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I. ĮŽANGINĖ DALIS 
 

Mes atlikome Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ (toliau – Unija) 2020 m. gruodžio 31 d. 

finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita bei aiškinamasis raštas, 

(toliau – metinės finansinės ataskaitos) auditą. Unijos metinės finansinės ataskaitos parengtos pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų sudarymą, bei Verslo apskaitos standartus. 
 

II. NEPRIKLAUSOMUMAS 

 

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir 

partneriai yra nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 

išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir 

laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu 

ir TBESV kodeksu. 

III. AUDITO APIMTIS 

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, 

ir aptariami audito metu nustatyti kredito unijos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir 

atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus kredito unijos valdymui ar priežiūrai 

svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai. 
 

 

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 

 

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Unijos vadovybės ir Lietuvos banko priežiūros 

tarnybos specialistų naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti 

pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio audito įmonės UAB ,,Audito tikslas“ sutikimo, 

išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 

 

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS 

 

Nepriklausomą finansinių ataskaitų auditą mes atlikome vadovaujantis Tarptautinės 

buhalterių federacijos (TBF) Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) išleistais 

ir į lietuvių kalbą Lietuvos auditorių rūmų (LAR) su TBF leidimu išverstais tarptautiniais audito 

standartais bei 2018-04-25 sutartimi Nr. AA-18/12. 

Už finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, 

parengimą ir teisingą pateikimą yra atsakinga Unijos vadovybė. Šią atsakomybę apima: vidaus 

kontrolės sistemos, skirtos finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui, užtikrinant, kad 
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nėra reikšmingų informacijos iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir 

palaikymą. Vadovybė taip pat yra atsakinga už tinkamos apskaitos politikos parinkimą ir taikymą bei 

apskaitinių įvertinimų, kurie yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, atlikimą. 

Audito metu atrankos principu peržiūrėtos Unijos finansinės – ūkinės operacijos už 

laikotarpį nuo 2020 m sausio mėn. 1 d iki 2020 m gruodžio mėn. 31 d. Taip pat atrankos principu 

peržiūrėtos finansinės – ūkinės operacijos iki 2021 m. sausio mėn. 31 d, kurios turėjo ar galėjo turėti 

reikšmingos įtakos praėjusio laikotarpio duomenims. 

Mūsų audito paskirtis buvo įvertinti ar:  

1.finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai ir tiksliai parodė metinius 

veiklos rezultatus ir finansinę būklę; 

2.finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius buhalterinę 

apskaitą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus; 

3.tiksliai ir kvalifikuotai įvertinas turtas; 

4.atlikti privalomi turto vertės patikslinimai ir nurašymai; 

5.sudaryti privalomi ir būtini kapitalai, rezervai ir atidėjiniai (atidėjimai) veiklos rizikai sumažinti; 

6.laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kapitalo reikalavimų;  

7.atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmingo ir patikimo nuosavybės valdymo 

bei saugios ir patikimos veiklos reikalavimus; 

8.turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas.                  

Mes suplanavome auditą taip, kad galėtumėme surinkti pakankamus ir tinkamus audito 

įrodymus ir galėtumėme padaryti pagrįstas išvadas. 

Audito metu atrankos būdu ir testais buvo surinkti tvirtinimai:  

• apie ūkinių operacijų grupes ir įvykius audituojamam laikotarpiui; 

• apie sąskaitų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; 

• apie finansinių ataskaitų pateikimą ir atskleidimą. 

Atlikdamas auditą, auditorius nustatė priimtiną reikšmingumo lygį, kad galėtų patvirtinti 

reikšmingą metinių finansinių ataskaitų informacijos iškraipymą. Ataskaitiniais metais Unijai taikytas  

bendrasis reikšmingumo dydis buvo 75,6 tūkst. eurų. 
 

 

VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS 

 

Atlikus metinių finansinių ataskaitų auditą mes apie jas savo 2021.02.26 išvadoje 

pareiškėme besąlyginę nuomonę. 

Unijos 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos audituotos mūsų 

įmonės auditorių ir apie jas pareikšta besąlyginė nuomonė.  

Reikšmingomis sumomis pradiniai likučiai į ataskaitinį laikotarpį yra atkelti teisingai, 

apskaitos politikos pakeitimai yra tiksliai apskaityti ir tinkamai atskleisti.  
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Kitų sąlygų dėl apimties apribojimo, dėl nesutarimų su audituojamos Unijos vadovybe, dėl 

audituojamos Unijos veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo, ar kitų modifikavimo priežasčių 

nebuvo. 
 

 

VII. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI 

 

 

2020 metų finansinės ataskaitos sudarytos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos 

standartus (VAS), vadovaujantis 43 VAS nurodymais dėl finansinių ataskaitų sudėties ir formos. 

Kredito unijos patvirtinta apskaitos politika iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės 

aktams, reglamentuojantiems buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Lietuvos 

Respublikos Verslo apskaitos standartams.  

 

VIII. VIDAUS KONTROLĖ 

 

 

Audito metu vidaus kontrolė tiriama tik tiek, kiek tai įtakoja teisingą finansinių ataskaitų 

sudarymą ir kitų sutartyje numatytų tikslų įvertinimą. Audituodami kredito unijos vidaus kontrolę 

tyrėme: 

• ar kredito unija turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas; 

• ar vidaus kontrolės sistemos užtikrina kredito unijos valdymo efektyvumą; 

• kokia kredito unijos kapitalo, pelningumo ir aktyvų kokybės kontrolė; 

• kaip nustatyta, įvertinta, stebima ir kontroliuojama rizika; 

• kaip užtikrinama turto ir investicijų kontrolė; 

• kaip reglamentuotos apskaitos procedūros;  

• ar vidaus kontrolės procedūros apima operacijų atlikimo ir jų įtraukimo į apskaitą 

teisingumą bei apskaitos išsamumą teisingam finansinės informacijos paruošimui. 

Atlikus auditą, abejonių dėl vadovybės garbingumo, apgaulių, Lietuvos Respublikos teisės 

aktų pažeidimų nebuvo pastebėta. Tačiau buvo naudojamas atrankinio tikrinimo principas ir mes 

negarantuojame, kad buvo aptiktos visos esminės klaidos ir reikšmingi informacijos iškraipymai, jei 

tokių buvo.  

 

IX. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ 

ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI 

 

Audituojamos kredito unijos veiklai Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme bei 

Lietuvos banko teisės aktuose yra nustatyti specifiniai reikalavimai, kurie numatyti ir mūsų audito 

sutartyje.  
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1. Ar Unijos vadovybė tiksliai ir kvalifikuotai įvertino turtą pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus.   

1.1 Pagrindinę Unijos turto dalį sudaro paskolos, suteiktos Unijos nariams ir kitiems 

klientams. Šios paskolos finansinėse ataskaitose reikšmingomis sumomis įvertintos vadovaujantis 18-

ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatomis 

(amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą) bei vadovaujantis Unijos 

patvirtintomis ,,Paskolų vertinimo ir specialiųjų atidėjimų paskoloms sudarymo taisyklės“, kurios yra 

parengtos pagal  Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38 (Lietuvos banko 

valdybos 2013 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 03-125 redakcija) patvirtintomis  kredito unijų minimalių 

paskolų vertinimo taisyklėmis.  

Audito metu atliktos detalios suteiktų paskolų audito procedūros, tikslu gauti pakankamai 

patikimos informacijos dėl suteiktų paskolų teisingo vertinimo, grupavimo bei jų buvimo.  

Paskolos, suteiktos Unijos nariams ir kitiems klientams, reikšmingomis sumomis 

atvaizduotos pilnai ir teisingai.  

1.2 Pinigai ir jų ekvivalentai – unijos kasoje ir sąskaitose Lietuvos centrinėje kredito 

unijose, Jungtinėje centrinėje kredito unijoje ir kitose bankuose esantys pinigai ir jų ekvivalentai 

įvairia valiuta. Šis turtas finansinėse ataskaitose yra įvertintas nominalia verte ir reikšmingomis 

sumomis atvaizduotas pilnai ir teisingai. 

1.3 Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos tai terminuoti indėliai 

ir specialiosios lėšos Jungtinėje centrinėje kredito unijoje ir kitose grupės kredito unijose. Šis turtas 

finansinėse ataskaitose yra įvertintas nominalia verte su sukauptomis palūkanomis ir reikšmingomis 

sumomis atvaizduotas pilnai ir teisingai. 

1.4 Investicijos į vertybinius popierius pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo 

apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas. Šis turtas, mūsų 

nuomone, finansinėse ataskaitose reikšmingomis sumomis parodytas pilnai ir teisingai. 

1.5 Kitas finansinis turtas  finansinėse ataskaitose parodytas įsigijimo verte, sumažinta jų 

nuvertėjimo  suma. Šis turtas, mūsų nuomone, finansinėse ataskaitose reikšmingomis sumomis 

parodytas pilnai ir teisingai. 

1.6 Atsargos, už skolas perimtas ir kitas nefinansinis turtas parodytas įsigijimo verte, 

sumažinta turto nuvertėjimo suma ir finansinėse ataskaitose reikšmingomis sumomis parodytas pilnai 

ir teisingai. 

1.7 Ilgalaikis turtas finansinėse ataskaitose parodytas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) ir turto nuvertėjimo suma. Turto vertė finansinėse ataskaitose 

reikšmingomis sumomis parodyta pilnai ir teisingai. 

Atkreipiame dėmesį į: 

- Įsigytai programinei įrangai, skirtingai nei numatyta Unijos apskaitos politikoje, 

amortizacijos skaičiavimui taikomas 5 metų naudingo naudojimo laikotarpis (apskaitos 

politikoje numatytas 3 metų naudingo naudojimo laikotarpis). 
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2. Ar Unijos vadovybė atliko privalomus turto vertės patikslinimus bei nurašymus. 

Audito metu atlikta kredito unijos turto sudėties, kitimo tendencijų, paskolų portfelio 

analizę rizikos mažinimo aspektu, kaip kredito unijoje atliekamas abejotinų aktyvų grupavimas ir 

specialiųjų atidėjimų abejotiniems aktyvams sudarymas. Be to, atrankiniu būdu įvertintas suteiktų 

paskolų paskirties, dydžio ir grąžinimo užtikrinimo atitikimas kredito unijų įstatyme nustatytiems 

reikalavimams.  

Mūsų nuomone, Unija reikšmingomis sumomis pilnai ir teisingai atliko privalomus turto 

vertės patikslinimus bei nurašymus. 

3. Kaip Kredito unijos vadovybė sudarė privalomus ir būtinus kapitalus, rezervus ir 

atidėjinius (atidėjimus) veiklos rizikai sumažinti. 

Audito metu patikrinta ar unijos vadovybė sudarė privalomus ir būtinus kapitalus, rezervus 

ir atidėjimus veiklos rizikai sumažinti.  

Unijos pajinis kapitalas sudarytas iš visų unijos pajinių įnašų vertės ir iš unijos narių 

papildomų įnašų. Privalomasis rezervas sudarytas iš unijos grynojo pelno atskaitymų.  

Mūsų nuomone, Unijos vadovybė reikšmingomis sumomis sudarė visus privalomus ir 

būtinus kapitalus, rezervus ir atidėjimus veiklos rizikai sumažinti. 

4. Kaip kredito unijos vadovybė laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų 

kapitalo reikalavimų. 

Audito metu patikrinta kapitalo pakankamumo normatyvo būklė, jo pokyčiai, atlikta 

kapitalo ir aktyvų, įvertintų pagal riziką, struktūros analizė. Kartu patikrinta su finansinėmis 

ataskaitomis teikiamos Kapitalo pakankamumo ataskaitos sudarymo teisingumas.  

Mūsų nuomone, Unijos vadovybė reikšmingomis sumomis teisingai sudarė kapitalo 

pakankamumo ataskaitą ir audituojamu laikotarpiu laikėsi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų 

kapitalo reikalavimų. 

5. Kaip Kredito unija atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmingo ir 

patikimo nuosavybės valdymo bei saugios ir patikimos veiklos reikalavimus. 

 

Šiuo tikslu buvo atliktos audito analitinės procedūros, kurių metu buvo ištirti dalykai susiję 

su: 

-  kredito unijos pajėgumu veikti saugiai ir patikimai;  

-  kredito unijos veiklos veiksmingumu ir pelningumu; 

-  kredito unijos veikla susijusia rizika ir jos valdymo principais; 

- kredito unijos vadovų sugebėjimu vertinti kredito unijos veiklos perspektyvas ir suprasti 

kredito unijos saugios ir patikimos veiklos svarbą; 

- reikšmingos rizikos rūšimis ir jų mastais, informacija apie planuojamą prisiimti riziką; 

 - išsamiu rizikos valdymo sistemos aprašymu; 

- riziką ribojančių normatyvų vykdymo aprašymu ir jų vykdymu. 

Mūsų nuomone, reikšmingais dalykais kredito unijos vadovybė veiksmingai ir patikimai 

valdo nuosavybę bei užtikrina saugią ir patikimą kredito unijos veiklą.  
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6. Ar kredito unija turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas. 

Kredito unijoje iš esmės yra sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema. Vidaus audito 

funkcijas atlieka Jungtinės centrinė kredito unija. 

Atlikdami auditą mes nenustatėme finansinėms ataskaitoms reikšmingų dalykų dėl vidaus 

kontrolės ar informacinių sistemų trūkumų. 

 

 

X. KITI VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI 

Unija Lietuvos bankui priežiūros tikslais teikia Lietuvos banko valdybos nutarimu 

patvirtintas finansinės ataskaitas. Mes peržiūrėjome Lietuvos bankui teiktas finansines ataskaitas ir 

nepastebėjome jokių reikšmingų nepaaiškinamų neatitikimų lyginant su audituotomis metinėmis 

finansinėmis ataskaitomis. 

Siūlome imtis priemonių ir suvienodinti visų narių pagrindinių pajų dydį. 

 

XI. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI 

 

Finansinių ataskaitų audito sutartyje nebuvo numatytų kitų dalykų, kuriuos reikėtų atskleisti 

šiame straipsnyje.  

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Audito ataskaita parengta pagal Lietuvos Auditorių Rūmų patvirtintus reikalavimus, taikomus 

audito ataskaitoms, teikiamoms kartu su auditoriaus išvada. 

Audito metu auditoriaus parengti darbo dokumentai ir kredito unijos specialistų parengti ir 

auditoriui pateikti dokumentai bei kita medžiaga ir informacija, kurią auditorius gavo atlikdamas 

auditą, yra laikoma audito darbo dokumentais ir yra auditoriaus nuosavybė. Darbo dokumentai yra 

konfidencialūs, juos saugo audito įmonė pagal LR įstatymų reikalavimus nustatytą politiką ir 

procedūras, tačiau jie gali būti atskleisti taikytinų įstatymų numatytais atvejais. 

 

2021.02.26 

 

UAB ,,Audito tikslas“ 

Lietuvininkų g. 23, Šilutė 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001388 

 

Auditą atliko auditorė Džiuljeta Cibauskaitė  

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000039 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ nariams  

Nuomonė  

Mes atlikome Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“  (toliau – Unijos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 

2020 m. gruodžio 31 d. balansas, tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita ir 

aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia  unijos 

2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus 

ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius verslo apskaitos standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 

auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 

išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes 

taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 

audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir 

tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę 

atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, 

yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Unijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti 

(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo 

taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Uniją ar nutraukti veiklą arba neturi 

kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Unijos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
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___________________________________________________________ 
Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre. Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras.  
        

UAB “AUDITO TIKSLAS”  Šilutė, Lietuvininkų 23, LT-99134; Tel.  8-689 29895 

Įmonės kodas 177319474;  auditotikslas@gmail.com  

PVM kodas LT773194716 www.auditoriai.lt 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 

nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 

iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 

kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad  

 

atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 

remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų 

riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų 

tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 

neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes 

apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus 

kontrolių nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Unijos 

vidaus kontrolės veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei 

su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 

remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Unijos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu 

padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje 

privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių 

atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito 

įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos 

gali lemti, kad Unija negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, 

ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo 

pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 

laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu juos 

nustatėme audito metu. 

 

Auditorė Džiuljeta Cibauskaitė  UAB „Audito tikslas“ 
2021-02-26 Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001388 
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000039 Lietuvininkų g. 23, Šilutė, Lietuvos Respublika 
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Kredito unija "Kupi5k€nq taupa"

112044030

2020 m. gruodiio men. 3l d, BALANSAS

2O2Lm, vasario men.23 d. Nr,49
(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo iyma)

2020 metq tukst. Eur
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(imonds pavadinimas)

(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

Pasta

bos

Nr,
ai:rl

metii..l..'.
9454

t. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 6 1.507 873

il. Investicijos i vertybinius popierius 7 581 782

Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
8 JJYt 144(.

Nreqrro unUos naflams sutetKtos pasKotos ir l(itos iS jLl gautinos
sU mos

9 6382 6262

Kitas finansinis turtas 10 0 1

\tsargos, ui skolas perimtas ir kitas turtas 11 5 6

llgalaikis materialusis turtas L2 83 9C

Nematerialusis turtas L2 29 c

TURTO tS WSOI 11983

B. MOKETf NOS SUMOS IR lSlpAREtGOJtMAl 1093€ 8682

Moketinos sumos ir jsipareigojimai kredito istaigoms 13 1

Moketinos sumos irisipareigojimai klientams ir kredito unijos
nariams t4

1054€ 844t

Kitos mokdtinos sumos ir jsipareigojimai L5 392 2tt

Atidejiniai

Subordi nuoti isipareigojima' 0

1045 771

Pajinis kapitalas ao 771 57(

Privalomieji rezervai ir kapitalas 16 196 t7t

Perkainojimo rezervas 0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 16 78 22

\/1 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) L6 78 22

tv.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

Adminstracijos vadov€
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr, Buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

Diana Umbriene
(vardas ir pavardd)

Violeta JasineviEien6
(vardas ir pavard6



"KupiSk6nq taupa"
(jmon6s pavadinimas)

tt2044030 Vytauto g.9-2, KupiSkis
(jmonds kodas, adresas, kiti duomenys)

2020 m. gruodiio mdn. 31 d. PETNO (NUOSTOLTU)ATASKATTA

2021m. vasario m6n. 23 d. Nr. 49
(ataskaitos sudarymo data)

2020 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirtinimo Zyma)

t0kst. Eur

Adminstracijos vadovd
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr.buhalterd
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitg kito asmens pareigq pavadinimas)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Diana Umbrien6
(vardas ir pavarde)

Violeta Jasineviiien6
(vardas ir pavarde)

L Pal0kanq pajamos t 345 299

Palukanq sqnaudos I 49 47

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 109 89

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos 2 LE 18

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 18 -L1

vL. Specialiqjq atid6jiniq sqnaudos 3 -Lt L

v.z Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 1.

Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 0 (

Bendrosios ir administracines sanaudos 4 318 281

Kitos veiklos pajamos 0 c

X Kitos veiklos sanaudos 0 c

{. 8S 25

r Pelno mokestis 5 L1.

KTI. GRYNASISP ErNAS {NUOSTOLIA t' 78 22



Ai5kinamojo raSto priedas Nr.1
Kredito unija "KupiSk€nq taupa"

LL2044030 Vytauto 9.9-2, KupiSkis

(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

2O2Lm, vasario mdn.23 d. Nr.49
2020 metq ttikst. Eur

Paiinis

<apitalas
,Nepabk!rstytasis
: petnas

iriti

482 o

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Esminiq klaidq taisymo rezultatas

Perskaiii u otas I i kutis uipra Eiusiq

finansinig metq pa b aigoie

io1.la)/ 655

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

nepripaiintas pelnas (nuostoliai)

\taskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

,nuostoliai)

22

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams mokdti

Kitos i5mokos

Sudarvti rezervai 20

Panaudoti rezervai

Pajinio kapitalo pokytis 94 9a

0 22

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje

nepripaiintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

Inuostoliai)
t6 78

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams moketi
(itos i5mokos

iudaryti rezervai 22
Panaudoti rezervai

Pajinio kapitalo pokytis 195

v7L 0 78

Adminstracijos vadov6
(,imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhalterd
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

Diana Umbrien6
(vardas ir pavarde)

Violeta Jasineviiien6
(vardas ir pavardd)



Kredito unija" Kupi5k€nu taupa"
(imonds pavadinimas)

112044030 Vytauto g. 9-2, KupiSkis

(jmonds kodas, adresas, kiti duomenys)

PtNIGU SRAUTU POKYC|AI

2021 m. vasario 23 d. Nr.49

2020 metq tukst. Eur

Eil.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€jq finansiniai

metai

Pagrindin€s veiklos pinigq srautai

LL ;autos palUkanos 345 295

;umoketos palukanos 49 41
1 lezultotas 296 252
2t 3auti komisiniai IU: 8!
.2.2 ;umoketi komisiniai 1f 48

2. 4ezultotas 93 41
31 ;usigraiintos paskolos i5 kredito unijos nariq 2564 2598

1.3.2 suteiktos paskolos kredito uniios nariams 2673 3724
3 Rezultotqs -109 -1026

t.4.t indeliq i3 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos 37709 31871

t.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iSmokos 355L1 3157i
t4 Rezultatas 2098 300
t.5.1 <redito jstaigoms suteiktq paskolq ir

;pecialiosios paskirties l65u iolaukos
2250 95(

5.2 <redito istaigoms suteiktrl paskolq ir
tpecialiosios paskirties ldiu iSmokos

420C 200c

5 qezultatqs -1950 -1050

61 plaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 2t4 20c

.oz iSmokos kredito jstaigoms (grqiintos paskolos) 51

to lezultdtos 163 200
-7 

1 <itos ui paslaugas gautos sumos
.7.2 <itos pagrindines veiklos pinigu jplaukos

.7.3 <itos pagrindines veiklos pinieu i5mokos 32 z6t
74 ;umokdtas pelno mokestis 1

7 lezultotas -317 -zo3

Srvnieii pasrindin€s veiklos pinigu srautai 274 -154(

t. nvesticinCs veiklos pinigu srautai
t.1.1 plaukos perleidiiant vertybinius popierius 201 296

|.L.2 iSmokos jsisyiant vertybinius popierius 0 302
1.L. Rezultotds 201 -6

2t iplaukos perleidZiant ilgalaikj materialqji,
nematerialuii turta

z

I.2.2 5mokos isigyjant ilgalaiki materialqlj,
rematerialqii turta

38 'J)

IZ lezultotas -36

t.3.1 <itos investicin€s veiklos pinisu jplaukos n

r.3.2 <itos investicines veiklos pinieu i5mokos c

t.3. \ezultotos 0 0
Grvnieii investicin€s veiklos pinigu srautai 165

Eil.

Nr.
Straipsniai Pastabos

Nr.

Finansiniai

metai
PraEjq

finansiniai metai

il. Finansin6s veiklos pinigu srautai



11
ilt.1.2 5stojusiems nariams graiinti pagrindiniai ir

lapildomi paiai
93 L5t

il.1.3 lelno dalies iSmokdjimas kredito unijos nariams

il1 Tezultatas 195 94

|.2.1 ragal subordinuotuosius jsipareigojimus gautos

tumos

.2.2 cagal subordinuotuosius jsipareigojimus

iumokdtos sumos
0

il2 4ezultotas 0 0
.3.1 kitos finansines veiklos pinigq iplaukos 0

ilt.3.2 kitos finansin6s veiklos pinigu i5mokos 0

ilt 3 Rezultotas 0 0

Grvnieii finansin€s veiklos pinigu srautai 195 9t

V. Grynasis pinlgq srautq padid€jimas
(sumai€iimasl

634 -1459

Pinigai laikotarpio pradiioje 87? 2332

Pinigai laikotarpio pabaigoje !501 873

Administracijos vadovd
(imonds vadovo pareigq pavadinimas)

Diana Umbrien€
(vardas ir pavardd)

Vyr. buhalterd Violeta Jasinevidien6
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (vardas ir pavardd)

tvarkyti apskaitE kito asmens parei



KREDITO UNIJA,,KUPISKENU TAUPA"

AISKINAMASIS RASTAS

2020 M. GRUODZ|O 31D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija ,,KupiSkdnq taupa" (toliau - Kredito unija) buvo uZregistruota Lietuvos Respublikos
jmoniq rejestre 1998 m. birZelio 04 d.

1998 m. birZelio 4 d. Lietuvos bankas iSdave licencijq vykdyti finansines operacijas, kurios apdme
indeliq ir kitq grqiintinq l65q priemimq i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq, pinigq pervedimus, valiutos keitimq
grynaisiais pinigais.

Kredito unija ,,Kupi5kenq taupa" - tai kredito jstaiga, kuri ne tik tenkina savo nariq r"rkinius ir
socialinius poreikius, bet ir verdiasi indeliq ir kitq grqZintinq le5q priemimu i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq
bei le5q skolinimu. Kredito unija taip pat turi teisq verstis Lietuvos Respublikos kreditq unijq jstatyme
nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims prisiimdama su tuo susijusiq rizikq
beiatsakomybq.

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 jstaigq jstatymu, Lietuvos Respublikos kooperatiniq
bendroviq (kooperatyvu) istatymu bei kitais jstatymais, prieii0ros institucijq priimtais teises aktais ir savo

istatais.
Kredito unija yra jsik[rusi adresu: Vytauto g. g-2, KupiSkis.

Kredito unija ,,KupiSkenq taupa" iki 2017 m. gruodZio 1 d. buvo Lietuvos centrinds kredito unijos
nare, o nuo2017 m. gruodZio 27 d. tapo Jungtines centrines kredito unijos nare.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kredito unijoje dirbo 7 darbuotojai, vidutinis darbo uZmokestis
1571 Eur (2019 m. pabaigoje - 8 darbuotojai, vidutinis darbo uZmokestis - 1283 Eur).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2020-L2-31 20t9-12-3L
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai asmenys 2078 2164 0
Juridinioi osmenys 28 25



APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, kuriais buvo vadovaujamasi rengiant 2O2O
metq fina nsines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoitos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus ir
Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojandius apskaitos tvarkymq kredito unijose, bei Kredito unijos
apskaitos politika, patvirtinta 2018 m. kovo men. 29 d. Kredito unijos valdybos posedZio protokolu Nr. j.3.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1- dienq ir
baigiasi gruodZio 31 dienq.

Sumos finansindse ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta t[kstandiais eurq (t[kst.
Eur).

Pagrindiniai principai

Tvarkant Kredito unijos apskaitq ir sudarant finansinq atskaitomybq vadovaujamasi pagrindiniais
apskaitos principais:

1' lmon6s. Nors Kredito unija yra Jungtines centrinds kredito unijos na16, ji yra atskiras apskaitos
vienetas ir vykdydama savo veiklq, bei sudarydama finansinQ atskaitomybq, Kredito unija j
ataskaitas itraukia tik jai priklausanti turtE, nuosavq kapitalq, isipareigojimus, pajamas ir
sqnaudas bei piniginius srautus,

2. Veiklos tqstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad Kredito unija veiks
ir tqs savo veiklq bei vykdys operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos
veiklos sritys nebus reik5mingai apribotos.

3. PeriodiSkumas. Kredito unijos finansine atskaitomybe pateikiama vienodos trukmes
laikotarpiais, kuriq pabaigoje pateikiami ataskaitiniai duomenys apie Kredito unijos turimq turtq
ir jo pasikeitimus per ataskaitinj laikotarpj bei uZdirbtas pajamas ir patirtas sqnaudas.

4. Pastovumas. Kredito unijos apskaitos metodika nekeidiama, kad iSliktq stabili gan ilgq laikq. Tai
svarbu nustatant ry5i tarp finansin6s apskaitos ir ataskaitq bei atskaitomybe pateikimo ne tik
mokesdiq ad m inistratoria ms, bet ir finansiniq ataskaitq vartotojams.

5. Piniginio mato. Visas Kredito unijos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai bei veiklos
rezultatai apskaitoje ir finansiniq ataskaitq rinkiniuose lkainoti ir atspindeti pinigais.

6' Kaupimas. Kredito unijos 0kines operacijos pripaZjstamos ir registruojamos tada, kaijos jvyksta
neatsiZvelgiant i pinigq gavimo arba iSleidimo momentE, ir nurodomos to laikotarpio
finansin6se ataskaitose. Pajamos, vadovaujantis Siuo principu, registruojamos tada, kai jos
uZdirbamos. Finansinds ataskaitos, parengtos taikant kaupimo principq, informuoja vartotojus
ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie jsipareigojimus mok6ti arba gauti pinigus ateityje.7. Palyginamumas. Kredito unijos uZdirbtos pajamos per ataskaitini laikotarpj siejamos su
patirtomis sqnaudomis. Finansinds ataskaitos yra parengtos taip, kad finansines informacijos
vartotojai galetq palyginti skirtingq laikotarpiq ataskaitas ir jvertinti Kredito unijos finansines
bUkles pokydius.

8. Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
vadovaujantis jos turtas, nuosavas kapitalas ir jsipareigojimai, pajamos ir sqnaudos jvertinami
apdairiai, t. y., kad verte nebUtq nepagrjstai padidinta arba nepagrjstai sumaZinta, o finansin6s
ataskaitos butq patikimo ir neutralios. Kredito unijos finansinese ataskaitose atvaizduota tikra ir
teisinga finansine bUkld, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bUkles pasikeitimai.

9. Neutralumas' Kredito unijos apskaitos informacija yra pateikiama neSali5kai, kad jos pateikimas
neita kotq Sios informacijos va rtotojams priimti neteisingus sprendim us.



10. Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir Ukiniai lvykiai Kredito unijos apskaitoje
jra5omi pagaliq turinj ir ekonominq prasmQ, o ne tik pagaliq iuridinq formq.

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 pripaZjstami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

InvesticijU i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos j Lietuvos Respublikos ir kitq
Europos ekonomines erdv6s valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius. Sie vertybiniai popieriai
pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
jsipa reigojimai" nuostatas.

Kredito unija vertybiniq popieriq apskaitq tvarko vadovaudamasi Kredito unijos,,Kupiskenq taupa"
apskaitos politika, patvirtinta 2018 m. kovo 29 d. kredito unijos Valdybos posedZio protokolu Nr.13 ir
Investavimo i vertybinius popierius politika, patvirtinta 2018 m. lapkridio 14 d. Valdybos posedZio protokolu
Nr.38.

Kredito unija uZsiima investavimu kaip viena i5 sudetiniq savo veiklos daliq. pagrindiniai investavimo
tikslai yra: Lietuvos banko nustatytq rizikq ribojandiq normatyvq (likvidumo, kapitalo pakankamumo)
vykdymas; efektyvus laisvq le5q panaudojimas ir likvidumo rezeruo suformavimas bei likvidumo valdymas;
pajamq i5 investicines veiklos gavimas ir bendro Unijos veiklos rezultato gerinimas. lki iSpirkimo laikomq
vertybiniq popieriq portfeliui priskiriami vertybiniai popieriai, kuriuos jsigijimo metu ketinama ir yra
galimybes laikyti iki i5pirkimo termino, gaunant fiksuotq (arba galimq nustatyti) investicinq grElq.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq 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 lsipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat
parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palUkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos kredito
unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis. Suteiktos
paskolos irgautinos sumos pripaZistamos irvertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq
palUkanq metodq).
P oskol q ve rtd s su m aidj i m os

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

Paskolos vertinamos.ne rediau kaip kartq per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu nustato,
ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vertd nesumaZejo. Atsiivelgus j vertinimo rezultatus, paskola
priskiria ma atitinkamai paskolrtr rizikos gru pei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus ! paskolos rizikos grupQ, Kredito
unijos valdybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitines vertes dalies
umazelrmo zta I ikti len e

Paskolq rizikos grup6 Apskaitinds vert6s sumai6jimo dydis proc.
2020m. 2019 m.

standartine (l rizikos grupd) 0 0
galimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (lll rizikos grupe) 25 25
abejotina (lV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grup6) 100 100

3



Paskolq vertes sumaidjimas skaidiuojamas atsiZvelgiant j paskolq rizikos grupq (tiketinq atgauti
paskolos apskaitines vertds dali) ir uZtikrinimo priemonq (uZtikrinimo priemon€s pinigq srautq).
Apskaidiuojant uitikrinimo priemonds pinigq srautE taikoma 4,99 proc. diskonto norma paskoloms (2019

metais taikytina diskonto norma 4,62 proc. paskoloms eurais).
Kredito unijos paskolq, gautinq sumq ir kito finansinio turto vert6s sumaZejimas ivertinamas bei

apskaidiuojamas, remiantis 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo Nr.38 ,,Kredito unijq
minimalUs paskolq vertinimo reikalavimai" (Lietuvos banko valdybos 2OL3-07-L9 nutarimo Nr. 03-125
redakcija), Kredito unijoje patvirtintq paskolq vertinimo ir specialiqjq atiddjiniq sudarymo taisykliq
nuostatomis.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ Kredito unijos perleistq materialqji ir
nematerialqjj turtq, biudieto skolos Kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZjstamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo
apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma Kredito unijos turimq atsargq, ui
skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir j kitus turto straipsnius
nejtraukto turto vert6. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kurj artimiausiu metu ketinama parduoti,
pripaZjstamas tikrqja verte at6mus pardavimo i5laidas, o v6liau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo
verslo a pska itos sta nda rto,,Atsa rgos" n uostatas.

llgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto ,,llgalaikis materialusis
turtas" nuostatas, vert6.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo turto,
pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nematerialusis turtas"
nuostatas, vert6.

llgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 435 Eur,) parodomas isigijimo
verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertdjimo suma. Nusidev6jimas
(amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bUdq, proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turto
vieneto isigijimo vertq per numatomq jo naudojimo laikotarpj,

urto imo laiko a tokie
llgalaikio turto grupd Nusid€v6iimo (amortizaciios) laikotarpis, metais

Proeramin6 iranga 3

Pastatai (ofisas) 25

Pandusas prie ofiso 25

Pastatai (garaZas) 20

Lengvieji automobiliai, nesenesni kaip 5 metr.t 6

Baldai 6

Seifai, spintos dokumentams 10

Kompiuterind jranga 3

Kita iranga 4

Kitas nematerialusis turtas 1_5

Remonto ir prieii0ros iSlaidos
patiriamos. llgalaikio materialiojo turto
nuo tq darbq suteikiamo rezultato.'

pripaZjstamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso



Finansiniai jsipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito jstaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZjstami ir vertinami pagal L8-ojo verslo apskaitos standarto
,, Finansinis turtas ir finansinia i jsipareigojimai', nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir Kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa
Kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito jstaigos nariai, ir Kredito unijos nariams suma.
Mokdtinos sumos ir isipareigojimai klientams ir Kredito unijos nariams pripaZjstami ir vertinami pagal 1g-
ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai !sipareigojimai" nuostatas.

Kitq moketinq sumLl ir jsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos mok6tinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir jsipareigojimq straipsniuose. 5iame straipsnyje
parodomos moketinos sumos ir jsipareigojimai pripaZjstami ir vertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus
verslo apskaitos sta nda rtus.

Subordinuotuosius kredito unijos jsipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai skolos
vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos (subordinuotosios)
paskolos poZymius. subordinuotq jsipareigojimq Kredito unija 2o2o m. neturejo.

Skolintos le3os i5 pradZiq pripaZjstamos tikrqja verte, kuriq sudaro grynoji gautq le5q suma,
atskaidiavus sandoriuisudaryti patirtas sqnaudas. Veliau skolintos lejos apskaitomos amortizuota savikaina,
o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertds susidarqs skirtumas pripaijstamas pajamomis arba
sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpi taikant galiojandias palUkanq
normas. Skolintos l65os pripaZjstamos 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 turtq ir
jsipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaiinimas

Pal0kanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 Kredito unijoje laikomq pinigq,
kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja verte.
Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palUkanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq
pal0kanq metodq. Pal0kanq pajamos pripaZjstamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta
ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinta.

Palukanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito jstaigoms, Kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos palukanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie nevertinami
tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sqnaudq straipsniuose parodomos u2
tarpininkavimq uidirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. 5iuose straipsniuose taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai yra
nereikimingi ir pajamomis pripaijstami iSkarto juos gavus. Komisiniq sqnaudos yra pripaZlstamos, kai
patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZjstamos, kai atliekama susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito jstaigoms
ir Kredito unijos nariam.s suteiktq paskolq vert6s sumaZejimo ir nuostolio del vertes sumaZejimo
panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikrosios vert6s
pasikeitimo, vertybiniq poBieriq ir kito finansinio turto vertds sumaZejimo ir nuostoliq del vert6s
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje parodomi specialieji atidejiniai, kuriuos formuoja
Kredito unija, atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingumq, j kliento
finansinq ir ekonominq bUklq, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdymq, i turimas
uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias jtakos Kredito unijos turto
vertei, sqnaudas.



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

Bendrqjq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sqnaudos,
susijusios su pagrindine Kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamrl ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno (nuostolir.l)
ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastinds veiklos pajamos ir sqnaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma Kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio ir
atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio jstatymu, 2O2O metq apmokestinamajam
pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 2019 metq - 15 proc.

Per ataskaitini laikotarpi gautos jplaukos, nepripaZintos 5io laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitinj laikotarpj jvykdytos i5mokos, ataskaitiniu laikotarpiu
nepripaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq jvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal 7
VAS standartq. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yra 0,L-0,3
proc. nuo Kredito unijos turto vertds, bet ne daugiau kaip 43400 Eur. Esminiq klaidq ataskaitiniais metais
nenustatyta.

FTNANS|NtU ATASKATTU PASTABOS

PALUKAN

2 PASTABA. KOMtStNtU lR K

r PASTABA. PAJAMOS IR

Straipsnis 2O2Om. 2019 m.
UZ paskolas 332 296
UZ le5as JCKU 6 0
UZ le5as kitose kredito uniiose 7 2
Ui vertybinius popierius, le5as JCKU, bankuose 0 I
15 viso pajamq 345 299
UZ indelius 49 47
l5 viso sqnaudq 49 47
Grynosios palIkanq pajamos 296 252

LI APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Straipsnis 2020 m. 2019 m.
Komisiniq ir klientu aptarnavimo pajamos L09 89

Komisiniq ir klientu aptarnavimo i5laidos L6 18

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 93 7L

3 PASTABA. FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMo IR PARDAVIMo REZULTATAs
Straipsnis 2O2Om. 2019 m.

Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas: 18 -Ll,
Specialiqjq atidejiniq sqnaudos: -t7 13
Spec. atiddjiniai paskoloms -17 13
Spec .atidejiniai kitam finansiniam turtui 0 0
Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas: L 2
Realizuotas pelnas i5 VVP operacijq 0 0
Nura5ytu paskolq sqnaudos L 2
JCKU pajq nuvertejimas 0 0



ADMINISTRACIN DOS

Straipsnis 2020 m. 2019 m.
Darbo j6gos iSlaidos 16s L45
Atostogq rezervas t -t
Darbuotojq apmokymo i5laidos t 0
Nusidevejimo iSlaidos 16 TT
FA Audito i5laidos 6 4
Reklamos ir marketingo iSlaidos 4 4
Nuomos ir ry5iq iSlaidos 3 3
LCKU nefinansiniq paslaugr.l iSlaidos t 1,

JCKU nefinansiniq paslaugq i5laidos (Valdymo mokestis) 36 38
Kitos iSlaidos 52 56
Komandiruodiq iSlaidos 0 L
Indeliq draudimo imokos 9 10
Atska itymai j stabilizacijos fondq 8 9
Tantjemos 10 6
Labdara, parama 6 0
l5 viso 318 287

4 PASTABA. BENDROSIOS

5 PASTABA. PELNO MOKESEI

6 PASTABA. ptNtcAt tR ptNtGu EKV|VALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigoi ir pinigq ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai
ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sqskaitose ir kitose kredito jstaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidiios investicijos, lengvai konvertuojamos j Zinomq
pinigq sumE, Tokios le6os yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq rizika yra labai nedidele. pinigq ir
pinigq ekvivalentq struktUra ir pokydiai:

363 tukst. eurq piniginiq leSq suma LR komerciniame banke yra ikeista pagal sutartj su UAB

,,Zemds ukio paskolq garantijq fondas" del paskolq teikimo Zemes Ukio technikai ir jrangai isigyti.

Es

PELNO o AUDOS

Straipsnis 2020m. 2019 m.
Einamqiq metq pelno mokesdio sqnaudos TL 3
Atidetojo pelno mokesdio sqnaudos 0 0
15 viso pelno mokestio sEnaudq TI 3
Atid6tojo pelno mokesiio turto jud6jimas
Likutis metq pradZioje t I
Turto pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms 0 0
Likutis metq pabaigoje L L
t.sk. del sukauptq kaupimq atostogoms I 1,

Straipsnis 2020-t2-3L 20t9-t2-3L
Grynieji pinigai 7t 79
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose atsiskaitomosiose saskaitose 47 240
LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 3 3
Le5os JCKU sqskaitoje 1386 551
l5 viso 1507 873



7 PASTABA. tNVEST|CtJOS I VERWBTNTUS poptERtUS

Kredito unija laisvas l65as investuoja j vertybinius popierius, kuriuos iSleido arba kuriuos garantuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybd arba Lietuvos bankas bei iJCKU kapitalq.
2020m. gruodZio 31d. Kredito unija nebuvo jkeitusivertybiniq popieriq. Kredito unija vertybinius popierius
isigijo su tikslu valdytijuos iki iSpirkimo termino.

8 PASTABA. KREDITO ISTAIGOMS SUTETKTOS PASKOLOS tR KtrOS l5lg CnuilNOS 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 su
palukanomis ataskaitinio laikotarpio dienai, ivertinus vertds sumaZdjimq del galimq nuostoliq.

Kredito unija yra iSdavusi trumpalaikq paskolq apyvartinems leSoms lgnalinos kredito unijai.
Kredito unija turi trumpalaikiq terminuotq indeliq Jungtineje centrineje kredito unijoje.
Remiantis 2018-01-18 JCKU valdybos posediio nutarimu, kredito unija jpareigota suformuoti 1 proc.

specialaus likvidumo palaikymo rezervq, skaidiuojamq nuo kredito unijos pritrauktq indeliq sumos 2OL7 m.
pabaigai. Indeliai 2Ot7 m. gruodZio 31 d. - 8 570 829 Eur, specialaus likvidumo palaikymo rezeruas - 85 708
Eur,

9 PASTABA. KREDITO UNIJOS NARTAMS SUTETKTOS PASKOLOS lR KTTOS t5 JU GAUTTNOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos
ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis ir jvertinus vert6s sumaZejimq del galimq
nuostoliq.

nvesticijrl ivertybinius popierius struktura ir pokydiai per ataskaitini laikotarp!:
Straipsnis 2020-L2-3L 20L9-t2-3t

Vertybiniai popieriai, skirti iSlaikyti iki iSpirkimo

1-. llgalaikes investicijos i LR VVP, skirti i5laikyti iki i5pirkimo 301 502
2. Sukauptos pal0kanos uZ investicijas 0 0
3.lnvesticijos j JCKU kapitalq 286 286
4.lnvesticijrt i JCKU nuverteiimo suma -6 -6
l5 viso: 581 782

Straipsnis 2020-t2-3L 20L9-L2-3t
Terminuoti indeliai JCKU 2800 800

LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU 86 86

Trumpalaikes paskolos kredito unijose 500 s50

Sukauptos palUkanos uZ indelius kitose kredito unijose 10 4

15 viso: 3396 L440



Paskolq portfelio struktUra ir pokydiai:

Eil.

Nr.
Rizikos grupd

2020-t2-3t 20t9-t2-3t

Apskai
-tine
vert6

Spec.

atidejiniai

Uitikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Apskai
-tind
verti

Spec.

atidejiniai

Uitikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

1. Standartind 4809 U 7209 4023 0 6055
2 Galimos rizikos 637 1. L024 1.173 4 1964
3 Padidintos rizikos 577 4 1001 685 4 1200
4 Abejotina 2 t 0 t 1 0
5 Nuostolinga 373 10 695 4t3 24 907
6 l5 viso 6398 16 9929 5295 33 tot26
7 Specialiqjq atidejiniq

sa ntykis su kred ito
unijos nariams
suteiktq paskolq suma,
proc. 0,25 o,52

Visq didiiausiq paskolq sumq ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2org-I2-31, dienos b0klei
buvo 98,88 proc., o 2020-t2-31, yra 31,L8 proc.

Suteiktq paskolq (be specialiqjq atidejiniq ir sukauptq pahJkanq) portfelio strukt6ra pagal
uZtikrinimo priemones:

Eil.Nr. Uitikrinimo priemonEs Suma, t[kst. Eur
L Paskolos, uZtikrintos jkeistais vertybiniais popieriais 0
2. Paskolos, uitikrintos paskolos gavejo jkeistu indeliu, laikomu

skolinandioje kredito unijoje
4

3 Paskolos, uitikrintos vyriausybiq ir centriniq bankq garantija arba
laidavimu

220

-. Paskolos, uitikrintos gyvena mosiom is pata lpomis t2t9
5. Paskolos, uitikrintos Zemes Ukio paskirties ieme 3501
6. Paskolos, uitikrintos komerci nes paskirties tu rtu 620
7. Paskolos, uitikrintos fizinio arba juridinio asmens garantija arba

laidavimu
43

8. Paskolos, uitikrintos kitomis uZtikrinimo priemonemis 136
9. Paskolos, nea pd ra ustos uZtikrinimo priemonemis 637

l5 viso 6380

10 PASTABA. Kitas finansinis turtas

Straipsnis 2020-t2-31 2019-L2-3t
Debitoriq isiskolinimai (sumoketas avansinio pelno mokestis, pervestas
depozitas uZ patalpq nuomq)

0 t

l5 viso: 0 L



11 PASTABA. ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTA5

Straipsnis 2020-L2-3t 20t9-L2-37
Kito turto verte laikotarpio pabaigoje, t,sk.:
Atideto pelno mokesdio turtas

t-
BUsimojo laikotarpio iSlaidos 4 5
l5 viso: 5 6

12 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Kredito unija visq ilgalaiki materialqjj turtq naudoja savo veikloje. Jis nera niekam jkeistas ar kitaip
apribotos teisds i ji' Informacija apie paskutinq ataskaitinio laikotarpio dienq kredito unijos turimo ilgalaikio
materialiojo turto struktlrq ir pokydius pateikiama lenteleje.

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas

15 viso

Likudiai 2019 m. sausio 1d.
lsigiiimo verte 99 68 2 169

Sukauptas nusideveiimas 29 38 2 69
Likutin6 vertd 70 30 0 100
Apyvarta per 2019 metus

lsieiiimai 0 1 0 1

Nusidevejimas 3 8 0 1.1.

NuraSyta ilgalaikio turto 0 2 0 2
Likutiai 2019 m. gruodiio 31 d.

lsigijimo verte 99 67 2 168
Suka uptas n usidevejimas 32 44 2 78

Likutind vertd 67 23 0 90
Apyvarta per 2020 metus

lsigijimai 0 az 36 38
Nusideveiimas 3 7 t6

NuraSyta ilgalaikio turto U 0 2 z
Likuiiai2020 m. gruodiio 31d.

lsigijimo verte 99 69 36 204
Sukauptas nusideveiimas 35 50 7 92

Likutin6 vert6 64 19 29 Ltz
Nuddv6tas, bet veikloje naudojamas
turtas (isigijimo verte) 0 29 29

2020 m. Unija isigijo ilgalaikio materialaus turto ui 2 tukst. Eur -kondicionieriq 1- t[kst. Eur,
irangq kompiuteriniam tinklui (USG PRO) -1 t0kst. Eur, ir nematerialaus turto uZ 36 tukst. Eur (E-banksis
programos vertd)' NuraSyta ilgalaikio nematerialaus turto ui 2 tUkst. Eur (MicrosoftWind Xp).

13 PASTABA. MOKETINOS SUMOS R lstpAREtcoJt MAt KREDTTO ISTA|GOMS

Straipsnis 2020-12-3L 20t9-t2-31
Paskolos i5 LCKU VSF2 projektui 0 16

0 t6

Paskola i5 LCKU VSF2 projektui vykdyti, grqzinta 2o2o m. balandzio 7 d.

10



14 PASTABA. MOKETTNOS SUMOS tR IStPARE|GOJ|MAT KLTENTAMS rR KREDTTO UNTJOS NARTAMS

Straipsnis 2020-L2-3t 20L9-L2-3L
lki pareikalavimo:- fiziniams nariams s106 34s3
- kredito uniiu asociiuotu nariu 827 54

- kitoms orsanizaciioms 0 0

Viso isipareieoiimu iki oareikalavimo: 5933 3507

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 46L3 494L
Viso terminuotu ind6liu: 46L3 494t
15 viso 10546 8448

Straipsnis 2020-12-3L 20!9-L2-3t
Sukauptos audito iSlaidos 2 2

Kaupimai atostogoms 7 6

Moketini atlyginimai 5 4

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas 3 3

UAB Zemds 0kio paskolq garantijq fondo l65os 363 200

Nepaskirstytos l65os 3 3

Moketinas pelno mokestis, kiti mokesdiai 9 0

l5 viso 992 2t8

PalUkanq normos uZterminuotuosius inddlius unijos nariams- 2020m. nuo 0,01 proc. iki2,00 proc.,

ui indelius iki pareikalavimo - 0 proc,

1s PASTABA. KITOS MOKETTNOS SUMOS tR ISTPAREtGOJtMAI

16 PASTABA. NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kopitolas

Unijos nuosavq kapitalq sudaro 1045 t0kst. eurq (2019 m.772 tUkst. Eur), i5 jq- pajinis kapitalas -

771 tukst. eurq, rezervinis kapitalas - 196 tUkst. Eurq ir nepaskirstytas pelnas 78 tukst. Eurq. Nominali vieno
pajaus verte Kredito unijos nariui nuo 2017-0t-01 yra 30 eurq. Visas Kredito unijos pajinis kapitalas
apmoketas.

Kiekvienas Kredito unijos pajininkas, turintis pagrindinj pajq, turi vienq balsq, nepriklausomai nuo jo
apmok6to papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Kredito unijoje su juo atsiskaitoma,
grqiinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervds
Kredito unijos privalomqji rezervq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqjj

rezervE pervestas visas arba ne maZiau kaip 90 % visq metq nepaskirstyto pelno.

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

17 PASTABA. TURTO rR IS|PARE|GOJTMU GRUPAVTMAS PAGAL LA|KA

Unijos turto ir isipareigojimq strukt[ra pagal terminus:
2020-72-3t

lki3 m6n.
Nuo 3 min.
iki 1 metu

Nuo l iki
5 metu

llgiau kaip
5 metai

t5 vtso

Turtas 3458 289L 3s09 2125 1_1983

lsipareigojimai, kapitalas ir rezervai 6563 240s 1601 1,4L4 11983

Likvidusis turtas 1847

GrVnasis netenkamas pinigq srautas 439,45

t1



2019-t2-3L

lki3 mdn.
Nuo 3 m6n.
iki 1 metrtr

Nuo l iki
5 metu

llgiau kaip
5 metai

I5 vrso

Turtas 2603 1.449 3440 1962 9454
lsipareigojimai, kapitalas ir rezervai 4735 2254 1485 980 9454
Likvidusis turtas 1220
Grynasis netenkamas pinieu srautas 270,94

18 PASTABA. VETKLOS RtZtKA RTBOJANWS NORMATWAI

Kredito unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius
normatyvus, taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarp! normatyvai buvo vykdomi.

Informacija apie Kredito unijos normatyvus:

19 PASTABA. TNFORMACTJA AptE ptNlGu SRAUTUS

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

20 PASTABA. SUSIJUSIOS SALYS

Kredito unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Kredito unijos valdybos nariai, paskolq komiteto
pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su Kredito unijos vadovais artimaisiais ry5iais
susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi Kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai
(ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu Kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuotq jstatinio
kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

2O2O m. 2019 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq i5mokq ir
joms tenkandiq socialinio draudimo jmokq suma

46 42

Kitos i5mokos (atostogq rezervas ir kt.) I t
Tantjemos 10 6

lsipareigojimq vadovybei, nejskaitant priimtq ind6liq,
likuEiai laikotarpio pabaigoje

1 0

Unijos susijusioms 5alims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos sqlygomis, Susijusioms ialims

Rodiklis 2020-12-3t

LB

nustatytas
dydis 2019-

t2-3t

2019-t2-3r

LB

nustatytas
dydis 2019-

t2-3t
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc, 23,1_g >r0,5 % 17,95 >1,0,5 yo

Likvidumo rodiklis, proc. 420,30 >700% 450,25 >too%
Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc, nuo Unijos
perskaidiuoto ka pita lo

10,50 <25% 17,05 <25%

iSduotq r mtq indeliq likudiai:

2020-t2-3L 20L9-L2-3L
lSduotq paskolq likudiai 129 98
Priimtq indeliq likudiai 436 307

L2



. 21 PASTABA. ISTAWMU AT|TTK|MAS

Kredito Unija Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus . 2O2O m. gruodiio 31 d. Kredito unija atitiko
visus privalomus reikalavimus.

22 PASTABA. NEBALANStNtAt lstpAREtcOJtMAl

Kredito unija per 2020 m. paskolq nenura56, o susigrqZino L t[kst. Eur (2019 m. - 2 tukst. Eur). 2020
m. pabaigoje nura5ytq ir nesusigraZintq paskolq likutis buvo 161tukst. Eur (2019 m.-L62 t0kst. Eur).

Kredito unijos sukauptos stabilizacijos fondo likutis, esantis JCKU 2020-L2-31 bUklei sudaro 2689s
Eur.

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: nebalansinius isipareigojimus sudare nei5moketos paskolos
2020-12-3t d. yra 63,16 tUkst. Eur, 20L9-12-3t d. yra 92,13 t0kst. Eur.

Nuomos ir panaudos bUdu gautas ir naudojamas turtas.

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas

Nuomos ar
panaudos
trukmd

Patalpos Nepriklausomybes a. Nr.8. Roki5kio m. 2023.12.31

23 PASTABA. PELNO (NUOSTOLTU) PASKIRSWMO PROJEKTAS

Kredito unija planuoja ataskaitiniq metq pelnq 78 tukst. Eur perkelti ! rezervinj kapitalq.

24 PASTABA. pOBALANStNtAt lVyKtAl

lki Sio ai5kinamojo ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq lvykiq, turejusiq ar galejusiq tureti
itakos 2020 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Administracijos vadove ///

Vyr. buhalterd

Diana Umbriene

Violeta Jasinevidiene
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