
Pav
yz

dy
s

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2013 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1R-17
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1R-21 redakcija)

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Juridinio asmens pavadinimas -

Juridinio asmens kodas -

Juridinio asmens teisinė forma -

Juridinio asmens teisinis statusas -

Juridinio asmens buveinė (adresas) -

Duomenys kaupiami ir saugomi -

Finansinių ataskaitų rinkinio kodas -                    Rinkinio Nr. FS0321

Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -

Juridinio asmens veiklos kategorija KREDITO UNIJOS

Finansinių ataskaitų kategorija -

Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas

Finansinių ataskaitų sudarymo data -

Finansinių ataskaitų patvirtinimo data -

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą -

Veiklos rūšys:

-

-

-

Tikslumas -

Valiuta -

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius -

Metinio  pranešimo lapų skaičius -

Auditoriaus išvados lapų skaičius -

Audito ataskaitos lapų skaičius -

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos lapų skaičius -

Patvirtintų  finansinių ataskaitų lapų skaičius -

Finansines ataskaitas pasirašančio vadovo duomenys:

Asmens kodas -

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -

Vardas -

Pavardė -

Pareigų pavadinimas -

Finansines ataskaitas pasirašančio vyr. buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens duomenys:

Asmens kodas -

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -
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Vardas -

Pavardė -

Pareigų pavadinimas -

Kiti duomenys -
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BALANSAS

Juridinio asmens pavadinimas -

Juridinio asmens kodas -

Juridinio asmens teisinė forma -

Juridinio asmens teisinis statusas -

Juridinio asmens buveinė (adresas) -

Duomenys kaupiami ir saugomi -

Finansinių ataskaitų rinkinio kodas -                    Rinkinio Nr. FS0321

Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -

Finansinių ataskaitų sudarymo data -          Nr.

Informacija pateikiama

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

1. A. TURTAS (2+...+9)

2. I. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3. II. Investicijos į vertybinius popierius

4. III. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos

5. IV. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos

6. V. Kitas finansinis turtas

7. VI. Atsargos, už skolas perimtas ir kitas turtas

8. VII. Ilgalaikis materialusis turtas

9. VIII. Nematerialusis turtas

10.  TURTO IŠ VISO: (1)

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

11. B. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (12+...+16)

12. I. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms

13. II. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

14. III. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

15. IV. Atidėjiniai

16. V. Subordinuotieji įsipareigojimai

17. C. NUOSAVAS KAPITALAS (18+...+21)

18. I. Pajinis kapitalas

19. II. Privalomieji rezervai ir kapitalas

20. III. Perkainojimo rezervas

21. IV. Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) (22+23)

22. IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

23. IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
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24.  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: (11+17)

- - -
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

- - -
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas -

Juridinio asmens kodas -

Juridinio asmens teisinė forma -

Juridinio asmens teisinis statusas -

Juridinio asmens buveinė (adresas) -

Duomenys kaupiami ir saugomi -

Finansinių ataskaitų rinkinio kodas -                    Rinkinio Nr. FS0321

Ataskaitinis laikotarpis nuo - iki -

Finansinių ataskaitų sudarymo data -          Nr.

Informacija pateikiama

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

1. I. Palūkanų pajamos

2. II. Palūkanų sąnaudos

3. III. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

4. IV. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

5. V. Finansinio turto vertės
pasikeitimo ir pardavimo rezultatas: (6+7)

6. V.1. Specialiųjų atidėjinių sąnaudos

7. V.2. Kitas finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

8. VI. Kitas finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)

9. VII. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

10. VIII. Kitõs veiklos pajamos

11. IX. Kitõs veiklos sąnaudos

12. X. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (1+3+10-2-4-9-11+5+8)

13. XI. Pelno mokestis

14. XII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (12-13)

- - -
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

- - -
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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