
VILKAVSKIO KREoITo UNIJA

(kredito unilos pavadin mas)
I I2040014, Statybininkq 9,

VilkaviSkis

2020 m. gruod:io

uilos kodas, adresas kiri doomeiys)

31 d. BALANSAS

2021 m. vasais 9d
(ahskaiios sudarymo data)

2020 tO,6I EUR

(ataskatnis aikola.pis) (aiaskaitos likslumo lygis ir

(kedilo ontos vy ausiojo buhartero (buhahe.io) arba
galinaio tva.kyl i aps ka il4 kilo asrnens pa.eigq pavadinimas)

Nr.

4.762 4,095
Pinigai n pn gq ekvivalenlai 1 237 774

I lnvesticijos i verlybinius popieri6 2 72 72

.
Kredito jstaiqoms sutelktos paskoios ir kitos C

jq gaulinos sumos 3 2.112 941

lv.
Kredllo unrlos nariams suteiktos paskotos ir

kilos iajq gaulinos sumos 4 2 322 2 29Q

VI Alsargos, u: skolas permlas n klas rurras 5 1 l
VI lgala kis mareralusis tudas 6 18 21

v
TURTO tS V|SO: 4.762 4.095

NUOSAVAS KAPITALAS IR
JSIPAREIGOJIMAI N.

B. MOKETTNOS SUMOS tR IStpAREtcOJtMAt 4.259 3.611
Moketnos sumos ir is parelgojimal kredito

istaisoms

tl
Mokelnos sumos ir tsipare sojimai klieni hr i.

k.edito unrjos nariams 7 4 252 3 606

tl Kilos mokel nos sumos i.isipareigojimd I 7 5
V

Subordinuoueji isipareigojima

c. 503

9 231 233
I Privalomieji rezeruai n kapitalas I 251 239

tv Nepasknslylas s pelnas (nuosroliai) 21 12

rv.1 Alaskaili.iq meiq pe nas (noostoirt 21 12

v.2. Ankslesnlq metq pelnas (nuoslouai)

NUOSAVO KAPTT LO TR.ISTPARE|GoJ|MU
4,f62 a.095

L.e.p.administracilos v.dovd ( (/, ba-b1 ln9a

(krcdilo unjos vadovo Ges) pareigq pavadnimas



VILKAVISKIO KREDITO UNIJA
(kredito unios pavadin mas)

I l2040014, Statybininkq 9, vilkaviSki6
lkred lo unios kodas, ad.esas, kiliduomenys)

2020 m. gruodiio mEn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

2021.A2 09
(alaskaitos sudarymo dala)

2020 m

alasla os tAslumo lva6 rva

El. Nr.
Nr.

l. 10 140 129

t1 10 I I
Komisi.iq n klenlq aptarnavimo veik os pajamos t1

38

IV Komisiniu n {entu aplarnavimo veiklos sanaudos 11 12

Finansinio lorlo vedes pas keitimo ir pardavimo 12
5 -5

V1 Speclaliqjq atdejiniq sqnaudos E -5 5

V2 Kitas finansinio luno venespasike mo nDardavimo
0

V Kilas fnansinds n inveslicin es veik los pelnas
0

V Bendrosios ir adm nislracines sqnaudos t3
125

V]
0

tx
0

x PELNAS {NUOSIOLIAI) PRES APMOKESTINIMA
22 13

x l 1

x GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAl)
2'1 12

L e p admnlslracjos vadove ,h,b{ lnga

(kredilo unrjos vadovo paresq p.vadinimas) *:"Y' (vadaas rpaErd6)

(vralsiojo buhalte o (buhaltero) arba sa inaio lvafiliapskailq
kito asmens parcigq pavadinimas)



XX{X vrlKAuiKo
iryX l(REDrro UNUA

lrr-xllr5xIo KREDITo UNrJA
112040014

nrSrrtrnuesrs na5ras
2o2o M, cRUoDzIo 31 D.

(visos sumos paleiklos tEkt. eunl,jei nenurod),ta kitaip)

I. BENDROJIINTORMACIJA

VilkaviSkio kredito unija buvo uZregistruota 1996 m. balandZio men. l8 d. Duomenys apie kedito unijq
kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 1996 m. balandiio men. 18 d. iSdave licencijq Vilkavi5kio kredito unijai teikti licencines
finansines paslaugas, nustat)tas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

Vilkaviikio kredito unija - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq iikinius ir socialinius poreikius, turi
licencijq ir verdiasi indeliq ir kitq grqZintinU leill pridmimu i3 neprofesionaliq rinkos dallviq irjq skolinimu,
taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijq istatyme nustatltq finansiniq paslaugq teikimu istatyme
nustat),tiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 bei atsakomybq.

Kredito unijos, kaipjuridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrovd.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kedito
unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu bei kitais istatymais, prieziuros institucijos
priimtais teises aktais ir savo istatais.

Kredito unija yra Lietuvos cent nes krcdito unUos (toliau - LCKU) nare.

Unija yra isiklrusi adresu : Statybininkq g. 9, VilkaviSkis.

Kredito unija 2020 m, gruodiio 31 d. neturejo nutolusiq kasq.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kedito uni.joje dirbo 6 darbuotojai (2019 m. pabaigoje-6 darbuotojai).
lnformacija apie kedito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Zemiau:

Nariai Nariai
1362 1312

l3 l.+



II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra isdest),ti pagrindiniai apskaitos principai, pritaik)'ti rengiant Kredito unijos 2020 m. finansines

ataskaitas.
Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos ym parengtos pagal 2020 m. gruodZio 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines atkaitomybes istatymq, galiojusius

Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas,
parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tamybos, Lietuvos banko

nuta mus, reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkymq, ir unijos apskaitos politikA.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - pEsideda sausio I d. ir baigiasi gruodzio

3rd.
Kredito unUa apskaitq tvarko Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
Sumos Siose finansinese ataskaitose yra pateiktos tiikst. eurq, jei ndra nurodyta kitaip. Del sumq apvalinimo
iki tlkst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereikSmingi.
Kredito unija nevykdo sandoriq u2sienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta iSreikito turto ir isipareigojimq
likudiq.

l'agrindiniai principai

Alsatgumas (konservdtlru nns). Kredito unija
nuo.cra- kapitalas ir isipareigojirnri. pajamo. ir
nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.
Turinio, o ne lortuos pirmerybi. Dkiods operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unUos apskaitoje irasomi pagal
jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljLljuridinQ formq.
Reiklui gumas. Finansinese ataskaitose kedito unija pateikia vis4 pakankamai reik5mingq infomacijq.
lnformacija reiksminga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai linansiniq ataskaitq vanotojai gali

priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos l?stiiumas, Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir tqs savo

operacijas pakankamai ilgai, kadji nesiruoSia likviduotis irjos veiklos sritys nebus reiksmingai apribotos.

Apskoilos pdsloruttos. Pagal pastovumo princip4 turi buti galima palyginti kredito unijos skirtingq laikotarpiq
finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad butq Zinomos kredito unijos finansines b[kles, turto,
pajamq, s4naudq ir pinigq srautq keitimosi tendencijos, todel visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos

padios apskaitos politikos. Apskaitos politikq galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodlxi

kredito unijos finansing biklg ir veiklos rezultatus. Jei per ataskaitini laikotarpi arba jam pasibaigus tam tikrq
apskaitos sriliq politika keidiama, aiSkinamajame raite nurodoma, kokie butq finansiniai rezultatai, jei biittt

taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokiejie yra dabar.

I(azpinras Veiklos operacijos pripazistamos tada, kaijos ivyko (ne pinigq gavimo arba isleidimo momentu),

ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos, parengtos taikant kaupimo principq,

inlormuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie isipareigojimus moketi arba gauti pinigus

ateityje.
Suprunlqmumas Finansines ataskaitos turi biti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamq ekonomikos

bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.
Swrbumag Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir ateities ivykius,
priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq veiksmingumq.

Pdlikimurrras, tikrumas ir leisingumas. lnformacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir ioje nera

reikSming! klaidq. lS kredito unijos finansines auskaitos turi bnti mat),ti tika ir teisinga finansine b[kle, taip

pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines biikles pakeitimai.

pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas,
sqnaudos butrl ive(inti apdairiai, t.y. kad jq vefte neb[tq



Pdvgi imds. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su sqnaudomis, patirtomis

uzdirbant tas pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai
galetq palyginti jose pateiktq informacijq su kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama
informacija ir teisingai ivertinti finansines biikles, veiklos rezultat!, pinigq srautq pokydius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentsi

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

ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripazistami ir vertinami pagal

l8-o.jo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtss

Investiciios i vertybinius popierius

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos

ir kit! Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq venybinius popierius. Sie vertybiniai popieriai
pripazistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai

iSiparei gojimai" nuostatas.
Kredito unija neturi vertybiniq popieriq.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq is jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir uzsienio kredito

istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir is

anksto kredito istaigoms pervestos lesos pripazistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat parodomos Paskolq ir
terminuotqjq indeliq sukaupros palikanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos kredito unijos
nariams suteiktos paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palikanomis. Suteiktos paskolos ir
gautinos sumos pripazistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir
finansiniai jsipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotqjq Palukanq
metod4).
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai neiSvestinis, akt)'vioje rinkoje nekotiruojamas finansinis turtas, uZ

kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatltomis sumomis. Pirmq kart4 paskolos pripazistamos sumoketo

atlygio - isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota
savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuot{q palukanq no(nos metodq. Suteiktos paskolos ir kitos i5 jtl
gautinos sumos apskaitomos su paliikanomis bei ivertinamas paskolq nuveftejimas (sudaryi specialieji

addejiniai).

Paskolu Yertes sumarcjimas
Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko valdybos

nutarimais, kedito unijos paskolq vertinimo taisykldmis, kedito unijos finansines skolininko b[kles vertinimo
tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.
Paskolos vertinamos ne reaiau kaip karta per menesi.
nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumazejo.
paskolq rizikos grupei.
Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus i
valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taiklti tiketini paskolos

dydziai pateikti lenteleje:

Kredito unija paskolq veninimo metu nustato, ar nebuvo

AtsiZvelgus i vertinimo rezultatus, paskola priskiriama

paskolos rizikos grupg, kredito unijos
apskaitines vertes dalies sumazejimo



Paskolq rizikos grupa vertes sumaZaiimo dydis
2020 nt. 2019 m.

standartine (I rizikos sruoe) 0 0

salimos rizikos (ll rizikos sruoe) 5

padidintos rizikos (tll rizikos a.upe) 25 25

abeiotina (lV rizikos sruDe) 50 50

nuoslolinaa (V rizikos sruDe) 100 100

Paskolq vertes sumaiejimas skaidiuojamas atsizvelgiant ipaskolq rizikos grupQ (tiketinq atgauti paskolos
apskaitines vertes dali) ir uztikinimo priemonq (uitikinimo priemones pinigq srautq). Apskaidiuojant
uztikinimo priemones pinigq srautq taikoma 6 proc. (2019 m. - 6 proc.) diskonto norma.
Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumazejimq) kredito unija vadovaujasi
Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr.38 "Del kredito unijq minimaliq paskolq vertinimo
reikalavimq patvirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais.
Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq materialqji ir
nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodyas kituose balanso
straipsniuose, pripazistamas ir vertinamas pagal l8-jo verslo apskaitos standarto "Finansinis turlas ir
finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nelinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kedito unijos turimq atsargr.l, uZ skolas perimto
nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir ikitus turto straipsnius neitraukto tu(o verte.
UZ skolas perimtas nefinansinis tu(as, kuri animiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte
atemus pardavimo islaidas (o peromimo verte), o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo
apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.
tlgalaikio materialiojo tu(o straipsnyje parodoma kredito unijos
turto, apskaitoje uzregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos
nuostatas, vefte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kedito unijos veiklo.je naudojamo nematerialiojo turto, pripaiinto
ir apskaitoje uzregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialus tuftas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto jsigijimo savikaina 434,43 Eur (2019 m. - 434,43 E]ur),

parodomas lsigijimo verte, sumazinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuveftejimo suma.

Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini budq, proporcingai nurasant kiekvieno atskiro
turto vieneto isigijimo vertg per numatomqjo naudojimo laikotarpj.
Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami iemiau:

veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo
standarto "llgalaikis materialusis turtas"

Ilsrlaikio turto eruDe Nusiddv6iimo (amortiaciios) liikotarDis, metais
3

30

Lenevieii automobiliai nuo 6 iki l0
saldai nuo 6 iki 15

3

Kita iransa 1

Remonto ir priezilros
Ilgalaikio materialiojo
suteikiamo rezultato.

iSlaidos pripazistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.

turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje priklauso nuo tq darbq



Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kedito unijos lsipareigojimq
Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito

istaigoms pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigoj imai" nuostatas.
Moketinq sumU ir lsipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq klientams, kurie nera kredito jstaigos, ir kredito unrjos nariams suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai" nuostatas.
Kitq moketinq sumq ir jsipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir isipareigojimai.
neparodyi kituose moketinq sumq ir !sipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje parodomos moketinos
sumos ir isipareigojimai pripaZjstami ir vertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto "Pelno mokestis",
3 J-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos lsipareigojimus sudaro kredito unijos iileisti ilgalaikiai skolos vertybiniai
popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos (subordinuotosios) paskolos
pozymius.
Skolintos lesos il pradziq pripazistamos tik4ja verte, kuriq sudaro grynoji gautq lesq suma, atskaidiavus
sandoriui sudaryi patirtas sqnaudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautq

grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas pajamomis arba s4naudomis pelno
(nuostoliq) ataskaito.je per vis4 skolos padengimo laikotarpi taikant galiojandias palikanq normas. Skolintos
leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.
Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai yra teisine galimybe
uzskait)'ti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskait,,ti neto suma arba realizuoti tunq ir jsipareigojimus

vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Pali:kanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kedito istaigose laikomq pinigq, kedito unUos

nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevedinamas tikqja verte. Amortizuota savikaina

ivertinto finansinio turto paliikanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq palukanq metod4. Palukanq
pajamos pripazistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali
buti patikimai ivertinta.
Paliikanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems klientams priskaidiuotos
paliikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie nevertinami tikqia verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uz tarpininkavim4
uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos kitos pagrindines veiklos
pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesaiai yra nereikSmingi ir pajamomis
pripazistami iS karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra pripazistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is

operaciju )ra priprjsramos. kai atliekama susijusi operacija.
Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kedito istaigoms ir kredito
unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumarejimo ir nuostolio del vertes sumazejimo panaikinimo rezultatas.

Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popierilt tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir
kito finansinio tu(o vertos sumaiejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais, kitu
finansiniu turtu, pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqju atidejiniq, kuriuos kredito
unija formuoja atsi2velgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingumq, i kliento



finansing ir ekonoming biiklg, I prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdymq, lturimas
uztikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turinaias itakos kredito unijos turto
vertei, sqnaudas.
Kito finansines ir investicines 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 pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno (nuostoliq) ataskaitos
straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.
Pelno mokesaio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio ir atidetojo pelno
mokeslio suma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio istatymu, 2020 metll
apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. pelno mokesaio tarifas,20l9 metq - 5 proc.
Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokeslio tarifus galio.jandius ar patvirtintus balanso
sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto realizavimo ar atideQ mokesdirl

lsipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqiq mokesaiq turtinis likutis,jis pripazistamas finansinese ataskaitose tik ta
dalimi, kurios realizavimas, vadovybts nuomone, yra tiketinas.
Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaiintos sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip

isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos ismokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripazintos
sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

NuosaYas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq inatq verte. Pajiniai ina5ai gali buti tik pinigines imokos.
Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.
Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno atskaitymq. Atskaitymai i
privalomeii rezerv4 arba rezervini kapital4 yra privalomi ir negali b[ti mazesni kaip 90 proc. kredito unijos
paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne

maiiau 9ll0 kedito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas kredito unijos
visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali bilti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams
padengti. Panaudojus dalj privalomojo rezervo arba rezewinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kedito
unijos veiklos nuostoliams padengli, iS paskirstytinojo pelno vel atskaitoma I privalom4ji rezervq arba

rezervini kapitalq tiek, kad privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatlto
dydiio.
Kredito unijos 2020 m. privalomqii rezerv4 sudare 251 t[kst.Eur (2019 m. -239 tukst.Eur).

Ivertinimq naudojimas rengiant fi nansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standa(us, vadovybei reikia padaryti tam tikras
prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, jsipareigojimq, pajamq bei sqnaudq sumoms bei
neapibreztumU atskleidimui. Siq tlnansiniq ataskaitq reikSmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima
nusidevejimq ir finansinio bei nefinansinio turto vertes suma26jimo ivertinimus. Bosimi jvykiai gali pakeisti
prielaidas, naudotas atliekant ivertinimus. Tokiq ivertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas finansinese
ataskaitose, kai bus n ustat),tas.
Rengiant finansines ataskaitas, vis dar egzistavo neapibreztumas del tolesnio Covid-19 pandemUos vystymosi
ir galimos jos itakos atskiriems sektoriams, todel egzistuoja tikimybe, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo

atliktq ivertinimq.



Neopibroitumai

Neapibr€iti isipareigojimai n€ra pripazistami finansinese ataskaitose. Jie yra aprasomi finansin6se ataskaitose,

isskyrus atveius, kai tikimybE, kad ekonoming naudq duodantys iltekliai bus prarasti, yra labai maza.

Neapibrefias turtas finansinese ataskaitose nera pripazistamas, taliaujis yra aprasomas finansinese ataskaitose
tuomet, kai ),ra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomine nauda. "

Poataskaitiniai irTkiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendroves padeti balanso dienq
(koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai ivykiai, kurie nera

koreguojantys i\rykiai, yra aprasomi pastabose, kai tai yra reiksminga.



III. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

3 Pastaba. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos isjq gautinos sumos

Pr.d.ie fi nansiniai metai

l. Terminuotiindaliai 2012 90t
l.t. iki30 d. 600 0

I 2 nuo 3l d. iki :l menesiu 370 50t

1.3. nuo 3 menesiu iki I metu ll02 400

0 0

1.5. dauqiau kaiD 5 melu 0 0

2. LiSos laikomos LCKU likYidumo
rezerve (specialiosios paskirties
l65os)

40
:10

2lt2 9{l

Apskaidiuotosios paliikanq normos uZ terminuotus indelius 2020 m. svyravo nuo 0,26 proc. iki 0,80 proc.

(2019 m. nuo 0,49 proc. iki 0,64 proc.).
Kredito unija laiko specialiosioi paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. Sis rezervas skirtas

kredito unijq, LCKU nariq veiklos likvidumui uztikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba

iSmokant sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU
nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laik)'ti LCKU visuotinio nariq susirinkimo

Slriipsnis Finrnsiniai metai Pmejq finatrsiniri melli

26 l5
L€aos LR komerciniuose bankuose
turimose alsiskailomosiose saskailose 0 32
Lesos ce rineie kredito uniioie 2l I 713

PinisaikelYie 0 0

Pirisu ir iu ekvivalcnru ia viso: 237 770

2 Pastaha. In! csric iios i LCKtI

Slr$ipsnis PrsejQ finrnsiniai meiai

Investiciios i LCKU oaius 80 80

Investicijos i LCKU pajus
8 8

li viso 72 72



palvirtintq dali lcsq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje Uz likvidumo palaikymo

rezervo lesas kredito unijoms palIkanos nera mokamos.

4 Psstaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos is jq gautinos sumos.

Paskolq portlelio strukt[ra ir pokyaiai, tiikst. eurq:

Rizikos grupd
Spec. atide.iinisi Spec. ilidajiniai

Suteiktos pAskolos ir
kitos sautinos sumos
Standartina 2.040 0 1.832 0

Galimos rizikos 215 I 206 I

Padidintos rizikos 28 0 165 2

8 0 6'1

22 0 25 0

t5 viso 2.32i I 2.295 5

2.290

Sufo.muotas specialiqiq atid€jiniq paskoloms likutis 2020 metll pradzioje buvo 5 tukst. Eur, per 2020 metus

specialiejiatiddjiniai paskoloms sumazejo iki I tnkst. Eur.

5 Pastaba. Kitas tuitas

Straipsnis Pra0jt firansiniri metai

B0simo laikolarpio ialaidos l I

0 0

Atideto pelno mokesdio iurtas 0 0

Ii viso 1 I



6. Pastoba. llgalaikis materialusis ir nematerialusis tu(as

Straipsnis Zema
Komp.
irans!

Baldri Kilirs

Likutin€ !erla 2020-01-01 0 l9 I 0 0 I 2t
2020 ataskani iai netai

Isisiiimo !erlt 2020-01-01 0 38 5 5 0 5l
Isisiiimai 0
Venes kapilalizavimas 0

0

Nuraaymai (nuraslta isigijimo 0

0

Kita 0

Isiqiiimo verta 2020-12-31 0 .lE 5 5 0 5 53

Sukauptas nusid0vtjimas
202G01-01 0 l9 .l 5 0 I 32

Nusidivaiimas pcr mclus 0 2 1 0 0 0 l
Parduoto turto nusideveiimas 0

NuraSyto tuno nusideveiimas u

0

Kita 0

Sukauptas nusid6v6jimas
2020-12-31 0 2l 5 5 0 { l5
Ve(es sumazei imas 2020-0 l -0 I 0

Papildomas vertes sumarejimas
Der 2020 melus

0

Vertas sumazCj imo alstatymas
per 2020 metus

0

Vertes sumaiaiimas 2020-12-31 0

2020 m. sruodzio 3l d. 0

Isisiiimo vene 0 38 5 5 0 5 53

SukauDlas nusidavaiima! 0 2l 5 5 0 35

I.ikutira \erla 2020-12-Jl 0 l1 0 0 0 I lt



7 PNtaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unrjos nariams

Praaie fi naDsiniai metai

l. Mokalinos sumos ir isi pareigoji mri fizinians
{.178 3.5Et

L lcrminuotieii indaliai Lt'72 1.212

.2. Indeliai iki Dareikalavimo 2_990 2.347

.3. Tauoomieii indeliai t:t 22

2 0

2. tltokatinos sumos ir isiparcigojiDai
iuridiniams asmenims

71
25

2.1. T€rminuotieii indaliai 0 0
2.2. Indeliai iki pareikalavimo l5
lS viso: 4.252 3.606

2020 m. gruodzio 3l d. palnkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams asmenims svyravo nuo 0,05
proc. iki 1,00 proc. (2019 m. - nuo 0,05 proc. iki 1,00 proc.), juridiniams asmenims - nuo 0,05 proc. iki 1,00

proc. (2019 m. - nuo 0,05 proc. Iki 1,00 proc.). UZ indelius iki pareikalavimo palokanos mokamos nebuvo.

8 l'astaba. Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai

9 Pastaba. Nuosavas kapitalas

PraOie fi nansiniai metri
2Jl 2ll

Tvarus Daiinis kaDitalas: 227 227

Privalomasis Daiinis kaoilalas :t8 .18

Tvarus paDildomas paius 179 t'79

Privilesiiuotieii Daiai 0 0

Netvarus oaiinis kaDilalas .t

Grazintin;Daiai l 2

Nesutvarinti DaDildomi Daiai I

Unijos pajini kapitalq sudaro 231 tnkst. EUR (2019 n - 233 tiikst. EUR). Jis sudarltas i5 pagrindiniq ir
papildomq pajq. Nominali vieno pajaus vefte yra 28,96 eurq. Nuo 2017-01-01 pagal istatymq naujai

isigyjamiems pajams galiojo minimalus pagrindinio pajaus dydis - 30 EUR. Pagal 2017-02-28 Valdybos
posedzio protokolq Nr.05, naujai stojantiems nariams nuo 2017-03-01 privalomo pajaus inasas padidinamas

iki 50 EUR. Tvariq papildomq pajq vieno pajaus nominali verte 50 EUR. Visas uni.jos pajinis kapitalas yra

apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 balsq, nepriklausomai nuo jo
apmoketo papildomo ar tvaraus pajaus dydiio.

StraiDsnis Pra€ie fi nrnsiniai melai
Moketinas pelno mokestis l 1

3 2

Kitos mokatinos islaidos l
I5 !iso: 7 5



Kredito unija, grqzindama asmeniui jo pajini inasq uz pagrindini ir (ar) papildomus (tvarius) pajus, privalo.ii
proporcingai, atsiZvelgdama itq metq, kuriais naryste kredito unijoje pasibaige ar kuriais kredito unijoje buvo
gautas praSymas grqZinti pajinius jnaSus uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje balansineje alaskaitoje

irasytas kredito unijos nuostoliq sumas! sumazinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito ismokedama jam
priklausanti pajini InaS4 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas iimokas, susijusias su jo dalyvavimu
kredito uni.jos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing blklg nustato, kad
atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui
patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie
5j sprendimq kedito unija privalo rastu praneSti prieziiiros institucijai ir gauti prieziuros institucijos leidimq
maZinti pajini kapital4. Leidimas maiinti pajini kapitalq isduodamas, jeigu prieziDros institucija isitikina, kad

sumaZinus kredito unijos pajinj kapitalqjis bus pakankamas uzikrinti stabiliq ir patikimq kredito unijos veiklq.
Nesutvarinti papildomi pajai gr4Zinami nariuikredito unijos valdybos sprendimu.

Nuosdvo kapi t alo le i kal atifi oi
Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq !statym4 kredito unijos nuosavas kapitalas neturetq buti maZesnis uZ
jos pajini kapitalq. 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 3l d. kredito unijos nuosavas kapitalas nebuvo mazesnis uZ
jos pajini kapital4.

Privalomasis rezervas
Kredito unijos privalomqji rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu iprivalomqij rezerv4
pervestas visas arba ne mariau kaip 90 proc. visq metq nepaskirstlto pelno, iki privalomasis rezervas arba
rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo 2020 m.

privalomqji rezerv4 sudare 251 tukst. EUR (2019 m. - 239 tukst. EUR).
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti priede Nr.l "Nuosavo kapitalo pokytiai"

l0 Pastaba. Pahk audos. ratu(anu palamos lr

Straipsnis Praajt fiDaDsiniai metai

r35 128

Uz venYbinius popierius 0 0

UZ leSas LCKU l

Uz lasas bankuose ir kitose kedito
0 0

IS viso Daiamu t,l0 129

U: indalius 8 9

Uz LCKU D$kolas 0 0

Uz tikdiniu p.osramu paskolas 0 0

8 9

Gn nosios Dalnkanu Daiamos l.l2 t20



1l Pastaba. Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos ir sqnaudos

12 Pastaba. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Prntje fi transiniai met{i

Paskolu administra!imo mokesaiai 1.1 l3
Komisiniu Daiamos uZ Dervedimus t.l
Koneliu aDtamavimo Daiamos 7 6

l
Komisiniai is komunaliniq imokq

0 0

1

Komhiniq ir klientq sptarnavimo veiklos
38 3.1

Koncliu aptamavimo sanaudos I0 9

Kredito istaicu Daslausu aDmokeiimas l
Finansu maklerio imones komisiniai 0 0

Paskolu administravimo sanaudos I

Komisiri{ ir klientq sptsrmvimo veiklos
t.l 12

Grynosios komisiniq ir kli€ntq aptarnavimo
21 2Z

Straipsnis Pradjq fi nansinifl i metai

Finansinio turto vertes pasikeilimo ir pardavimo 5
-5

SDecialiuiu atiddiiniu satraudos:
-5

5

SDecialiuiu atidaiiniu oaskoloms sanaudos ,5 5

Kitas finansinio turto venas pisikeitimo ir prrdrvimo
0 0



l3 Pastaba. Bendrosios ir administracines sqnaudos

Slraipsnis Prsdjg fiDrnsiniai metai

Darbo uzmokesaio iSlaidos 86 15

3

Nusidevejimo ir amonizacijos

Reklamos ir markelinso sanaudos I I

Atskaitymq i stabilizacijos fondq
7 6

Indeliq draudimo sqnaudos l
I I

Ofiso reikmenys, paslas, reklama l I

Komandiruotes ir tmnsDorlas I I

6
Telefonas ir rvaio sanaudos 1

3

Kitos operacines iSlaidos l8 l8
Kitos bendrosios ir administracines

2

139 t25

l4 Pastaba. Pelno mokesdio sqnaudos

Praaie linansiDiai meliti
Einamuiu metu Delno mokestis l I

P.aeilo laikobrpio pelno mokesaio
0 0

Alidatojo pelno mokesaio sqnaudos
0 0

I5 vho Delno mokesiiu sanaudu I I



l5 Pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laikq

Iprastindmis verslo sqlygomis kedito unUa susiduria su galima pinigq srautq suderinamumo rizika. Unijos
Iikvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi vykdlti savo isipareigojimus.
Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtintq informavimo sistemq, likvidumo
valdymo kontrolg, finansiniq Saltiniq diversifikavim4, numatomq isipareigojimq planavimq.

2020.12.31

lki I man.

Nuo 3
mdn. iki I Nuo I iki

5 metu
Ilgiau kaip
5 melai IS VISO

1.J86 1,60r 1.090 682 4.162
t77 502 1090 551 2.322

Terminuotiindeliai 970 1.t02 0 0 2_072

lsiDsreisoiimai, kapilalas ir rezervai. t.sk.: 3.r38 737 .)8.1 50J 1,762
- Priimtiindaliai 3.053 '737 384 0 4.171
Skirtumas tarp luno ir isipareigojimq, kapitalq,

-1752 867 706 179 a

Likvidusis tunas (LT) 236,99
Netenkamu Dinisu sraulas NPS) 246.54
Gaunamu Dinisu srautas (GPS) 614.54
Grynasis netenkamas Diniqu srautas (GNPS) 61,63
Likvidumo rodiklis, Droc. (LR) 384,54

2019.12.3t

lki 3 mEn.

Nuo 3
man. iki I Nuo I iki

5 metq
Ilgiau kaip

rS vrso
1.167 1.022 1,126 r80 {.095

195 62t Lt26 148 2.290
Terminuotiindal;ai 50r 400 0 0 901

lsipareiqoiimai, kapilalas ir rezervai, !.sk.: 2.186 690 {.t5 {E:l {.095
Priimtiindeliai 2.454 690 ,135 0 3 _579

Ski.tumas tarp turto ir isipareigojimq, kapitalq,
l-019 332 691 0

Likvidusis tudas (LT) 737,96
Neienkamu piniqu srautas (NPSI 208.63
Caunamu Dinisu srautas (GPS) 58,45
Crvnasis netenkamas Dinisu sraulas (GNPS) 150,t8
Likvidumo rodiklis. proc. (LR) 191,18



l6 Pastaba. Veiklos rizikq ribojantys normatyvai, istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykd)'ti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didziausios atviros pozicijos uzsienio valiuta ir likvidumo
normatyvus. 2020 m. gruodZio 3l d. unija atitiko visus privalomus reikalavimus.

Rodiklis Pradic fi nansiniri metni

Kapitalo pakankamumo
26,00

krediro unijos perskaiaiuoto
kapitalo ir kredito rizikos,
rinkos rizikos, atsiskaitymq
rizikos. sandorio sal;es kredito
rizikos ir operacines rizikos
kapitalo poreikiU sumos
santykis ne nazesnis kaip
10,5%*

Likvidumo.odiklis 38,1,54 .191.38

kredito unijos likvidaus turto ir
kedito unijos grynojo
netenkamq pinigq snulo
sanlykis ne mazesnis kaip 100

Didziausios paskolos sumos
vienam skolininkui t8,34 12,71

paskolos suma vienam
skolininkui neturi vidlti 25

proc. kredilo unijos
perskaiaiuoro kapitalo

Didriausios atviros
pozicijos uisienio valiuta

Bendros atvirosios valiutos
pozictos ir kedito unijos
perskaiaiuoro kapitalo santyhs,
ne didesnis kaip 25 proc.,
vienos valiutos awirosios
pozicijos ir kedito unijos
perskaiaiuoto kapitalo santykis,
ne didesnis kaip 15 proc.
kredito unij os peskaiaiuoto

* Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kedito unijq veiklos rizikq
ribojandiq normatyvq patvininimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo normatyvas bei numat)'tas
pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio I d. jam pasiekti. Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo

2020 m. sausio I d. turi biiti ne mazesnis kaip 6,30 proc.
** Kredito unijq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekqs 10,5 proc. (taikomas pereinamasis

laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki 2027 n. gruodzio 31 d. neturi virslti maZesniojo i5 Siq

dydziq:25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur,



COVID-19 pandemija neturejo reiksmingos itakos kledito unijos veiklos normatyvq vykdymui.

17 Pastaba. Susijusios Salys

teisiu dali

Unijos susijusiais asmenimis laikomos Lietuvos centrine kedito unija bei Unijos valdybos nariai, paskolq
komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimais
rysiais susijg asmenys, t.y. kredito unijos vadovo sutuoktinis(sugyventinis), vaikai(lvaikiai), tivai(lteviai) ir
juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuotq istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo

PrxEie fi nansiniai mclai
Priskaiaiuoh su darbo uzmokesaiu
susijusirt ismokq, iskaitant susijusius

)9 26
6 5

Priskaidiuota alostogq rezervas,
iskailant susiiusius mokesaius l l

lS Yiso: l6 J2
Isipareisojimu vadovybei, neiskaitant
priimtq indeliq, likudiai laikotarpio

0 0

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas ir priima indelius rinkos sqlygomis. Susijusioms Salims
ilduotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai bei kiti sandoriai su susi.jusiomis Salimis pateikiami Zemiau:

Praaie fi nrnsiniai metai
ISduotq paskolu likudiai :18 66

3 l
Priimlu indeliu Iikuaiai 36
Pallkanq iSlaidos 0 0
Paskola i( LCKU, iskaitant sukauptas

0 0
Palokanq ialaidos uz LCKU paskola 0 0
lndaliai LCKU, iskaiiant sukauptas

2072 901
Pallkanq pa]amos uz indelius LCKU 2 l

18 Pastaba. Nebalansiniai jsipareigojimai irneapibrcZtumai

2020 m. gruodzio 31 d, kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq suma sudare 9 tukst. Eur (2019 m.
gruodzio 31 d. - 10 tukst, Eur).

19 Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

Informacija apie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 "Pinigq srautq pokyaiai".



20 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

21 Pastaba. Poataskaitiniai ivykiai

Poataskaitiniq ilykiq nera.

L.e.p. administracijos vadove

Vyr.buhaltere

Inga Palubinskiene

Jolanta Krakauskiene

Uniia planuoia ataskaitiniu melq oelna ( 2l takst. Eur
Straipsnini

Nepaskirstlasis rezuhatas - pelnas (nuostoliai) praejusiq
0

Grvnasis finansiniu metu rezultatas Delnas (nuostoliai) 21

Paskirst),tinas rezullatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniq metq
2l

Pervedimai it rezewu
Paskirst\4inas Delnas 21

i Drivalomaii .ezcrva 2t
- divideDdai
Nepaskistytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) fi nansinjLt metq

0



VILKAVISKIO KREDITO I.,,NIJA
(kredito un ios pavadin mas)

I 1 2040014, Statybininkq 9, Vilkavitkis
(kredlto uniios kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKY.IAI

2020 mel!

Likutis ulpradjuslU flnansiniq

Perskaiaiuotas likutis
uzpraeiusiq finansiniq m€tq

Peho (nuosto iq) alaskailoje

Pelno dalis skidama apyvanai
proporcngoms ismokoms ir (ar)

Likutis plaejusiq finansiniLl

Pelno (nuosto iq) alaskailoie

Alaskainn o b kotarpo grynass

Peho dalis, sklnama apwanai
proporclngoms ismokoms n (ar)

Likutis ataskaitiniq finansiniq

L e.p adminisraciosvadove
(kediro un!os vadovo (-es) pareigq pavadinimas

ga ineo Nark!,r apskanq k lo asmens pare gq
pavadinlmas)



VILKAVISKIO KREDITO UNIJA
(kedilo unlos pavad nimas)

1'12040014, Statybininkq 9, Vilkavi6kis
(kEdilo unijos kodas, adresas, kiriduomenys)

PRIEDAS Nr.2

PrNrGq SRAUTU POKYdlAr

2021.02.09
(alaskaitos sudarymo data)

?o?P-Eelei lrlkst EUR

EI Nr.
N..

Pagrindin& voiklos pinigq srautai

t.1 1 141 127

12 8

133 124

.21 35 30

22 12

2.2 21 18

t.3.1
suslgrqintos paskobs n kibs tplaukos iS ked lo unijos

1036 982

t.32. suleklos paskolos ir kilos ismokos kred lo unijos na ams 1064 1101

3 2A |9
)41. lnd€liq nspecialiosios paskinies eSqiplaukos 11433 99ll
142 indeliq ir specalios os paskirlies eSq iamokos 10889 9350

561

5.1 iplaukos iS kredilolslaigq (gauos paskolos) 1600 200

52 ismokos kredito islaigoms (g.Alinros paskolo8) 2674 900

5 1070 -700

6.1
kilos uZ paslaug.s gautossumos 3 3

t6 2.
kilos pagnndines veiklos pinigq iamokos 133 119

t.6 3.
sumokeras p€lno mokeslis

1 1

6 ,131 111

Grvnieii oaqrindinds veiklos oiniqu srautai -531 -4f

[, lnvesticines veiklos pinigq srautai

1.11 iplaukos oerleidZianl ve.rvb nios ooDlerus 0 0

|.1.2. ismokos isiovianl vertvbin !s oooie us 0 0

t1 0 0

t2.1
tpiaukos pere d, ant rgaraiklmaleria qjj, nematedalqll

0 0

|22 ismokos isigyianl ilgalaiki maleiatqji, nemaredatqii tudq 0 0

t2 0 0

t.3l kitos investcines veik os Din oo io aukos 0 0

| 32. kilos inveslcines veikos Din ou Smokos 0 0

t3 0 0

Grvnieii investicind6 veiklo6 pinioq srautai 0



. Finansinas voiklos pinigq srautai

ll11 l9 23

l|.1.2.
isstojusiems narians gqZinli pagrindiniai ir pap ldomi

21

[.13 oehodaes Smokeimaskredlouniosnarams 0

l1

I21 Daqal subordinuoluos us isioareiaoimus oauos sumos 0 0

t22 paaal subordinuoluos us is pareioo imus iSmoketos sumos 0 0

t2

t3l k los inanslnes veik os o n au io aukos 0 0

[32 klos linansines veiklos D niou ismokos 0 0

[.3 0 0

Grvnieii finansin6s veiklos oiniqu srautai -2 .17

Gryna3is pinisq 3rautq padiddjimas (sumaidjima3)

Pinigal lalkotarpio pradrioj. 770 1024

Pinlgai laikoiarpio p.baigoje 237 770

,.."o^ **w.*o*" ( dd4.<4 y'. X,o^",e^e
(hredi$ un jos vadovo r-esr oare@

,, / Jolanla
v{bnnarerc /---tr9 yva\ats\,erc

(kredilo unijos w.iaus ojo buhalle.io (buhalle.io) arbasalnarc tva*r1r I (para6as) (vadas n pavade)
apslatq hlo asmens pareigq pavadin mas i t


