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I. ĮŽANGINĖ DALIS 
 

Mes atlikome Pareigūnų kredito unijos (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 2019.10.30 sutartimi Nr. AA/19-28. 

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 

nėra reikšmingų informacijos iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir 
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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 82,7 tūkst. eurų. 
 

VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS 

 

Atlikus metinių finansinių ataskaitų auditą mes apie jas savo 2021.03.01 išvadoje 

pareiškėme besąlyginę nuomonę.  

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

įmonės auditorių ir apie jas pareikšta besąlyginė nuomonė su kitų dalykų pastraipa. 

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 

unijoje, 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 paskolos kitoms 

kredito unijoms ir specialiosios lėšos Jungtinėje centrinėje kredito unijoje. 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. Investicijos į 

vertybinius popierius reikšmingomis sumomis įvertintos 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, išskyrus tai kas pažymėta šios ataskaitos IX straipsnio 1.7 dalyje. 

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 sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema.  

Naudojama informacinė sistema e-Banksis, kuri reikšmingais dalykais yra tinkama. 

Atlikdami auditą mes nenustatėme finansinėms ataskaitoms reikšmingų dalykų dėl vidaus 

kontrolės ar informacinių sistemų trūkumų, tačiau siūlome vidaus kontrolės procedūras tiksliau 

dokumentuoti ir pastoviai vykdyti procedūrų monitoringą. 

 

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. 

 

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. 

 

2021.03.01 

UAB ,,Audito tikslas“ 

Lietuvininkų g.23, Šilutė 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001388 

 

Auditą atliko auditorė Irena Vasilenko  

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000315 
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