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Nr.

4.830 4.162

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1 754 237

. lnvestiojos i venybinius popieius 2 90 72

Krediro israigoms sureiklos paskobs n kilos is

iq saullnos sumos ? 1 445 2112

V
K€diro unijos nariams sule klos paskolos i.

kitos iS jq gauiinos sumos 4 2 322

0 0

V Alsargos, u, skolas pedmlas ir klas turlas 5 1 1

VI lgala k s malerialusis turtas 6 1T 18

v 0 0

TURTO ts V|SO: 4,830 1.762

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI Nr.

MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 4.42f 4.259

Moke nos sumos ir Fipareigojimai kredito

israigoms
0 0

t. Mokdlinos somos ir isipareigojimai klienlams ir
kredilo uniiG nanams 7 4.324 4 252

Kiio oket.ossomosirisipareigoilmai I 7

V 0 0

Srbordinuoliej isipare sojima 0 0

c. so3 503

l 9 211 231

I Privalomieti rezeruai t kapilalas 9 272 251

0 0

V Nep6instiasis pelnas (nuosloliai) 20 21

v1 Araskaitiniq metq peLnas (nuoslolia ) 20 2'1

tv2 Ankstesniq melq pelnas (nuostoliai) 0 0
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VILKAVISKIO KREDITO UNIJA
(ked lo unros pavadinimas)

112040014, Statybininkq 9, Vilkaviski6
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2021 m. gruodiio nen. 31 d. PELNO (NUOSTOLIq) ATASKAITA

(alaskailos sudarymo dala)

2421 n
alaskaitos tkslumo Lvo s n valula

Eil Nr N..

t0
146 140

I 10
5

ll Komisiniq r klienlq aplamavimo veiklos pajamos 11 36 38

IV Komlsin q ir klienrq aptamavimo veiklos sqnaudos L
Finansinio tuno venes pasikeitimo ir pardavimo E 3 5

V,] Specialiqjq at detiniq sqnaudos 12 -5 5

v2. Kilas fnansinio lurto vedes pasikeilimo h padavimo
0

0

V Kitas lin a nsines ir invesricines veiklos pe lna s
0

0

V Bendrosios ir administ6clnes sqnaudos 13 142 139

V
0

0

0
0

PELNAS (NUOSIOLIADPRESAPMOKESTINIMA
21 22

14
1

x GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAD ---\ 20 21
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VILKAVISKIO KREDITO UNIJA
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NUOSAVO KAPITALO POKY.IAI

2021 melu

i)

Likutis uzpraejusiq finansiniLl
233 239 0 0 12 184

Apskaitos politikos pakeitimo
0

Esm nu kladL taisvmo rezu talas 0

Per3kaiaiuotas likutis
u:pra6lusiq finansiniq metq

239 0 0 12 444

Pelno (nuostoliq) ataskailoje
neDriDa: nlas oelnas (nuoslo bi) 0

Alaskaitinio laikolarpio grynasis
21 21

Peho da is sk nama aptaada
proporcinqoms iamokoms r (ar)

0

0

12 ,12 0

0

-2 2

Likutis praaiusiq finansiniq
231 0 0 21 503

Pe no (nuoslo iq) alaskaitoje
neoroazinlas oe nas (.uoslolia ) 0

Alaskaln o la kotarpo grynass
20 20

Peho dalis, sk nama aptaa.ta
prcpordnsoms ismokoms n (a4

0

0

21 21 0

0
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211 2f2 0 0 20 503
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VILKAYSKIO KREDITO UNIJA
(kedilo unijos pavadinimas)

'I 12040014, Statyblninkq g, VilkaviSkis
(kedilo uniios kodds, ad€sas, kitiduomenys)

PRIEDAS NT.2

PINIGU SMUTU POKYCIAI

2022$. rasaio 17 d.
(ataskailos sudarymo dara)

2021melai laksr EUR

Eil Nr Nr.

t. Pagrindin6s veiklG pinigq 3rautai

1.1.1 145 141

t.1.2 I 8

t1 137 133

1.2.1. 34 35

t22 17

1.2 2. 17 21

t31
susigrqZinlos paskolos irkitos iplaukos iS kedrto unrjos 874 I036

1.3 2. suleiktos paskobs n kilos iamokos kredito uniios nanams 1081 I06,4

t3 -206 28

1.4.1.
nddriq ir specia iosios paskirl es Esq iplaukos 11647 11433

t.42. nd6iq ir specia osios paskines baq Smokos 10939 1889

708

151 tpaukos ii kredito tstaigq (gaulos paskolos) 760 I600

52 iamokos krediio islaigoms (grqrintos paskolos) 760 2670

.5. 0 -1070

t6.1 kilos uZ paslaugas gaulos sumos 2 3

t62 kilos pagrind nesveiklos pnigq iamokos 138 133

t63 sumokebs pelno mokestis 1 1

t6. 131

Grvni€ii paorindines veiklos piniou srautai !l-9 :!.31

. lnv.stlcinas voiklc pinigq 3raulai

t11 io aukos Derleid2ianl vedvb nius ooDerus 0 0

1.1.2. iSmokos isioyiant vedvbinios 0oDienus 0 0

[,1 0 0

|.2.1.
lplaukos pe eidZianl irgalaikimale alqji nemale alqji

0 0

|.2.2. ismokos isisyjani ilsalaikt maieialqji. nemaledalqji lurlq 0 0

|2 0 0

[.3.1. kitos investclnes veiklos o nio! iolaukos 0 0

t1.3 2. kilos investicines veiklos o niou ismokos 0 0

1.3 0 0

Grvnieii investicin6s veiklos piniou srautai 0



lt. Finansin6s v6iklos pinigq srautai

l.1 I 19 19

t.12.
isslojusiems nariams grqrinli pag.indiniai ir papildomi

21 21

t13 Delno dalies i6mokeimas kEdilouniios nanams 0 0

t1 2 -2

| 21 Daoal subodinuoruos us isiDareiooiimus oautos sunos 0 0

1.22 Daqal subordinuoluos us isioareiqoimLs smokebs sumos 0 0

0.2 0 0

lll.3.1. kilos linansines veiklos oiniou iDlaukos 0 0

3.2 kllos linans nes velklos oiniqu ismokos 0 0

3 0 0

Grvnioii f inansinds veiklos piniqu srautai -2

GrynasB pinisLt 3rautq padidAjin.s {rumalAjlmas)

Pinigai l.ikotarpio pradiiojo TTO

Plnlgal laikotarpio pabaigojo 751 237

.tr.) lnga

(kediio unijos vadovo (+s) paeigq pavadanima\ '
Vyr buhaliore

(kedito unijos vy ausioio buhalterio (buhalte.io) arba galint o lvafiyti
Xrakauskiene
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AISKTNAMASTS RASTAS

uou t l.t. cnuonZlo:t o.
(visos sumos pateikos t[kst. eurq. j ei .enurod}1a kitaip)

I. BENDROJIINFORMACIJA

Vilkaviskio kedito unija buvo uzregistruota 1996 m. balandzio men. 18 d. Duomenys apie kredito unijq
kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 1996 m. balandZio mCn. 18 d. isdave licencij4 VilkaviSkio kredito unijai teikti licencines
finansines paslaugas, nustat)4as Lietuvos Respublikos kedito unijq istatyme.

Vilkaviskio kredito unija - tai kedito istaig4 kuri tenkina savo nariq ikinius ir socialinius poreikius, turi
licencijq ir verdiasi indeliq ir kitq gqlintinq lesq priemimu iS neprofesionaliq rinkos dalyviq irjq skolinimu,
taip pat turi teisg verstis kitq LR kedito unijq istatyme nustat),tq fihansiniq paslaugq teikimu istatyme
nustatltiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 bei atsakomybQ.

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

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos krcdito
- unrjq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq islaigq istatymu bei kitais istatymais, prieziiiros institucijos

priimrais teises akrais ir savo jstarais.

Kredito unija yra Lietuvos centrines kedito unUos (toliau - LCKU) nare.

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

Kredito unija 2021 m. gruodzio 3l d. neturejo nutolusiq kasq.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kedito unijoje dirbo 7 darbuotojai (2020 m. pabaigoje-6 darbuotojai).
Informacija apie kredito unijos na.ius ir asocijuotus narius pateikiama Zemiau:

Finansiniai met3i PraCie nn.nsiniai metai
Nariai \ariai

Fiziniaiasmenys ll69 1362
Juridiniai asmenys 13 l3



II. APSKAITOS PRINCIPAI

1emiau yra isdestlti pagrindiniai apskaitos principai, pritaiklti rengiant Kredito unijos 2021 m. finansines
ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2021 m. gruodZio 3l d. galiojusius Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos lstatymq, Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes istatymq, gaiiojusius
Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, ku e apima standartus ir metodines rekomendacijas,
parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, tu(o vertinimo ir nemokumo valdymo tamybos, Lietuvos banko
nutarimus, reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkymq, ir unijos apskaitos politilg.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodzio
3r d.
Kredito unija apskaitq tvarko Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
Sumos Siose finansinese ataskaitose yra pateiktos tiikst. eurq, jei ndra nurodya kitaip. Del sumq apvalinimo
iki tIkst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereiksmingi.
Kredito unija nevykdo sandoriq uzsienio valiuta ir neturi uzsienio valiuta isreiksto turro ir isipareigojimq
likudiq.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konsertdtlrumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas,
nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos butU ivertinti apdairiai, t.y. kad jq ve(e neb[tq
nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.
Turinio, o ne fo nos pirmenlba. 0kines operacijos ir ukiniai lvykiai kredito unijos apskaitoje irasomi pagal
jq turini ir ekonomin9 prasm9, o ne tik pagaljqjuridinE formq.
Reikimingumas. Finansinese ataskaitose kedito unija pateikia visq pakankamai reikimingq informacij4.
Informacija reiksminga tada, kai iq praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq vartotojai gali
priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
Veiklos testinurnds. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kedito unija veiks ir tgs savo
operacijas pakankamai ilgai, kadji nesiruoSia likviduotis irjos veiklos sritys nebus reiksmingai apribotos.
Apslfiilos p@stovumds. Pagal pastovumo principq turi buti galima palyginti kredito unijos skirtingq laikotarliq
finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad b[tq Zinomos kedito unijos finansines biikles, turto,
pajamq, sqnaudq ir pinigq srautq keitimosi tendencijos, todel visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos
padios apskaitos politikos. Apskaitos politikq galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodrri
kedito unijos finansing buklg ir veiklos rezultatus. Jei per ataskaitini laikotarpi arbajam pasibaigus tam tikrq
apskaitos sridiq politika keidiama, aiskinamajame ralte nurodoma, kokie butq finansiniai rezultatai, jei butq
taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokiejie yra dabar.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaiistamos tada,,kaijos irTko (ne pinigq gavimo arba isleidimo momentu),
ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ahskaitos, parengtos taikant kaupimo principq,
informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie jsipareigojimus moketi arba gauti pinigus
areityje.
Supranlamurnas. Finansines ataskaitos turi boti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamq ekonomikos
bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informaciiq.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ive(inti praeities, dabarties ir ateities ivykius,
priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq veiksmingumq.



Palikimumas, lihturnas ir leisi gunas Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir joje nera
reiklmingq klaidq. IS llredito unijos finansines ataskaitos turi biiti matlti tikra ir teisinga finansine biikle, taip
pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines biikles pakeitimai.
Palyginirflds. Kredito unijos pa.jamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su s4naudomis, patirtomis
uzdirbant tas pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai
galetq palyginti jose pateikt4 informacijq su kitll ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq krediro unijq pateikiama
informacija ir teisingai ivertinti finansines biikles, veiklos rezultatq, pinigq srautrl pokydius.

Pinigai ir pilligq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose kredito istaigose
ivairia valiuta laikomi kedito unijos pinigai ir ind€liai iki pareikalavimo, kurie pripaiistami ir vertinami pagal
18-ojo verslo apskaitos standa(o "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai', nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijos i vertybinius popierius

Investicijq i vertybinius popierius shaipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos
ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius. Sie vertybiniai popieriai
pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai" nuostatas.
Kredito unija neturi vertybiniq popieriq,
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir uzsienio kredito
istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. paskolos ir iS
anksto kredito istaigoms pervestos lEsos pripaZjstamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir
terminuot{iq indeliq sukauptos palDkanos.
Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinrl sumq straipsnyje parodomos kedito unijos
nariams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pallkanomis. Suteiktos paskolos ir
gautinos sumos pdpazistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,'Finansinis turtas ir
finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotqirl paliikanq
metod4).
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai neisvestinis, aktyvioje rinkoje nekotiruojamas finansinis turtas, uZ
kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustat),tomis sumomis. Pirmq kartq paskolos pripazistamos sumoketo
atlygio - isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota
savikaina skaiiiuojama taikant apskaidiuotqjq pal[kanq nornos metodq. Suteiktos paskolos ir kitos iS jrl
gautinos sumos apskaitomos su paliikanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieji
atidejiniai).

Prskolq vert6s sumai6jimas
Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko valdybos
nutarimais, kredito unUos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansin€s skolininko bukles vertinimo
tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.
Paskolos ve(inamos ne rediau kaip kart4 per m€nesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu nustato, ar nebuvo
nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. Atsizvelgus ivertinimo rezultatus, paskola priskiriama
paskolq rizikos grupei.



Paskolos, jvertinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus j
valdybos patvirtinti ir finansin€se ataskaitose taiklti tiketini paskolos
dydziai pateikti lenteleje:

paskolos rizikos grupQ, kredito unijos
apskaitines vertds dalies sumaze.jimo

Paskolq rizikos grupa Apskaitin6s vertos sumazdiimo dvdis Droc.
2021 n, 2020 m.

standartine (I rizikos [ruDe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos ffupe) 5 5

padidintos rizikos (lll rizikos sruoe) 25 25
abeiotina (lV rizikos sruDe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Ilgalaikio turto sruD€ NusidAv6iimo (amortizaciios) laikotarDis. metais
Programine iranea 3
Pastatai 30
Lengvieii automobiliai nuo 6 iki l0
Baldai nuo 6 iki 15

Kompiuterine iranga 3
Kita iranga 4

PaskolU veftes sumaZejimas skaidiuojamas atsizvelgiant ipaskolq rizikos grupg (tiketinq atgauti paskolos
apskaitines venes dalj) ir uZtikrinimo priemonq (uztikinimo priemones pinigq srautq). Apskaiaiuojant
uztikrinimo priemones pinigq srautq taikoma 6 proc. (2020 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 materialqii ir
nematerialqii turt4, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparod],tas kituose balanso
stmipsniuose, pripazistamas ir ve(inamas pagal 18-jo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir
fi nansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtes

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq, uZ skolas perimto
nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir ikitus turto straipsnius neitraukto turto vefte.
UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, pripazistamas tikqia verte
atemus pardavimo iilaidas Co peremimo verte), o 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 "llgalaikis materialusis turtas"
nuostat,ts, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kedito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripazinto
ir apskaitoje uzregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto ,'Nematerialus turtas,, nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto jsigijimo savikaina 43 4,43 Eut (2020 m. - 434,43 Eur),
parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidev€jimo (amortizacijos) ir turto nuveftejimo suma.
Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bidq, proporcingai nuraiant kiekvieno atskiro
turto vieneto isigijimo vertg per numatom4jo naudbjimo laikotarpi.
Tuno naudoj imo laikorarpiai pateikiami Zemiau:



Remonto ir prieZinros iilaidos pripazistarnos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.
Ilgalaikio materialio.jo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje p klauso nuo tq darbq
suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir lsipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos isipareigojimq
Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai kedito
istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai
isiparei gojimai" nuostatas.
Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kedito unijos
isipareigojimq klientams, kurie nera krcdito istaigos, ir kredito unijos nariams suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZjstami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" nuostatas.
Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir isipareigojimai,
neparodlti kituose mokednq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje parodomos moketinos
sumos ir isipareigojimai pripazistami ir vertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto ',pelno mokestis,,,
3l-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui,' ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standanus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kedito unijos i3leisti ilgalaikiai skolos vertybiniai
popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos (subordinuotosios) paskolos
poZymius.
Skolintos leSos iS pradziq pripazistamos tikqja verte, kuriq sudaro grynoji gautq lesrl suma, atskaidiaws
sandoriui sudar)'ti patirtas sAnaudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautq
grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidarQs skirtumas pripaZistamas pajamomis arba sqnaudomis pelno
(nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi taikant galiojandias paliikanq normas. Skolintos
lesos pripazistamos atsiskaitymo momentu.
Finansinis turtas ir jsipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai ym teisine galimybe
uzskait),ti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaitlti neto suma arba realizuoti turt4 ir jsipareigojimus
vienu metu.

Pajam{ ir senaudq pripaiinimas

Palukanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos i5 kedito istaigose laikomq pinigq, kredito unijos
nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqja verte. Amortizuota savikaina
ivertinto finansinio turto palnkanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaiaiuotq palDkanq metod4. pal[kanLt
pajamos pripazistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali
bnti patikimai ivertinta.
Paliikanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems klientams priskaidiuotos
paliikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamq ir sqnaudq straipsniuose parodomos uZ tarpininkavimq
uidirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos kitos pagrindines veiklos
pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai yra nereiksmingi ir pajamomis
pripaZistami i5 kartojuos gavus. Komisiniq s4naudos yra pripaZjstamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is
operacijq yra pripaljstamos. kai arliekarna susijusi operacija.
Finansinio tu(o vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito istaigoms ir kedito
unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes sumaiejimo panaikinimo rezultatas.



Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir
kito finansinio tu(o veftes sumazejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais, kitu
finansiniu turtu, pelnas arba nuostoliai. Siame srraipsnyje parodomi specialiqjq atiddjiniq, kuriuos krcdito
unija formuoja atsizvelgdama i kiekvieno savo sando o del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento
finansing ir ekonoming bnklQ, I prievoliq pagal sandorius d6l finansiniq paslaugq teikimo vykdymq, iturimas
uztikrinimo priemones Sioms prievoldms ivykdlti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kedito unijos turto
vertei, sqnaudas.
Kito finansines ir investicines veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq uzsienio valiuta, kitq
finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqiq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sqnaudos, susijusios su
pagrindine kredito unijos veikla.
Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sqnaudq stmipsniuose parodomos kituose pelno (nuostoliq) ataskaitos
straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sqnaudos.
Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kedito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesaio ir atidetojo pelno
mokesdio suma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio istatymu, 2021 metlt
apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. pelno mokesaio tarifas, 2020 metq - 5 proo_
Atidetas pelno mokestis ym skaidiuojamas naudojant mokestio tarifus galiojanlius ar patvirtintus balanso
sudarymo dienq ir kuriuos tikimasi taikyti atid6to pelno mokesdio turto realizavimo ar atidetu mokesdiu
isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.
Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtlt nuostolitl perkelimo.
Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq tr.rrtinis likutis,jis pripazistamas finansinese ataskaitose tik ta
dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.
Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaiintos sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip
isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdyros ismokos, ataskairiniu laikotarpiu nepripaiintos
sqnaudomis, balanse parodomos kaip tuftas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapitalq sudaro visq unijos pajiniq inaSq vefte. Pajiniai inaSai gali buti tik pinigines imokos.
Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.
Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas iS kredito unijos pelno atskaitymq. Atskaitymai i
privalomqji rezervq arba rezervinj kapital4 yra privalomi ir negali buti maZesni kaip 90 proc. kredito unijos
paskirstltinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne
mai.iar 9ll0 kredito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas kredito untos
visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali biiti panaudojamas tik kredito unjjos veiklos nuostoliams
padengti. Panaudojus dali privalomojo rezervo,arba rezervinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito
untos veiklos nuostoliams padengli, i5 paskirst),tinojo pelno vel atskaitoma !privalomqj! rezervq arba
rezervini kapital4 tiek, kad privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptrl nustat),to
dydiio.
Kredito unijos 2021 m. privalomqji rezerv4 sudarc 272 tukst.Eur (2020 m. -251 tnkst.Eur).



Ivertinimq naudojimas rengiant IinansiDes ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padar)'ti tam tikas
prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, lsipareigojimq, pajamq bei s4naudq sumoms bei
neapibrelumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq reiklmingos sriiyi, kuriose naudojami vertinimai, apima
nusidevejimq ir finansinio bei nefinansinio turto vertes sumazejimo ivertinimus. Busimi ivykiai gali pakeisti
prielaidas, naudotas atliekant ivertinimus. Tokiq lvertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas finansinese
ataskaitose, kai bus nustatltas.
Rengiant finansines ataskaitas, vis dar egzistavo neapibreZtumas del tolesnio Covid-19 pandemijos vystymosi
ir galimos jos itakos atskiriems sektoriams, todel egzistuoja tikimybe, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo
atliktq ivertinimq.

Neapibreitumai

Neapibrezti isipareigojimai nera pripaZistami finansinese ataskaitose. Jie yra aprasomi finansinese ataskaitose,
i5skyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys iStekliai bus prarasti, yra labai maZa.
Neapibreras turtas finansinese ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau jis yra apra5omas finansinese ataskaitose
tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomine nauda. ,,

Poataskaitiniai ilykiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrov6s padeti balanso dienq
(koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai ivykiai, kurie nera
koreguojantys ivykiai, yra aprasomi pastabose, kai tai yra reikSminga.



III. FTNANSINTV ATASKATU PASTABOS

I Pastaba. Pinisai ir oinigu ekvivalentai

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

Inlgal lr

Pra€jt fi narsiniai metri

21 26
Lesos LR komerciniuose bankuose
1,rimose alsiskzitomosiose saskzitose 0 0
Leios centrineie k.edito uniioie 733 2|
Pinisaikelyie 0 0
Pinisu ir ir ek\ivaleDtu i5 Yiso: 754 237

2 Pastaha. ln\csticiioq i I CKU

Straipsnis Pra6jt fiDansiDiai melai

IDvesticiios j LCKU Daius 90 '72

l.vesticijos i LCKU pajus
0 0

I5 viso 90 12

Strripsnis PrrejQ finansiniri melri

l. Terminuoti itrddliai 1.403 2.072
l.l. iki 30 d. 100 600

1.2. nuo 3l d. iki3 menesiu 300 370
1.3. nuo 3 menesiu iki I metq 1.003 1.102

0 0
1.5. dausiau kaiD 5 metu 0 0

2. L6Sos laikomos LCXU likvidumo
rezerve (specisliosios prskirties
lesos)

42
,10

l..l.l5 2.1t2



Apskaiiiuotosios paliikanq normos uz terminuotus indelius 2021 m. svyravo nuo 0,10 proc. iki 1,05 proc.

(2020 m. nuo 0,26 proc. iki 0,80 proc.).
iredito unija laiko specialiosioi paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. Sis rezervas skirtas

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

ismokant sukauptas leias pagal kedito unijos pareikalavim4jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU
nards specialiai tam tikslui LCKU atidar)4oje seskaitoje turi laiklti LCKU visuotinio nariq susirinkimo
patvirtintq dali lesq nuo visq terminuottl ir neterminuottl indeliq kredito uni.joje UZ likvidumo palaikymo

rezervo le5as kedito ttnijoms pal0kanos nem mokamos.

,l Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 iq gautinos sumos.

Paskolq portfclio struktira ir pokydiai, tukst. eurq:

Rizikos grupd
Sptc, atidajiDi'i Spec. atidajiniai

Suteiktos psskolos ir
kitos sautiDos sumos

2.504 0 0

Galimos rizikos 0 0 2.25 I

Padidinlos rizikos 0 28 0

0 0 8 0

21 6 22. 0

I5 viso 2.529 6 2.323 I

2.s23 2.322

Sulormuotas specialiqiq atidejiniq paskoloms likutis 2020 metq pradzioje buvo I tiikst Eur, per 202J metus

specialie.ji atidejiniai paskoloms padide.jo iki 6 tikst. Eur.
Nors tam tikriems klientams COVID-19 pandemija turejo neigiamq itakq, tadiau bendrai krcdito unijos
paskohl portfclio kokybei pandemija reiksmingos neigiamos itakos neturej o. 2021 m. gruodZio 3 I d.

didZiausiq kredito unijos paskolq portfelio dali sudare paskolos iikininkams.

5 I'astaba. Kitas turtas

Slraipsnis Pradjf finansioiri metai

Bnsimo la;kotamio iSlaidos I I

0 0

Addeto Delno mokesaio tunas 0 0

I\ viso I I



6. Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Straipsnis Zcm6
Komp.
iraDga

Baldai
Kilas

Likutin,"i vertd 2021-01-01 0 l1 0 0 0 I l8

202 I atasktitiniai netai

Isisiiimo terta 2021-01-01 0 38 5 5 0 5 53

Is;sii;mai 0

Vertes kaDitalizavimd 0
0

Nurasymai (nuraslaa isigijimo 0

Perklasifikavimai 0

Kila 0

Isisiiimo rerta 2021-12-31 0 38 5 5 0 5 53

Sukauptas nusidavajimas
2021-01-0t 0 2t 5 5 0 4 l5
Nusideveiimas per metus 0 I 0 0 0 0 I

Parduoto lurlo nusidevci imas 0

Nurasrao tuno nusideveiimas 0

Pe.kl6ifikavimai 0

Kita 0

Sukauptas nusidavajimes
20,21-12-31 0 22 5 5 0 l6
Ve.tes sumazejimas 2021-01-01 0

Papildomas venes sumazcjimas
Der 2021 metus

0

Venes sunazci imo atstatymas

Der 2020 metus
0

Ve.tes sumazaiimas 2021'12-31 0

2021 m. eruodzio 3l d. 0

0 38 5 5 0 5 5l
SukauDtas nusideveiimas 0 2.2 5 5 0 l6

Likutina verie 202!-12-Jl 0 l6 0 0 0 1 11



2021 m. gruodzio 3l d. palukanq noimos uz terminuotuosius indelius fiziniams asmenims svyravo nuo 0'00

proc. iki 0,30 proc. (2020 m. - nuo 0,05 proc. iki 1,00 proc.), juridiniams asmenims - nuo 0,00 proc iki 0,30

proc. (2020 m. - nuo 0,05 proc. Iki 1,00 proc.). UZ indalius iki pareikalavimo palukanos mokamos nebuvo'

7 l'astaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

Striipsnis Prsaie fiD,trsiniai Inetai

l. MoketiDos sumos ir isipareigojinsi fizininns
.1.197 {.178

l.l- Terminuotieji indeliai 1.024 t_172

1.2. Indeliai ;ki pareikalavimo 3.t54 2.990

1.3. TauDomieii ;ndeliai l6 l4

1.4. vaiko indelis l
2. Mokatinos sumos ir isipsreigojin,i
iuridiniams 'snenins

123 71

2.1. Terminuotieii indtliai 0 0

2.2. Indeliai iki par€ikalavimo 123
1.321 4.252

I Pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

SlraiDsnh Pruaie finansiniri metai

Mokatinas pelno mokesds 1 l
l

Kitos nloketinos iSlaidos 2

l5 \iso: 7 1

9 Pastaba. Nuosavas kapitalas

StraiDsnis Praeie finansiniai melri
2tl 231

Tvarus Daiinis kaDitalas: 20:l 227

Privalomasis paiinis kapitalas 47 :18

Tvarus DaDildomas Daius 157 179

Privilesiiuotieii Daiai 0 0

Netvarus Daiinis kapitslrs 7 1

Grarintini paiai 6 3

Nesutvarinti oaDildom; Daiai I 1

Unijos pajin! kapital4 sudaro 211 t[kst. EUR (2020 n .- 231 tiikst. EUR). Jis sudarylas i5 pagrindiniq ir
pupidomri pajq. Nominali vieno pajaus vefte yra 28,96 eurq Nuo 2017-01-01 pagal istatymq naujai
jsigyjamiemi pajams galiojo minimalus pagrindinio pajaus dydis - 30 EUR. Pagal 2017-02-28 Valdvbos

poiiaZio p.otot ot4 Nr.05, naujai stojantiems nariams nuo 2017-03-01 privalomo pajaus ina5as padidinamas

iti so gun. Tvariq papildomq pajq vieno pajaus nominali verte 50 EUR. visas unijos pajinis kapitalas yra

apmok"1us. fiekviinas unilos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vienq balsq' nepriklausomai nuo jo

apmoketo papildomo ar tvaraus pajaus dydZio.



Kredito unija, gr4Zindama asmeniui jo pajini inaSq uZ pagrindini ir (ar) papildomus (tvarius) pajus, privalo jl
p.oporcingai,.uliivelgdama itq metq, k;iais naryste kredito unijoje pasibaige ar kuriais kedito unijo.je buvo

iuuiu, p,u'Sy-^ grqZinti pajinius inaius uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje

ira5ytas kedito ,-n1o. nro.Ltiq sumas, sumaZinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito ismokedama jam

priklausanti pajinl ina54 uz pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas ilmokas, susijusias su.jo dalyvavimu

i.redito unijos- paj iniame kipitale, tik po 6, kai ivertinusi kedito unijos finansinq biiklQ nustato, kad

atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. visuotiniam nariq susirinkimui

patvirtinus metiniq ansiniq ataskaitq;inkini ir kredito unijai nusprendus surariu (nariajs) atsiskaitlti, apie

i! sprendim4 kedito unija piivalo ra5tu prane3ti prie2iuros institucijai ir gauti prie2iiiros instituctos leidimq

maiinti pajinl kapital4. ieidimas maZinti pajin! kapitalq iSduodamas, jeigu priezi[ros institucija isitikina, kad

.u.uzlnu. L."dito unijos pajini kapitalq jis bus pakankamas uZtikrinti stabiliq ir patikim4 kedito unijos veikl4.

Nesutvarinti papildomi pajai gr4Zinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu.

N uosa|o kapi I alo re i kal av i fi ai
pagal Lietuvos Respublikos kedito unijq istatymq kredito unijos nuosavas kapitalas neturetq biti mazesnis uz

jos pajin! kapitalq. )021 m. ir 2020 m. gruodZio 3l d. kedito unijos nuosavas kapitalas nebuvo mazesnis uZ

jos pajinl kapital4.

Privolomasis rezenas
Kredito unijos privalom4j! rezerv4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomeii rezervq

pervestas visas u.ba ne miZiau kaip 90 proc. visq metq nepaskirstlto pelno, iki privalomasis rezervas alba

rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maziau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo 2021 m.

privalom4j! rezervq sudare 272 tiikst. EUR (2020 n. -251tukst EUR)

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti priede Nr.1 "Nuosavo kapitalo pokydiai"

l0 Pastaba. Paln lr

Sraipsnis Preaj( Iinansiniai netai

Uz paskolas naiams 138 135

Uz verlvbinius DoDierius 0 0

Ui leSas LCKU 8

UZ leSas bankuose ir kitose kedito
uniiose 0 0

146 l:t0

Uz indalius 5 8

UZ LCKU Daskolas I 0

Uz liksliniu Drosramu Daskolas 0 0

5 E

Grynosios Dal0kaDq paiamos r.ll lJ2



11 Prstaba. Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos ir sqnaudos

12 Pastaba. Finansinio turto vefies pasikeitimo ir pardavimo rczultatas

Strsipsnis PraejQ finansiniai metai

Paskolu adminisravimo mokesaiai l4 l4

Komisiniu oaiamos uz Deryedimus l3 ll
Korteliu aDlamavimo Daiamos 7 '1

DelsDinieiu Daiamos 2 l
Komisiniai i5 komunaliniu imokq

0 0

Kitos Daiamos 0 I

KomisiDiq ir klientQ aphrnavimo yeiklos
36 38

Korteliu aDtamavimo sanaudos ll l0

Kredilo istaisu Daslausu aDmokeiimas 3 3

Finansu makle.io imonas komisiniai 0 0

Paskolu adminislravimo sanaudos I I

Kotnisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
t7 ld

Grynosios komisiDiq ir klienlq aptarravimo
l9 21

Straipsnis
Pra6jl fiDansiniri

FinrDsinio turto vertds prsikeitimo ir pardavimo 3
5

SDecialiuiu atidaiiniu san.udos:
-5

-5

Soecialiuiu atidaiiniu oaskoloms sanaudos -5 -5

Kitas fiD,Dsinio lurlovertas pasikeitino ir pardavimo
0 0



13 Pastaba. Bendrosios ir adminislracines sanaudos

til Pastab!. Pelno mokesdio sqnaudos

Straipsnis PraAje fitraDsiniai metai

Darbo uirnokesaio iSlaidos 87 u6

I l
Nusidavaiimo h amonizacijos

2

Reklamos ir markelinso sanaudos I

Atskaitymq i stabilizacijos fond4
7 7

Indeliu draudimo s4naudos
I I

Ofiso reikmenys. DaStas, reklama I I

Komandiruotes ir transpo.tas I I

6 6

Telefonae ir rysio sanaudos l
l

Kitos oDeracinas i5laidos 23 t8
Kiros bendros;os ir administracines

l5 \iso 112 r39

Slraipsnh Pratie fi nrnsiniai netai
Einamuiu metu Delno mokesr;s 1 l

Praeilo laikolarpio pelno mokesaio
0 0

Atidetojo pelno mokesaio s4naudos
0 0

15 viso Delno nokestiu sanaudu I I



15 Pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

Jprastinemis verslo s4lygomis kedito unija susiduria su galima pinigq srautq suderinamumo rizika. Unijos
likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi vykd)ti savo isipareigojimus.
Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtintq informavimo sistemq, likvidumo
valdymo kontrolg, finansiniq Saltiniq diversifikavimq, numatomq isipareigojimq planavimq.

2021.12.31

Iki 3 men. iki I metq
Nuo I iki 5 Ilgiau kaip 5

IS vISO
l.ll3 1.129 1,209 879 {.810

157 427 1209 730 2.523
400 1.003 0 0 L.r0l

lsip.reigojimai, kepitahs ir rez€rvri,
t.sk.: 3..,25 'tt4 285 506 .1.830

Priinninideliai 3.t92. 714 285 0 4.191

Skirtumas tarp turto ir isipareigojimq.
-2.2012 7t5 921 371 0

Likvidusis tuftas (LT) 753,t5
Netenkamu Dinisu s.autas NPS) 262.4',7

Gaunamu oinisu srautas (GPS) l:l t.89

Crynasis netenkamas pinigq srautas
(GNPS) 130,58

Likvidumo rodiklis. Droc. lLR) 577.23

2020.12.31

1ki:l men.
Nuo 3 man.
iki I metq

Nuo I iki 5 Ilsiau kaip 5

IS VISO

1.J86 1.60.t 1.090 682 4.762
17',] 502 1090 551 2.322

Terminuotiindeliai 970 t.102 0 0 2_072

lsiprreigojimai, k,pit,las ir r€zervii,
r.sk.: 3.138 737 38,r 503 1.t62

Priimriindeliai 3.053 13'.7 384 {) 4.174
Skirtumas rarp tu.to ir isipareisojimq,

-t'752 867 706 119 0

Likvidusis turlas (LT) 216.99

Netenkamu piniqu vautas (NPS) 216.54

Gaunamu Dinisu srautas (GPS) 634.5,1

Grynasis netenkarnas pinigq sraura!
(cNPS) 6t.63

Likvidumo .odiklis, Droc. (LR) 384.54



l6 Pastaba. Veiklos rizik4 ribojantys normatyvai, istatymq atitikimas

Uniios Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamumo' likvidumo'

;;;;;";;;k;ba trmos vienam skolininkui, didZiiusios atviros pozicijos uzsienio valiuta ir likvidumo

2021 m. sruodzio 3l d. uniia att sus prlvalomus relKalav

RodiLlis Praaie finrnsiniai metai

Kapitalo pakankamumo 25,30 26.34

kedno unijos perskaieiuoto

kapitalo ir kedito rizikos,

rinkos rizikos, atsiska;tymq
rizikos, sandono Salies

kedito nzikos ir op€racines

r;zikos kapilalo poreikiq
sumos santykis ne maresiis
kaie l0,5%+

Likvidumo rodiklis 577.23 384.54

2019-12-31 likvidumo
rodiklis (kredito unijos
tikvidaus rurto ir kredito
unijos gryoojo netenkamq

p;n;gq s.aulo santykis) ne

mai€sn;s kaip 100 Proc.

Didziausios p6kolos sumos

vienam skolininku; 't7,69 18.34

paskolos suma vienam
skolininkui neturi vi.i)ti 25

Derskaiaiuoto kapitalo

Didziausios alviros
poncijos uzsienio valiuta

Aendros atvirosios valiutos
pozicijos ir krcdiro unijos
pelskaiaiuoto kapiralo
santykis, ne didesnis kaip

25 proc.. vienos valiutos

atvnosios pozicijos ir
kedito unijos perskaiaiuoto

kapitalo sanlykis, ne

didesnis kaip 15 Proc.
kedito unijos perska;liuoto

d. uniia atitiko visus privalomus reikalavimus

+ Lietuvos banko valdybos 2017 m. birzelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kedito uniiq veiklos rizikq

.lUojuneiq no.-utyuq putvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo normatyvas bei numatltas

nereinamasis laikotarpis iki 2U2E m. sausio I d. jam pasiekti ititinkamai kapitalo pakankamumo rodiklisruo

5ili;;. ;;;.i; i;;.i uuti "" 
.uz.,nit t.ip s,z5-proc, nuo 2019 m sausio I d - ne mazesnis kaip 5'78

p."", ,r"lOZO .. t"usio I d. - ne malesnis kaip 6,3b proc , nuo 2021 m' sausio ld - ne maZesnis kaip 6'83

proc.



l7 Pastaba. Susijusios Salys

Unijos susijusiais asmenimis laikomos Lietuvos centrine kredito unija bei Unijos valdybos nariai' paskolq

komit.to pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimais

rySiais susijg asmenys, t.y. kredito unijos vadovo sutuoktinis(suglventinis), vaikai(lvaikiai), tevai(lteviai) ir
jiridiniai aimenys, jeigu kredito unijoi vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo

teisiq dali
Straipsnis Praeie fi nansiniai metai

Pnskaiaiuota su darbo uzmokesdiu
sus;jusiq ismoh, iskaitant susijusius

2',7 29

6 6

Priskaiaiuota alostogq rezervas,
iskailant susiiusius mokesaius l I

li !iso: l{ l6

lsipareisojimq vado\ybei, neiskaitant
priimtq indeli!, Iikuaiai laikolarpio

0 0

Unijos susijusioms Salims ilduoda paskolas ir priima inddlius rinkos sqlygomis' Suslusioms Salims

iSduotq paskolq ir priimrq indeliq likudiaibei kiti sandoriai su susijusiomis Salimis pateikiami Zemiau:

Straipsnis Prreie finansiniai metai

Iaduotu D6kolu likuaiai 78 ,18

l l
Priimrq indeliq likuaiai 25 60

Palukanu islaidos 0 0

Paskola i5 LCKU, iska;hnr sukauptas
0 0

Pal[kaDq illaidos uz LCKU paskol4 0 0

Indeliai LCKU, iskaitant sukauptas
1.403 2_012

Palnkanu Daiamos u, indelius LCKU

18 Pastaba. Nebalansiniai !sipareigojimai ir neapibreitumai

2021 m. gruodZio 31 d. kedito unijos nebalansiniq isipareigojimq suma sudare 10 tukst Eur (2020 m'

gruodZio 3l d. - 9 tukst. Eur).

19 Pastaba. lnformaciia apie pinigq srautus

lnlormacija apie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 "Pinigq srautq pokydiai"



20 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Unija planuoja ataskaitiniq metq pelnq ( 20 tDkst. Eur ) pervesti i rezervini kapital4'

StraipsDiai
Nepaskirstyasis rezu,tatas - pelnas (nuostoliai) pra6jusiq

0

C*."rir f-r,r.i"iu ."tu .*rhatas peln6 (nuostoliai) 20

Paskirstlinas rezultatd - pelnas ( nuostoliai) fiIans;niq metq
20

Pcryedimai ii rezervu
Paskirstiinas pelnas 20

iDrivalomaiirezerva 20

- dividendai
t l 

"past<lrstyas 
.".uttatas- pelnas (nuosioliai) - finansiniq metq

0

2l Pastaba. Poataskaitiniai ivykiai

Del ivykusios invazijos iUkrain4 buvo atliktas preliminarus galimo neigiamo poveikio ivertinimas kredito

unijosiaskolq portdiui. Analizuojant galim4 itakq paskolq portfeliui, buvo nagrin€jami skolininkai (fiziniai

ir ju.iiiniai aimenys), kurie gali patirti nuostoliq savo veikloje del tokiq kiterijq kaip pardavimo pajamq

suiraZejimas, kai p."ie. 
"ktpJ.tuolu.os 

i Rusij4, BaltarusijA ar Ukrain4, produkcijos tiekimo sutrikimas, kai

dalis Zaiiavq perkama iS paviittq Satiq, aarUojegos trukumas, kai samdomi darbuotojai yra iS paveiktq Saliq ir

del susikloidiusios situ;cijos nebegales t9sii darbo santykiq, imones akcininkq ar valdymo strukiiros

ypatumai, del ko galetq su;ikti lmones valdymas, veikla ir pan. Atlikus preliminarq vertinimq buvo padaryta

idraaa, kad tiesiolinis poveikis paskolq portieliui yra labai ribotas, kredito unijos klientq, turindiq tiesioginiq

ar netiesioginiq slsajq-su paveiitais regionais, skaidius yra nereik5mingas. TaIiau paminetin4 kad situacija

y.u nuoluikiniunii 
-ii 

nenuspejama, 6del del egzistuojaniio didelio neapibre2tumo finansiniq ataskaitq

rengimo metu nera galimybes atlikti pilno galimo poveikio ivertinimo.

L.e.p. administracijos vadove

Vyr.buhaltere

Inga Palubinskiene

Jolanta Krakauskiene


