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UAB "AUDITO TIKSLAS"

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

AnykSciq kredito unijos nariams

ISvada del finansiniq ataskaitq

Mes atlikome Anykseiq kredito unijos toliau pateikiamo finansiniq ataskaitq rinkinio, kuri sudaro
2012 m. gruodzio 31 d. balansas, pelno (nuostoliq) ataskaita bei aiskinamasis rastas (toliau -
finansines ataskaitos), audit,!.
Vadovybes atsakomybe uijinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga liZ siq finansiniq ataskaitq parengim,! ir teising,! pateikim,! pagal Lietuvos
Respublikoje galiojaneius teises aktus, reglamentuojaneius buhalteriny apskait,! ir finansiny
atskaitomyby, ir verslo apskaitos standartus, ir toki,! vidaus kontroly, kokia, vadovybes nuomone,
yra bUtina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
Musq atsakomybe - apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomony; pagqst'! atliktu auditu. Mes
atlikome audit'! pagal tarptautinius audito standartus. Siuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumemes etikos reikalavimq ir planuotume bei atliktume audit'! taip, kad gautume pakankam,!

,,~.,

uztikrinim,!, jog finansinese ataskaitose nera reiksniingq iskraipymq.
Auditas apima proceduras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodymq del finansiniq ataskaitq
sumq ir atskleistos informacijos. Procediirq parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
iskaitant finansiniq ataskaitqreiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinim,!.
Vertindamas si,! rizik,!, auditorius atsizvelgia i vidaus kontroly, susijusi,! su imones finansiniq
ataskaitq rengimu ir teisingu pateikirilU, kad pasirinktq tomis aplinkybemis tinkamas audito
procedfuas, taeiau ne tam, kad pareikstq nuomony apie imones vidaus kontroles veiksmingum,!.
Auditas taip pat apima taikomq apskaitos metodq tinkamumo ir vadovybes atliekamq apskaitiniq
ivertinimq racionalumo ir bendro finansiniq ataskaitq pateikimo ivertinim,!.
Mes tikime, kad musq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami musq nuomonei pagqsti.
Nuomone
Musq nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia Anykseiq
kredito unijos 2012 m. gruodzio 31 d. finansiny biikly ir t'l- dien,! pasibaigusiq metq finansinius
veiklos rezultatus bei pinigq srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojaneiais teises
aktais, reg1amentuojanCiais buhalteriny apskait,! ir finansiniq ataskaitq sudarym,!, ir verslo apskaitos
standartais.
ISvada del kitq teisiniq ir prieiiuros reikalavimq
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijq istatymo 53 str.1 p. 1-6 pst. pateikiami
audito ataskaitoje.

Auditorius Dziuljeta Cibauskaite!¥
2013.02.22 'l{2
Auditoriaus paZymejimoNr. 000039

DAB "Audito tikslas"
Audito imones paiymejimo Nr. 001388
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Anyksci!! kredito unija
(imones pavadinimas)

J. Biliuno g. 28, Anyksciai
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2012 m gruodzio men.31 d. BALANSAS

2013-02-19 Nr. 84
(ataskaitos sudarymo data)

2012 met!!
(ataskaitinis laikotarpis)

tOkst. Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

1. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 8 6717

II. Investicijos i vertybinius popierius 9 194 1695

III. Kredito istaigoms suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos sumos
10 5600 5973

Kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos 11 18786 17822
IV.

sumos

V. Kitas finansinis turtas 12 900 524

VI. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 13 26 14

VII. Ilgalaikis material us is turtas 14 670 382

VIII. Nematerialusis turtas

100

141
141

2642
375

54

54

70

2986
516

651

28761

18

18

17

15

16

25

Moketinos sumos ir ;sipareigojimai kredito ;staigoms

Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos
nariams

Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

Atidejiniai

Subordinuoti isipareigojimai

Pajinis kapitalas

Privalomieji rezervai ir kapitalas

Perkainojimo rezervas

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinill metll pelnas (nuostoliai)

Ankstesnill metq pelnas (nuostoliai)

NUOSAVOKAP

II.

III.

IV.

V.

I.

II.

III.

IV.

IV. I.

IV.2.

B.
I.

Administracijos vadove
(imones vadovo pareig4 pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio
tvarkyti apskait~ kito asmens pareig4 pavadinimas)

j1Ij'~ Birnte Visminiene
(par~! (vardas ir pavarde)

2.# Regina Simanoniene(pil's) (vardas ir pavarde)



AnykSciq kredito unija
(imomis pavadinimas)

J. BiliOno g. 28, AnykSciai
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2012 m. gruodzio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLIlJ) ATASKAITA

2013-02-19Nr.84
ataskaitos sudarymo data)

2012 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

tlikst. Lt
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Birute Visminiene
(vardas ir pavarde)

Regina Simanoniene
(vardas ir pavarde)

~~

~
(part'

Administracijos vadove
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

I. Paliikanq pajamos 1548 1650

II. Paliikanq s~audos 719 827

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 138 139

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s~audos 2 32 31

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 -234 -175

V.l. Specialiqjq atidejiniq s~audos 224 16

V.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas -10 -159

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai) 4 5 21

VII. Bendrosios ir administracines s~audos 5 676 648

VIII. Kitos veiklos pajamos 6 25 40

IX. Kitos veiklos sanaudos 0 0

55 169

Vyiausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galin~io
tvarkyti apskaitll kito asmens pareigq pavadinimas)



AnykSciq kredito unija

AISKINAMASIS RASTAS
2012 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tiikst. 1itl.l,jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

AnyksCil.lkredito unija (to1iau KU) buvo uzregistruota LR imonil.l rejestre 2000 m. 1apkriCio
30 d.

Lietuvos bankas 2000 m. 1apkricio 30 d. isdave 1icencij~ vykdyti Anyksciq kredito unijos
veikl~ pagal istatus.

Anyksciq kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq iikinius ir socia1inius
poreikius ir turi 1icencij~ verstis, ir verCiasi inde1iq ir kitq gr~intinq 1esq priemimu is
neprofesionaliq rinkos da1yviq ir jq sko1inimu, taip pat turi teist( verstis kitq LR kreditq unijq
istatyrne nustatytq finansiniq pas1augq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi~ rizik~ bei atsakomybt(.

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

Respublikos kredito unijq jstatyrnu, Lietuvos Respublikos finansq jstaigq jstatyrnu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) jstatymu bei kitais jstatymais, priezifuos
institucijos priimtais teises aktais ir savo jstatais.
KU yra jsikiirusi adresu J.Biliiino g.28, AnyksCiai.

Ataskaitinio 1aikotarpio pabaigoje KU dirbo 11 darbuotojai (2011 m. pabaigoje - 10
darbuotojq).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2012-12-31 2011-12-31
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys 2390 10 2261 11
Juridiniai asmenys 29 21

APSKAITOS PRINCIPAl

Zemiau yra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2012 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglarnentuojanCiais kredito unijq apskaitos tvarkym~ bei unijos
apskaitos politik~.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2010-12-31 ir pakeista 2012-03-27.
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Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien,!
ir baigiasi gruodzio 31 dien,!.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tiikst. litq (tiikst.
Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1euras.

Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojanCius keitimo
dien,!: pelnas ir nuostoliai, atsiradt( ivykdzius sias operacijas bei perskaiciavus uzsienio valiuta
ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likuCius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likuciai uzsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s'!llaudos bUtq ivertinti apdairiai, t.y. kad
jq verte nebutq nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.

Turinio, 0 ne formos pirmenybe. Dkines operacijos ir ukiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje irasomi pagal jq turini ir ekonominl:( prasml:(,0 ne tik pagal jq juridinl:( form,!.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis,! pakankamai reiksming,!
informacij~. Informacija reiksminga tada, kai j~ praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tl:(stinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tl:(ssavo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruosia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reiksmingai apribotos.

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

Kaupimas. Veiklos operacijos pripazistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip~, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, 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 pateikt~ informacij~.

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

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir
joje nera reiksmingq klaidq. Is kredito unijos finansines ataskaitos too bUti matyti tikra ir teisinga
finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bUkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s~audomis, patirtomis uzdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigll 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
isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
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popierius. Sie vertybiniai popieriai pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis tOOas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi:
iki ispirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai poplenat, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiCiuotq paliikanq metod,!.

Kredito unijoms suteiktq paskolq ir kitq is jq gautinq sumq straipsnyje parodomos salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos pasko los, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Pasko los ir is anksto kredito istaigoms pervestos lesos pripazistamos ir vertinamos pagal
18-ojo versl0 apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos paliikanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq is jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripazistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaiCiuotq paliikanq metod,!).
Paskollf: vertes sumazejimas

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

Paskolos vertinamos ne reciau kaip kart,! per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik,!, grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus i paskolos rizikos
gruP((, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

k'f' rt" d r d d"" t 'kfl t 1"'aps al mes ve es ales sumazeJlmo y ZIal pa el 1 en e eJe:
Paskolq rizikos grupe Apskaitines vertes sumazejimo dydis proc.

2012 m. 2011 m.
standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 1 1
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 15 15
abejotina (IV rizikos grupe) 40 40
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaiciuojamas atsizvelgiant i paskolq rizikos gruP(( (tiketin,!
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemon(( (uztikrinimo priemones pinigl!
sraut'!). ApskaiCiuojant uztikrinimo priemones pinigq sraut'! taikoma 9,37 proc. diskonto norma
paskoloms litais ir 7 proc. paskoloms eurais (2011 metais taikyta 11,32 proc. diskonto norma
paskoloms litais ir 5 proc. paskoloms eurais).

Paskolq vertes sumazejimas 2011 ir 2012 metais buvo skaiciuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinl! aktyvq grupavimo ir specialillil! atidejinil!
(atidejiml!) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio tooo straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleist,!
materiaillii ir nemateriaillii turt'!, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,
neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tOOas
pripaZistamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas.
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N efinansinis turtas

Atsargq, uz skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
liZ 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 tikr~a verte atemus pardavimo islaidas, 0 veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
"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 500 Lt, (2011 m. -
500 Lt) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiciuojamas naudojant tiesini bud,!-,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vert(( per numatom,! jo naudojimo
laikotarpi·

'- Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Ilgalaikio turto grupe Nusideve.iimo (amortizaci.ios) laikotarpis, metais
Programine iranga 3
Pastatai 25
Lengvieji automobiliai 6
Baldai 6
Kompiuterine iranga 3
Kita iranga 4

Remonto ir priezifuos islaidos pripaZistamos s'!llaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai jsipareigojimai

Moketinq sumq ir jsipareigojimq kredito jstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos
isipareigojimq salies ir uzsienio bankams bei kitoms kredito jstaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZjstami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir jsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
jsipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir jsipareigojimq straipsniuose. Siame
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 standartus.
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Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos pozymius.

Skolintos lesos is pradziq pripazistamos tikr'!ia verte, kuri,!- sudaro grynoji gautq lesq suma,
atskaieiavus sandoriui sudaryti patirtas s'}.llaudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidarys skirturnas pripaZistamas
pajamomis arba s,!-naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis,!- skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojanCias paliikanq normas. Skolintos lesos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto surna parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskaityti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti too,!- ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s~naudq pripazinimas

Paliikanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos is kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr'!ia
verte. Arnortizuota savikaina ivertinto finansinio turto paliikanq pajamos apskaiCiuojamos taikant
apskaiCiuotq paliikanq metod,!-. Paliikanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq surna gali buti patikimai jvertinama.

Paliikanq s,!-naudqstraipsnyje parodomos kredito jstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiciuotos paliikanos liZ indelius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie
nevertinami tikr'!ia verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sanaudq straipsniuose parodomos uz
tarpininkavim,!- uzdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesciai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripaZinami iskarto juos gavus. Komisiniq s'}.llaudos yra
pripaZjstarnos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is operacijq yra pripaZjstamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
jstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes surnaZejimo ir nuostolio del vertes
surnazejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio tooo vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu toou pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialittiq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsizvelgdama j kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingurn,!-, j
kliento finansiny ir ekonominy bukly, j prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym,!-, j turimas uZtikrinimo priemones sioms prievolems jvykdyti ir kitas aplinkybes, turincias
jtakos kredito unijos tooo vertei, sanaudas.

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

Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
s'}.llaudos,susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos jprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokescio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokescio
ir atidetojo pelno mokescio surna. Vadovaujantis LR pelno mokesCio jstatymu, 2012 metq
apmokestinarnajarn peinui taikomas pagrindinis 15 proc. peino mokesCio tarifas, 2011 metq - 15
proc.
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Atidetas pelno mokestis yra paskaiciuojamas naudojant mokesCio tarifus, galiojancius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien'l ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokescio turto
realizavimo ar atidetll mokesCill isipareigojimll ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptll S'lllaudll ir patirtll nuostolill
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien'l yra naudojami atideto pelno
mokescio paskaiCiavimui.

Kai apskaiCiuojamas bendras atidetl.!ill mokesCill turtinis likutis, jis pripa.zistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripazintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, 0 per ataskaitini laikotarpi ivykdytos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripazintos s'lllaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaieiai

Apskaitos politikos bei apskaitinill ivertinimll keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos
pagal 7 VAS standart'l. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant sias finansines
ataskaitas yra 0,3 % visos turto balansines vertes.

FINANSINIVATASKAITV PASTABOS

1 PAST ABA PALUKAN

1404
130

14
1548
709

10
719
829

1507
119
24

1650
805
22

827
823

-103
11

-10
-102

-96
-12

-108
6

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTV APTARNA VIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S AUDOS

Komisinill ir klientq aptarnavimo pajamos

Komisini ir klientq a tarnavimo s'lnaudos
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos a .amos

6

138
32

106

139
31

108

-1
1

-2



3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASlKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

Straipsnis

Specialiqjq atidejiniq s~naudos:
Spec.atidejiniai paskoloms
Spec.atidejiniai kitam finansiniam turtui
Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir

ardavimo rezultatas
Nurasytos paskolos
Rezultatas

224 16 208
124 -108 232
100 124 -24
-10 -159 -149

-10 -159 -149
-234 -175 -59

-2
-14

-16

7
14
21

5
o
5

Realizuotas pelnas is operacijl! uZsienio valiuta
Dividendai is CKU
Rezultatas

4 PASTABA KIT AS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
NUOSTOLIAI)

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S

Darbo jegos islaidos 350 306 44
Nusidevejimo islaidos 23 26 -3
FA audito islaidos 10 13 -3
Reklamos ir marketingo islaidos 12 18 -6
Indeliq draudimo imokos 58 52 6
Atskaitymai i stabilizacijos fond~ 65 39 26
Atostogq rezervas -8 19 -27
Kitos operacines islaidos 166 175 -9
IS viso 676 648 28

Delspinigil! paj amos
Kitos veiklos pajamos
Grynosios kitos veiklos pajamos

22
3

25

22
18
40

o
-15
-15

7 PASTABA PELNO MOKESCIO S

Einamlijq metl! pelno mokestis
Atidetasis pelno mokestis
IS viso pelno mokescio s~naudq

o
1
1

22
6

28

-22
-5

-27
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Atidetojo pelno mokescio turto judejimas
Likutis metq pradzioje 9 12 -3
Del sukauptq nepanaudotq atostoginiq s'lllaudq -2 3 -5
Del mokestiniq nuostoliq -6 6
Likutis metq pabaigoje 7 9 -2

8 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigl{ ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s~skaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidzios investicijos, lengvai konvertuojamos j
zinom~ pinigq sum~. Tokios lesos yra be nustatyto termino, 0 vertes pokyCiq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktUra ir pokyCiai:

Grynieji pinigai
Lesos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s~skaitose
Lesos LCKU turimose atsiskaitomosiose s~skaitose
ISviso

228

21

6613
6862

188

100

6429
6717

40

-79

184
145

9 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS
Kredito unija laisvas lesas investuoja j Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiCiuotomis palukanomis ir ivertinus vertes sumaZejim~ del galimq
nuostoliq.

Unija 2012 m. gruodzio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo jkeitusi. Visos investicijos
yra jsigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. Investicijq pokyciai per ataskaitinj laikotarpj ir struktfira
buvo tokie:

-1501

-15011695194

Investicijos j vertybinius popierius, laikomus iki ispirkimo
1. Ilgalaikes investicijos j LR VVP 194 1695
ISviso investicijq ivertybinius popierius,
laikom iki is irkimo

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS Jl)
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos salies ir uzsienio kredito jstaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodomi kartu su sukauptomis paliikanomis paskutiny ataskaitinio laikotarpio dienq., jvertinus vertes
sumaZejim~ del galimq nuostolill.

ApskaiCiuotosios palUkanq normos liZ terminuotus indelius 2012 m. svyravo nuo 0,45 % iki
1,65 % (2011 m. nuo 1 % iki 2,35 %).
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-4

-400

20

5691

16

5291Terminuoti inde1iai LCKU
Sukauptos palukanos uz terminuotus inde1ius
LCKU
Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 293 262 31
ISviso 5600 5973 -373

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bUdu. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo pasko las arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavimCj. jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sCj.skaitojeturi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtintCj.dali lesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq inde1iq kredito unijoje litais ir
uzsienio valiuta lesq. UZ likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms mokamos 0,2 %
dydzio metines palUkanos (2011 metais 1,2 %).

11 PAST ABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos
ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis ir ivertinus vertes sumaZejimCj.del galimq
nuostoliq.
Paskolq portfelio struktUra ir pokyCiai:

1 Standartine 4815
2 Galimos 8920rizikos
3 Padidintos 3682rizikos
4 Abejotina 1418
5 Nuostolinga 272
6 IS viso 19107
7 Specialill.iq 1,68

atidejiniq
santykis su
kredito unijos
nariams
suteiktq
paskolq suma,

roc.

3

47
271
321

5260 -445 0

9201 1 -281 2

2583 17 1099 -17

856 60 562 -13
120 120 152 151

18020 198 1087 123
1,10 X X

12 PASTABA KIT AS FINANSINIS TURTAS
Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos perleistCj.materialqji ir
nematerialqji turt'!, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.

9



-

raipsnis

1. Finansinis
turtas
(investicijos i
CKU ka ital )
2. Gautinos
sum os
2.1. Gautinos
sumos
2.2. Paskolq
perleidimas
2.3. Kitos
Sumos
(sukauptos
paJamos,
skolos)
ISviso:

590

534

124

402

8

1124

-224

-124

-100

-224

515

133

124

9

648

-124

-124

-124

75

401

o

402

-1

476

o

-100

o

-100

o

-100

Lenteles straipsnyje 2.2 "Paskolq perleidimas" apskaityta:
- Imonei, pagal reikalavimo teisiq perleidimo sutarti perduota kredito unijos nariq

paskolos, kuriq verte 402 tUkst. Lt. Sudarytoje reikalavimo teisiq perleidimo sutartyje nera
numatyto periodinio imokq mokejimo tvarkarascio, tode! pagal unijoje patvirtint~ tvark~, finansiniq
metq pabaigoje suformuoti 25 proc. dydzio nuo perleistq reikalavimo teisiq i gautinas paskolq
sumas specialieji atidejiniai.

13 PAST ABA ATSARGOS, VZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TVRTAS
Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uz skolas perimtas nefinansinis turtas,

kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

A.
Biisimojo laikotarpio islaidos
Kitas turtas
Atideto pelno mokescio turtas
ISviso

Kito turto verte laikotarpio pabaigoje
7

12
7

26

10

5
o
9

14

2
12
-2
12



14 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IRNEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis,! ilgalaiki materiaillii turt'! naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises i ji. Informacija apie paskutiny ataskaitinio laikotarpio dien,! kredito unijos
turimo ilgalaikio materialiojo turto struktiir,! ir pokyCius lenteleje.

s

Likuciai 2011 m. sausio 1 d.
lsigijimo verte 382 146 6 534

Sukauptas nusidevejimas 21 102 6 129
Likutine verte 361 44 0 405

A er 2011 metus
lsigijimai 0 3 0 3

Nusidevejimas 3 23 0 26
Likuciai 2011 m. ruodiio 31 d.

lsigijimo verte 382 149 0 531- Sukauptas nusidevejimas 24 125 0 149
Likutine verte 358 24 0 382

A er 2012 metus
lsigijimai 280 27 0 307

Nusidevejimas 3 17 0 20
Likuciai 2012 m. ruodiio 31 d.

lsigijimo verte 662 176 0 838
Sukauptas nusidevejimas 26 142 0 168

Likutine verte 636 34 0 670

2012 metais pastatq straipsnyje, atspindeta nebaigta statyba (naujai irengtos unijos
patalpos), kurias prades naudoti 2013 m vasario men.

15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIP AREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Tiksliniq programq paskolos 649 875 -226
Sukauptos palUkanos uZ tiksliniq programq

2 3 -1
paskolas
ISviso 651 878 -227

16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Iki areikalavimo:- fiziniams nariams
- kredito unijq asocijuotq nariq
- kitoms organizacijoms
Viso iki areikalavimo:
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams

7507
307
94

7908
20751

8960
60
40

9060
19760
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- kredito unijq asocijuotq nariq 58 57 1
- kitoms organizacijoms 44 114 -70
Viso terminuot1}: 20853 19931 922
IS viso 28761 28991 -230

Pall1kanq normos uz terminuotuosius inde1ius fiziniams nariams svyruoja 2012 m. nuo 0,25
% iki 3,60 % (2011 m. nuo 0,35 % iki 3,90 %), juridiniams nariams - 0,25% iki 3,60 % (2011 m.
nuo 0,35 % iki 3,90 %), uz inde1ius iki pareikalavimo - 0 % (2011 m. 0 %).

17 PAST ABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIP AREIGOJIMAI

Moketinos indeliq draudimo imokos
Sukauptos audito iSlaidos
Surinkti moketini mokesCiai
Atostogq rezervas
Kiti isipareigojimai (skolos paslaugq tiekejams)
IS viso

18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

5
5
o

49
11

70

5
7
1

58
29

100

t
o

-2

-1
-9

-18
-30

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital~ sudaro 2 mIn. 986 tl1kst. litq (2011 m. - 2 mIn. 642 tiikst. Lt). Jis

sudarytas is pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 100 litq. Visas Unijos
pajinis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien,! bals,!, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydzio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr'!Zinant ispirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalom~H rezerv,! sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom~H

rezerv,! pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2012 m. sudare
516 tiikst. Lt (2011 m. - 375 tUkst. Lt).

Nuosavo kapitalo pokyciai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.1 "Nuosavo kapitalo
pokyCiai".

19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPA VIMAS PAGAL LAIIV\

Unijos tooo ir isipareigojimq struktiira pagal terminus:

2012-12-31

TOOas 12596 5748 12535 2159 33038
lsipareigojimai, kapitalas ir 13374 13105 2715 3844 33038
rezervm
Skirtumas tarp turto ir -778 -7357 9820 -1685 0
.sipareigojimq, kapitalq, rezervq
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Likvidusis turtas 8130
Einamiej i isipareigoj imai 23708
Likvidurno rodiklis, proc. 34,29

2011-12-31

Turtas 14710 4707 11445 2265 33127
lsipareigojimai, kapitalas ir 14488 12864 2394 3381 33127
rezervai
Skirturnas tarp turto ir 222 -8157 9051 -1116 0
isipareigojimll, kapita111,rezervll
Likvidusis turtas 10903
Einamieji isipareigojimai 23937
Likvidurno rodiklis, proc. 45,55

20 PASTABA VEIKLOS RIZIKi\ RIBOJANTYS NORMATYV AI

18,72
34,29
2,05

proc.
BR::;25
proc.

16,92 17,61 <25 proc.

152,78 162,86 <300 proc.

Kapital0 pakankamurno rodiklis, proc.
Likvidumo rodiklis, proc.
Atviros vienos uzsienio valiutos pozicijos rodiklis

Bendroji atviros uzsienio valiutos pozicijos rodiklis

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, roc. nuo Unijos kapitalo
Suteiktq dideliq paskolq bendroji surna, proc. nuo
Unijos ka italo.

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik<:t-ribojanCius
normatyvus, taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

Informacija apie unijos rodiklius:

21 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGlJ SRAUTUS

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

22 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai,
paskolq komiteto pirrnininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos
vadovu artimaisiais rysiais susijusiais asmenimis siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos
vadovas valdo jq kvalifikuot~ istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.
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PriskaiCiuota atlyginimq ir jiems tenkanciq
socialinio draudimo imokq
PriskaiCiuotas atostogq rezervas ir jam tenkancios
socialinio draudimo imokos
Tantjemos vadovams
IS viso:
Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo
imokos, tantjemos vadovams
Lik~ isipareigojimai vadovybei

29

16
124
95

29

77

36

18
131
77
54

1004
113

ISduotq paskolq likuCiai
Priimtq indeliq likuCiai

Unijos susijusioms salims isduoda paskolas bei prnma indeIius rinkos sct-1ygomis.
Susijusioms salims isduotq If likuCiai:

23 PASTABA ISTATYMlJ ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2012 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

24 PAST ABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2012 m. nuraSe paskolq uz 266,44 tiikst. Lt (2011 m. - 226,80 tiikst. Lt), 0

susigr¥ino 256,39 tukst. Lt (2011 m. - 67,27 tiikst. Lt). 2012 m. pabaigoje nurasytq ir
nesusigraZintll paskollllikutis buvo 502,58 tiikst. Lt (2011 m. - 492,53 tukst. Lt).

2012 m. gruodzio 31 d. kredito unijos nebalansinill isipareigojimll suma sudare 596 tiikst.

Lt.

2012-07-12 pasirasyt'l sutartis su Centrine kredito unija del sindikuotos paskolos teikimo
kredito gavejui 580 tukst. Lt sumai. Kredito unija atlieka "Mokejimo agento" funkcijas.

25 PAST ABA PELNO (NUOSTOLIlJ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitinill metll peln'l (53,69 tiikst. litll) perkelti i privalom~i rezervini
kapita1'l.

Administracijos vadovas

Vyriausioji buhaltere
M~
2N/

J?4

Birute Visminiene

Regina Simanoniene



2012 metq

AnykSciq kredito unija
(,mones pavadtmmas)

J. Biliiino g. 28, AnykSCiai
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYCIAI

Aiskinamojo rasto priedas Nr.1

tOkst. Lt

Esminill klaidll taisymo rezultatas

Pe
tin

Pelno (nuostolill) ataskaitoje
nepripaiintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos ismokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai
Pajinio kapitalo pokytis

Likuti~pra~ju$hrflnansiniq.metq
pll~aigQj~
Pelno (nuostolill) ataskaitoje
nepripazintas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuosto liai)
Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos ismokos
Sudaryti rezervai
Panaudoti rezervai
Pajinio kapitalo pokytis

150

163

141

344

141

-150

54

-141

141

163

54

o

344

Administracijos vadove
(pnones vadovo pareigl! pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio
tvarkyti apskaitll kito asmens pareigl! pavadinimas)

IJ~~ Birute Visminiene
(Para~ t (vardas ir pavarde)

:2.t;t'Rogma Shnanon;,n'
(paraSas) (vardas ir pavarde)



AnykSciq kredito unija
(jrnones pavadinimas)

J. Biliiino g. 28, AnykSciai
Omones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGl} SRAUTl} POKYCIAI

2012 met!!

Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

tQkst. Lt

J!jil; <Ott Pastabos
Fin~:l~7iai~Nfl

I. "I,•.. "•••••••uv,>

1.1.1 gautos palukanos 1644 1591
1.1.2. sumoketos palUkanos 785 829
Ll. Rezultatas 859 762
1.2.1 gauti komisiniai 138 136
1.2.2 sumoketi komisiniai 32 31
1.2. Rezultatas 106 105
1.3.1 susigraZintos paskolos is kredito unijos nariq 9384 9752
1.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 10981 11325
1.3. Rezultatas -1597 -1573
1.4.1 indeliq is klientq iTkredito unijos nariq jplaukos 87496 87203
1.4.2 indeliq is klientq iTkredito unijos nariq ismokos 87661 83181
1.4. Rezultatas -165 4022
1.5.1 kredito jstaigoms suteiktq paskolq ir 44616 48999

specialiosios paskirties lesq jplaukos
1.5.2 kredito jstaigoms suteiktq paskolq iT 44247 46534

specialiosios paskirties lesq ismokos
1.5. Rezultatas 369 2465
1.6.1 jplaukos is kredito jstaigq (gautos paskolos) 77
1.6.2 ismokos kredito jstaigoms (grl!zintos paskolos) 226 985
1.6. Rezultatas -226 -908
1.7.1 kitos liZ paslaugas gautos sumos 25 14
1.7.2 kitos pagrindines veiklos pinigll jplaukos 40
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigq ismokos 670 592
1.7.4 sumoketas pelno mokestis 5
1.7. Rezultatas -650 -538

Grynieii pagrindines veiklos pinigu srautai -1304 4335

IJ~<. ~gy¢SU9iij.~$iy¢l@QS.pJpJgl.!$rnul!;1,I >< <
11.1.1 jplaukos perleidziant vertybinius popierius 1492 2456
11.1.2 ismokos jsigyjant vertybinius popierius 3759
/I.l. Rezultatas 1492 -1303
11.2.1 jplaukos perleidziant ilgalaikj materialqjj,

nematerialqjj tOOl!
II.2.2 iSmokos jsigyjant ilgalaikj materialqjj, 311 4

nematerialqjj turtl!
/1.2. Rezultatas -311 -4

11.3.1 kitos investicines veiklos pinigll jplaukos
11.3.2 kitos investicines veiklos pinigq iSmokos 75 315
/1.3. Rezultatas -75 -315

Grynieii investicines veiklos pinigu srautai 1106 -1622



PINIGV SRAUTV POKYCIAI

Aiskinamojo rasto priedas Nr.2
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IJJ~ )1inan$i9~$ v~iJ4()spi9jgq~tl!ut~i
111.1.1 pajq imokos 867 820
III. 1.2 isstojusiems nariams grazinti pagrindiniai ir 524 656

papildomi pajai
111.1.3 perno dalies ismokejimas kredito unijos nariams

IILl. Rezultatas 343 164
111.2.1 pagal subordinuotuosius isipareigojirnus gautos

sumos
III.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojirnus

sumoketos sumos
1112. Rezultatas 0 0
111.3.1 kitos finansines veiklos pinigq iplaukos
111.3.2 kitos finansines veiklos pinigq ismokos
JII.3. Rezultatas 0 0

Grynieji finansines veiklos pinigu srautai 343 164
IV. Grynasis pinigq srautq padidejimas 145 2877

I(sumaze.jimas)

V. Pinigai laikotarpio pradzioje 6717 3840

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 6862 6717

Administracijos vadove
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyiausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galin~io
tvarkyti apskaitl}kito asmens pareigq pavadinimas)

fi~
~~

(paraSas)rf-l.

Birute Visminiene
(vardas ir pavarde)

Regina Simanoniene
(vardas ir pavarde)
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