajamos 165 140

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

Strainsnis 2019 m. 2018 m.

UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo operacijas

UZ kreditavimo isipareigoj imus 20 8

Delspinigiq pajamos AT
a
J

Kitos I I

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 26 t3

Kredito istaigq paslaugq apmokejimas 3 3

I5laidos luLpaLymas 8 4

Korteliq aptarnavimo i5laidos 2

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 13 8

Grynosios komisiniq ir klientq
antarnavimo veiklos rezultatas

l3 5

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Snecialiuiu atiddiiniq sanaudos: -19 -26

Atideiiniai paskoloms -19 -26

Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

t2 4

Nura5ytos paskolos I a

Gr4Zintos nura5ytos paskolos 1a
IJ 0

Specialieii atideiiniai paiams JCKU (2018 m) 0 -J

Spec. atidejimai kitam finansiniam turtut
(paiai LCKU (2017 m))

0 24

Rezultatas iS LR VVP pardavimo -20

Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

31 30



4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACIN \AUDOS
Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Rekl ama, r epr ezentacine s ir rinko daro s i 5l ai do s 4 5

Audito iSlaidos 4 3

Nuomos i5laidos 16 13

Darbuotojq apmokymur 0

Ofrso reikmenys
a
J 2

Atostogq rezervas 0 I

Notarines ir te sines iSlaidos 5 5

I5laidos draud mui ir kitos operacines i5laidos 32 JJ

Komandiruotd ir transportas 2

Telefonas ir rySiq paslaugos 2

Personalo iSlaikymo iSlaidos lt7 98

Amortizacii a ir nusidevei imas 4 4

Indel iq draudimo iSlaidos 5
t
J

JCKU nefinansiniq paslaugq iSlaidos t7 l5

Atskaitymai i stabilizacijos fond4 5
a
J

I5 viso 217 187

ES

DOS

KESEIO SANAUDOS6 PASTAtsA PI,LNO MO A
Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Atidetasis pelno mokestis -5 0

I5 viso pelno mokesiio sanaudu -5 0

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI
Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq 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 konverluojamos i

ainomq pinigq sum4, Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vertds pokydiq rizika yra labai

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

5 PASTABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS TR NAU

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Kitos naiamos 2 2

Grvnosios kitos veiklos paiamos 2 )

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

Grynieji pinigai 48 38

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose

atsiskaitomosiose s4skaitose ir LCKU sqskaitoje
I I

LeSos JCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose 916 690

I5 viso 965 729



8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius

balanse rodomos kartu su apskaidiuotomis pal[kanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4 del galimq

nuostoliq.
Unija 2019 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq neturejo. Investicijq pokydiai per

ataskaitini laikotarpi ir struktlra buvo tokie:

Straipsnis 2019 m. 2018 m.

3. Investicijos i JCKU kapital4 t49 r49

5. Spec. atidejiniai JCKU pajams -3 a
-J

I5 viso: t46 t46

Unija yra Jungtines centrines kredito unijos (toliau tekste JCKU) nare nuo 2017-12-27

d. pajiniai inaSai 2019 m.149,0 tUkst. Eur, 2018 m. liko nepakitg -149,0EUR. Pagal JCKU Valdybos

posedZio protokol4 Y-2019-53 2019-12-19, JCKU pajq nuvertejimas 2019 m. pabaigai sudare 3

tlkst. Eur.

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,

terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai

rodomi kartu su sukauptomis palfkanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vertds

sumaZejim4 del galimq nuostoliq.
Apskaidiuotos pahlkanq normos uZ terminuot4 indeli (3 men. laikotarpiui) 2019 metais buvo

nuo 0,00o/o, o u|paskolas vienai kredito unijai l,00yo. Paskolos suteiktos 1 menesiui.

Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas JCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris

yra sudaromas JCKU istatymo nustatytu budu. Sis rezervas skirtas kredito unljq, JCKU nariq veiklos

likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas leSas

pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui, Kredito unijos JCKU nares specialiai

iam tikslui JCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti JCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtintq dali

leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje'

IO PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos

paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis ir ivertinus vertes sumaZejim4 del

galimq nuostoliq.

Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31

Trumpalaikiai terminuoti indeliai JCKU 0% pallkanos 3

men. laikotarpiui
0 300

Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU al
JI 3l

Trumpalaikes paskolos kredito unij oms 0 150

I5 viso 3l 48r



Paskolq portfelio strukt0ra ir pokydiai:

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos nuvertejusios BUAB Snoras le5os

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

2018 m. atideto pelno mokesdio turtas 7,1 tUkst. Eur buvo atspindetas 2019-02-15 d.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqjiturta naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar

kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito uniios

turimo ilgalaikio materialiojo turto struktflrE ir pokydius pateikiama lenteleje,

Eit.
Nr.

Rizikos grupd

2019-t2-37 20r8-t2-31

Apskaitind
verte

Spec.
atiddj in iai

UZtikrin im o

priemoniq
d iskontuoti
pin igq
srautai

Apskaitin€
vert€

Spec.
atid0j iniai

UZtikrinimo
priemoniq
d iskontuoti
pinigq
sra utai

I Standartine 27 19 0 3 548 I 828 0 2560

2 Galimos rizikos 924 2 1407 358 719

) Padidintos rizikos 249 I 503 201 392

4 Abejotina 0 0 0 3 I 2

5 Nuostolinga 342 A1 508 )u) 60 It28

6 I5 viso 4234 45 5966 2895 63 4801

7

Specialiqjq atidejiniq
santykis su kredito unijos
nariams suteiktq paskolq
suma. Droc.

1,06 2,18

Straipsnis 2019-12-31 2018-r2-3r

BUAB Snoras 29 29

Soec. atideiiniai kitam finansiniam turtui -29 -29

I5 viso 0 0

Straipsnis 2019-12-31 20r8-12-3r

Blsimoj o laikotarpio i5laidos z AT

Atidetoio pelno mokesdio turtas 5 0

I5 viso 7 4

Straipsnis
Kitas veildoje
naudojamas
turtas

Nematerialu
sis turtas

I5 viso

Likuiiai 2018 m. sausio I d.

[sigijimo verte 22 0 22

Sukauptas rrusidevej i mas l5 0 l5

Likutind vertd 7 0 7



Apyvarta per 2018 metus

Isigijimai 0 I

Nusidevejimas n+ 0 4

Likuiiai 2018 m. gruodZio 31 d.

lsigijimo vetle 0 ZJ

Sukauptas nusidevej imas l9 0 l9

Likutind vert6 4 0 4

Apyvarta per 2019 metus

fsigijimai ^ 0

Nusidevejimas 4 0 4

Nuraiyto turto isigijimo vertd -2 a-z

Nura5yto turto sukauptas nusidevejimas -2 a

Likuiiai 2019 m. gruodZio 31 d.

fsigijimo verte 25 0 25

Sukauptas nusidevej imas 21 0 21

Likutind vertd 4 0 4

Veiktoje naudojamas nuddvdtas turtas (isigijimo
savikaina)

18 r8

4 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO STAIGOMS
Strainsnis 2019-12-31 2018-12-3r

LCKU kredito linija (Invegos projektas) 0,2 % palukanq

norrna. nuo 2016-12-08 d. iki 2033-11-05 d. terminui
38 5l

Zanavykq,bankelis kreditas I,5 oA palfkanq norma, nuo

2019-10-28 d. iki2020-04-28 d. terminui
300 0

JCKU kreditas 2,5 yo pal0kanq norna, nuo 2019-09-27
d. iki 2020-09-27 d. terminui

r02 0

I5 viso 440 5l

KE

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 20t9-12-31 2018-12-31

Iki oareikalavimo:- fiziniams nariams 235 JJf

- kredito unijq asocijuotq nariq t25 )l

- kitoms organizacijoms 0 o/

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 360 459

Terminuoti indeliai - Irzlruams nanams 4t76 3397

- kredito unijq asoc uotq nanq 0 5

Viso terminuotq inddliq: 4r76 3402

I5 viso 4536 3861

PalUkanq normos uZ teiminuotuosius indelius fiziniams nariams sr,ryruoja 2019 m. nuo 0,20 %o

iki 1,80 % (2018 m. nuo 0,20 yo iki 1,80 %), juridiniams nariams nuo 0,20 % iki 1 ,8 y, (2018 m. nuo

0,20o6iki 1,80 Yo),uLindelius iki pareikalavimo -0% (2018 m. nuo 0 %).

10



16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2019-12-31 2018-12-31

Sukauptos audito i5laidos I 2

Kaupimai atostogoms l8 17

Moketinos i5laidos uZ ivairias paslaugas I 2

I5 viso 20 2l

17 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 358,02 t[kst. eurq (2018 m.273,83 tlkst. eurq), Jis sudarytas ii

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 30,00 eurq. Visas Unijos pajinis

kapitalas apmoketas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo

apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajiniriko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma

grqLinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajrl imokas.
Privalomasis rezervas
Unijos privalomqji rezewq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom4ji

rczervqpervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo

pokydiai"

18 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq struktDra pagal terminus:

2019-r2-3r

20r8-r2-31

Iki 3 m€n. Nuo 3 mdn.
iki I metu

Nuo I iki 5

metu
Ilgiau kaip
5 metai

IS

VIso
Turtas tt45 527 r877 1793 5342

{sipareigojimai, kapitalas ir
rezewai

900 2765 t328 349 s342

Likvidusis turtas 994.78

Iki 3 m6n. Nuo 3 m6n.
iki I metu

Nuo I iki 5

metu
Ilgiau kaip
5 metai

IS

VIso
Turtas 1319 351 1234 1286 4196

{sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

1055 I 984 895 262 4196

L kvidusis turtas 1228.18

3 03 5.6sE namleJ l lslparelgoJ lmal

tI



Rodiklis 20r9-r2 -3r 2018-12-31 LB nustatytas dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc, 12,5'l 12,36 > 1 0,5 proc.

Likvidumo rodiklis, proc, 2',73.80 40,48
>30%(2018 m.)
>100YoQ019 m.

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatwas. proc. nuo Uniios kapitalo

18,87 )7'75
<25 oroc.

19 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintr,rs veiklos rizikq ribojandius normatyvus,

taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi'

Likvidumo metodika keitesi Lietuvos banko istatymo 42 straipsnio 4 dalies I punktu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymo 42 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutarimu, Srs

nutarimas isigalioja 2019 m. balandZio 1 d'

20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGIJ SRAUTUS

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

21 PASTABA. SUSIJUSIOS SAI,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 artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo

sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (!vaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos

vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

22 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.

2019 m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus'

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2019 metais nuraSe 0,52 tDkst. eury paskolq. 2019 metais buvo susigrqLinta 12,9

t11kst. eurq (2018 m. - 3,46 tlkst. eurq). 2019 m. pabaigoje ndra5ytq ir nesusigraLintt4 paskolq likutis

buvo 65,07 tukst. eurq (2018 m. - 77 ,45 hrkst. eury)'
1,2

2019 m. 2018 m,

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq socialinio
draudimo imoku

t17
1at)

Sukauptas atostogq rezervas irjam tenkanctos
socialinio draudimo imokos

18 l6

Kitos iSmokos (gyvybes draudimas) 2 2

I5 viso: 137 91

Susiiusioms Salims iSduot o tr lmt I ell I lal
2019 m. 2018 m.

ISduotq paskolq likudiai 24 12

Priimtq indeliq likudiai 76 84



Kiti nebalansiniai isipareigojimai: AukStaitijos kredito unijos nebalansinius isipareigoiimus

sudare nei5moketos paskolos 109,28 t[kst. Eurq, Paskola numatoma i5moketi etapais iki 2021 08

men.

Gautos garantijos iS JCKU (del didZiosios paskolos rodiklio vykdymo) pagal penkias sutartis

ui, !16,20 tflkst. Eurq. (2018 m buvo pasiraSyta uZ 51 tlkst. Eury dviem paskoloms). Pallkanos nuo

3,3yo -11,40 yo. fsipareigojimq vykdymo terminai kredito sutardiq graZinimo terminui.

Nuomos ir panaudos budu gautas ir naudojamas turtas'

Nuomos ar oanaudos btrdu valdomas turtas

Nuomos ar
panaudos
trukmd

Patalpos Nemuno g. 73, PaneveZys 2020.12.31

Laisves a. 4, Ramygala,LT-38261 PaneveZio r. 2021 .01.31

24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Auk5taitijos kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo metu nusprgsta 2019 metq nuostoli I

t1kst. eurq palikti kaip nepaskirstytuosius nuostolius, siekiant juos padengti dirbant ateinandiais

metais pelningai.

25 PASTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Pobalansiniq ivykiq nebuvo.

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Antanas BaltrDnas

Banga MaiZviliene

13



AiSkinamo.jo raSto priedas Nr. I

AUKSTAITIJOS KREDITO UNIJA
mones pavaolnlmas

Nemuno 73, Panev0Zys kodas 112040733

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2019 metq tukst. Eur

Antanas BaltrlnasAdministracijos vadovas

( jmones vadovo pareigq pavad inimas)

Vyriausioji buhaltere

(vardas ir pavarde)

Banga MaiTr ilicnc _
(qrriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)

Pajinis
ka pitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytas is

pelnas
(n uostolia i)

l5 viso

privalomasis a tsa rgos kiri

Likutis uipra6jusiq finansiniq metq

rabaigoje

JJJ 332

A.pskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

Perskai6iuotas likutis uipra6jusiq
finansiniq metq pabaigoje

333 0 0 0 JJZ

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

(nuostoliai)

I

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai 0

Pajinio kapitalo pokytis -59 -59

Likutis pradjusiq finansiniq metq

pabaigoje

274 0 c 0 il 263

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas I

Kitos iSmokos

Sudarvti rezervai

Panaudoti rezervai

Paiinio kapitalo pokytis 84 84

Likutis ataskaitiniq finansiniq metq

oabaisoie

358 0 0 0 -12 34(



Ai5kinamojo ra5to priedas Nr.2

AUKSTAITIJOS KREDITO UNIJA
(imones pavadinimas)

Nemuno T3,PanevdLys imones kodas I 12040733

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKY.IAI

2019 metq tukst' Eur

Eit.
Nr.

Straipsniai Pa sta bos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai metai

t. Pagrindinds veiklos pinigq srautai

Lt lautos paltikanos 21',7 178

t.l.2. ;umokdtos pal[kanos 49 26

I Rezultatas 168 152

| 2.1 gauti komisiniai 2 C

r.2.2 sumoketi komisiniai 5 8

12.2 Rezultatas 2

r.3. 1 kitos uZ paslaugas gautos sumos zo 5

r32 kitos uZ paslaugas sumoketos sumos 114 182

tl Rezultatas t9B -t77

t41 susigraZintos paskolos ir kitos iplaukos i5 103 r 708

r.4.2 suteiktos paskolos ir kitos i5mokos 2354 r 089

1,4 Rezultatas -1 323 -381

t.5 1 indeliq ir specialiosios paskirlies leSq

iolaukos

r 5028 853t

52 indeliq ir specialiosios paskinies le5q

i5mokos

t4356 7651

t.5 . Rezultqtas 672 886

I6l iplaukos i5 kredito istaigq 867 t9't

r.6.2 iSmokos kredito istaigoms 27 53C

1.6 Rezultqtas 840 -333

I tJ. C 0

I14 kitos pagrindines veiklos pinigq iSmokos 2

r.1.3 sumokdtas mokestis 0 C

(. / Rezultatas -1 )

Grvnieii pagrindinds veiklos pinigu

srautai

155 r4i



u. Investicin6s veiklos pinigq srautai

It. t .I iplaukos perleidZiant veftybinius
popierius

C 206

It.t,2 iSmokos isigyjant vertybinius popierius 0 t49
rIt Rezultatas 0 57

1r.2.1 ipl aukos perl e i dZiant i I gal aiki m ateri al qi i,
nematerialqjj tutt4

rr.2.2 i5mokos isigyjant ilgalaiki materialqj i,
nematerialqjj turt4

3

11.2. Rezultatas -3 -1

13.1 0

t.3.2 <itos investicines veiklos pinigq i5mokos 0

u.3 Rezultatas 0

Grynieii investicinds veiklos pinigu

irautai
-3 56

Eit.

Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.

Finansiniai

metai

Pra0j9

finansiniai metai

ilI Finansinds veiklos pinigq srautai

III pajq imokos 129 5l

III l2 i Sstoj usi ems nari ams gralinti pagri n di niai

ir papildomi pajai

45 llr

III.1.3 pelno dalies i5mokejimas kredito unijos

nariams

III, l , Rezultatas 84 -60

lil,2.1 ragal subordinuotuosius !sipareigojimus
lautos sumos

1r.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigoj imu s

sumoketos sumos

Ul,2, Rezultatqs 0 0

III.3.1 kitos finansines veiklos pinigq iplaukos

ilr.3.2 kitos finansines veiklos pinigq iSmokos

III.3. Rezultatas 0 0

Grvnieii finansinds veiklos pinigu

srautai

84 -60

Pinieai laikotarpio pradZioie 729 586

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoj e 965 729

Admin istracf os vadovas

(jmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vvriausioji buhaltere

(rryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

Antanas Baltr0nas

(vardas ir pavarde)

Banea MaiZviliene

(vardas ir pavarde)
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