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Kredito unija ,6Vievio taupa"

110065773, Gedimino g. lgB, Trakai, Trakq r.

AISKINAMASIS NASTAS

2020M.. GRUODZTO 31 D.
(visos sumos pateiktos ttkst. 

"r.,1,.i.i 
;nurodyta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija,.Vievio taupa,, buvo uZregistruota
kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 1995 m. rugsejol8 d. i5dave licencij4 kredito unijai .,vievio
finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito uniiq istatyme.

KU "vievio taupa" - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Ekinius ir sr

I*tUu 
ir verdiasi incleliq ir kitq grqzintinq lesq priemimu is neprofesionaliq rinkos

taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito uniiq istatyme nustatytq finansiniq
nustafiiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 izikqbei atsakomybg.

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

kredito unijq istatl'rnu, Lietuvos Respubrikos finansq istaigq istatymu bei kitais
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

Kredito unija vra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau _ LCKU) nare.
umja yra isik'-1rusi adresu Gedimino g. rgB, Trakai, Trakq r.
Kredito unija 2019 m' gruodZio 31 d. nutolusi kasa buvo vilniaus g. 47 vievio

Kredito tnija2020 m sruodzio 31 d. pasikeitus adresui turejo sias nutolusias kasas:1' Kredito unija "vievio taupa " vilniaus g.4l,vievio m. Elektrenq sav.2' Kredito unrja " vievio Taupa ,, Draugyst es r9-44,Erektrenq m. Erektrenq sav.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito
darbuotojai). Informacija apie kredito unijos narius .

1995 m. lapkridio 27 d. s apie kredito unij4

inius poreikius, turi

iq ir jq skolinimu,

teikimu istatyme

Lietuvos Respublikos

statymais, prieZiuros

., Elektrenq sav.

unrjoje dirbo 5 darbuotojai (201 pabaigoje - 6
ir asocijuotus narius pateikiama

Finansiniai metai

Fiziniai asm
Juridiniai asmen



II.
Zemiau yra i5destyti pagrindiniai

finansines ataskaitas.

Finansines ataskaitos yra parengtos pagar 2020 m.gruodZio 3r d. galiojusi
buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomy
Lietuvos Respublikos versro apskaitos standartus, kurie apima standarhrs ir
parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
nutarimus, reglamentuoiandius kredito unijq apskaitos tvarkym4, ir unijos apskaitos

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais _

gruodZio 31 d.

Kredito unija

Sumos Siose

apvalinimo iki t[kst.

tokius apskaitos

ivertinti apdairiai, t.

ivykiai kredito

pateikia

pateikus

APSKAITOS PRINCIPAI

apskaitos principai, pritaikyti rengiant

aoskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.
{inansinese ataskaitose yra pateiktos hrkst. eurq, jei nera nur
Eury, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nerei

Pagrindiniai principai

Atsargurrras (i\onservatyvumas). Kredito unija pasirenka
nuosavas kapitaras ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos brltq
nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne rbrmos pirmenybe. ukines operacijos ir ukiniai
pagal jr. turini ir ekoncmine prasmg, o ne tik pagaliqiuriding forrr?.

Reik5mingu*3.s. Finansinese ataskaitose kredito umja
informacii4' Inforrna::ija reiksminga tada, kai i4 prareidus arba
vartotojai ga1 i priirnti n eteisingus ekonominius sprendimus.

veiklos tgstinrrrnas' Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kr
savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruosia likviduotis irjos veiklos sritys nebus

Apskaitos pasto'r,u,as. pagar pastowmo princip4 turi buti galima paryginti krr
laikotarpir+ finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad butq Zinomos kredito uni
turto' pajamq' s4nau'du ir pinigq srautq keitimosi tendencijos, todel visais ataskaitiniais
tos padios apskaitos politikos. Apskaitos politik4 galima keisti tik tada, jeigu tuo sieki
kredito unijos finansine buklg ir veiklos rezultatus. Jei per ataskaitini laikotarpi arba jam
apskaitos sridirl politika keidiama, ai5kinamajame raste nurodoma, kokie b,tq finansinir
taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokie jie yra dabar.

i reniltatai, jei bttq

rybos,

itik4.

sausio

2020 m.

Lietuvos Respublikos

istatymq, galiojusius

ines rekomendacijas,

Lietuvos banko

I d. ir baigiasi

.yta kitaip. Del sumq

us, kuriais jos turtas,

kad jq verte nebDtq

lrasoml

reikSming4

finansiniq ataskaitq

ito unija veiks ir tgs

ikSmingai apribotos.

ito unijos skirtingq

finansines bDkles,

iais laikomasi

teisingai parodyti

pasibaigus tam tikry



Kaupimas' veiklos operacijos pripazistamos tada, kai jos ivyko (ne pi
momentu)' ir nurodomos to laikotarpio finansindse ataskaitose. Finansines a
kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
gauti pinigus ateityj e"

Suprantamu'nas' Finansines ataskaitos turi bfti suprantamos vartotdams,
ekonomikos bei apskaitos iiniq ir sugebantiems anarizuoti pateikt4 informacii4.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti
ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra
reiksmingu klaidq' I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisi
pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines btkles pakeitimai.

Palyginimas Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini -rt, --patirtomis uZdirbani tzrs pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad finansini
vartotojai galetu pal'r.ointi jose pateikt4 informacrja su kitq ataskaitiniq laikotarpir+
pateikiama informacij a ir teisingai ivertinti finansines b[kles, veiklos rezultatq, pinigq

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigq ir

istaigose ivairia

pinigq ekvi,alentrl straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje,

'ali*:!, laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki oarei
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai

Finansinis turtas
Invesricrjos ,,,ertl,binius popierius

Investicijq i verrybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i LRespublikos ir kitu Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popieriai o.paZistarl rr vsrtinami pagal lS-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansini

isipareigoj irnai " nuo slatas.

Krediro uniia'ertrrbinir+ popieriq 2020m.gruodiio3 rd. neturi.
Krecito jstaigons suteiktq paskolq ir kitq is iq gautinq sumq straipsnyje

kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip patlkitos gautinos
ir i5 anksto kredito fstaigoms pervestos le5os pripazistamos ir vertinamos pagal lg
standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai,, nuostatas. Siame straipsnyj
paskolq ir terminuotqfq indeliq sukauptos palDkanos.

gavimo arba iSleidimo

imus moketi arba

turintiems pakankamq

dabarties ir ateities

i, i5sami ir joje nera

finansine blkle, taip

su s4naudomis,

ataskaitq informacij o s

bei kitq kredito unijq

pokydius.

ir kitose kredito

kurie pripaZistami ir
rjimai" nuostatas.

banko, Liefuvos

ius. Sie vertybiniai

turtas ir finansiniai

Salies ir uZsienio

ir avansai. Paskolos

fo verslo apskaitos

taip pat parodomos



Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq isiq gautinq sumq straipsnyje
nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos skarru su sukauptomis palukanor
gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal lg-ojo verslo apskaitos ,ooo,
finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amort izttotasavikaina, kuri gaunama taikant
metodfl.

suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai neisvestinis, aktyvioje rinkoje ne
turtas' uZ ku'ri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatSrtomis sumomis. pirm4 kart4
sumoketo atlygio - isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas vertinamos
Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqiq palukanq normos metodrkitos i5 jq gautinos sumos apskaitomos su pahlkanomis bei ivertinamas paskolq
specialiej i atidej iniai).

Paskolg vertds sumaiOjimas

Pask.los yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lir
nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines skoli
tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.

Faskoios vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskorq,
nebuvo nuostorio i"T,kiq ir ar paskolos vert6 nesumazejo. Atsizvelgus i verti
priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, irzefi inus rizikq, grupuoj amos i penkias
unijos valdybos pat.,rirtinti ir finansinese ataskaitose
sumaZejim o d5r flirui pa;eikti lenteleje:

Paskol,;:izikos grqe

II rizikos
rainros rizikos II rizikos
abeiotina (IV rizikos

V rizikos

grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos grupg, kredito
taikyti tiketini paskolos tines vertes dalies

(tiketin? atgauti

pinigq srautq).

kredito unijos

s. Suteiktos paskolos ir
"Finansinis turtas ir

idiuotqjq palDkanq

ruojamas finansinis

amortizuota savikaina.

Suteiktos paskolos ir
uvertejimas (sudaryti

Banko valdybos

bDkles vertinimo

nimo metu nustato, ar

rezultatus, paskola

Apskaitines vertes i

) diskonto norna.

_ "1a!deniru? (I :izikos



Nematerialio.jo

pripaZinto ir apskaito.j e

verte.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes kredito unrja

verte' UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama pard i, pripaZistamas tikrqja
verte atdmus pardar"imo i5laidas fio peremimo verte), o veliau kaip ir atsargos verti pagal 9-ojo verslo
apskaitos standarto,' lits argo s,' nuo statas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje

materialiojo turto, apskaitcje ufoegistruoto pagal

turtas" nuostatas, veila.

turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje nematerialiojo turto,
uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto ,,Ne

us turtas" nuostatas,

vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 3g ,,Del kredito
vertinimo reikalavimq patvirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais.

Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unij
nematerialqii turt?, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, nepi
straipsniuose, pripazistamas ir vertinamas pagal l8-jo verslo apskaitos standarto ,,Fi:

isipareigojimai " nuo statas.

Nefinansinis turtas

Atsarg4, uz skoias perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos
perimto nefiriafrsinio |t]rto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus hrrto s

parodoma kredito unijos veikloje

l2-ojo verslo apskaitos standarto

ilgala'ikrs turtas {pa-tvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500
parodomas isigiiimc \zerte, sumaZinta sukaupto nusidevejim o (artortizacijos) ir
Nusidevejimas (amortizaclja)apskaidiuojamas naudojant tiesini btid4, proporcingai n
turto vieneto lsigiji*r vertq per nurnatom4io naudojimo laikotarpi.

patiriamos' Ilgalaikio inaterialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas
tq darbq suteikiamo rezultato.

q minimaliq paskolq

perleist4 materialqji ir

kituose balanso

turtas ir finansiniai

mq atsargq, uZ skolas

psnius neitraukto turto

naudojamo ilgalaikio

Ilgalaikis materialusis

(2019 m. - 145 Eur),

nuvertejimo suma.

kiekvieno atskiro

ikio turto

Pastatai

I Lengvlell
Baldai
Kompiutenne

Remonto ir prieziuros iSlaidos pripaZistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

Nusid 6v6j imo Gmo.tE;ij og

itoje priklauso nuo



tr'inansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje
isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams

isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami

turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsny.
unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
ir isipareigojimai klisntams ir kredito unijos nariams pripaiistami ir vertinami pagal
standarto " Finansini s turtas ir fi nans iniai i siparei goj imai,, nuostatas.

Kitq moketinu sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos
neparodyti kituose rncketinq sumu ir isipareigojimq straipsniuose. Siame straipsny
sumos ir isipareigoiimai pripazistami ir vertinami pagal 24-ojoverslo apskaitos sta
3l-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui,,ir atitinkamus kitus verslo

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i
vertybiniai -ropieriar (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasiti
paskolos po{rrnius.

Skolrrtos leios is pradZiq oripazistamos tikrqia verte, kuri* sudaro
atskaidiaws sandori'ri suclarvti patirtas sqnaudas. veliau skolintos lesos apskaitomos
tarp gautq grynqirl iplaukq ir padengimo vert6s susidargs skirtumas pripazistamas paj
pelno (nuostclirl) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi taikant galioj
Skolintos le5os pricaZista:nos atsiskaitymo momentu.

Finarsinis Brlas ir isipareigojimai sudengiami ir
galimybe uisl<ai4rt, rrripaiintas sumas ir yra ketinimas

isipareigojiruus .,,ier.u m eru.

pajamq ir s4naudq pripaiinimas

Palukari', pa,il;,4 sirriipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kredito istaigose I
unijos nariai't' SUiuir'"i-l paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja verte.
ivertinto finansinio lrr:r-o pal[kanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq paluk
pajamos prip:'ilista:r-o: ]<aiia''-c princinu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir

bei kitoms kredito istaigoms

ir vertinami pagal l8-ojo verslo

grynoji suma parodoma

atsiskaityti neto suma

patikimai i-,,onin:a
q suma gali bfti

visa kredito unijos

Moketinos sumos ir
standarto "Finansinis

parodoma visa kredito

Moketinos sumos

1 8-ojo verslo apskaitos

ir isipareigojimai,

parodomos moketinos

"Pelno mokestis",

standartus.

ilgalaikiai skolos

(subordinuotosios)

gautq le5q sum4

iztotasavikaina, o

is arba s4naudomis

ias palDkanq nonnas.

kai yra

realizuoti

pinigq, kredito

rtiruota savikaina

q metodE. Paltikanq

teisine

turt4 ir



patiriamos' Komisinitr pajamos i5 0peracijq yrapipaiistamos, kai atliekama susijusi
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodc

kredito unrjos narians suteiktq paskolq vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes s
rezultatas' Siarne stralpsnyie taip pat parodomas vertybiniq popieriq tikrosios vertes
popieriu ir kito fina,-rsinio turto veftes sumazejimo panaikinimo rezultatas, prekybos
kitu finansiniu turtu. pernas arba nuostoliai. siame straipsnyje parodomi specialiqiq jiniq, kuriuos kreditounija formuoja atsif"elgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teiki rizikingum4, iklientofinansing ir ekonornine bukle, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teiki

Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nari
priskaidiuotos palDkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie

Komisiniq ir krientq aptarnavimo veiklos pajamr+ ir s4naudq straipr
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siuose straipsniuose tai
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. visi papildomai gauti paskolq adminir
nereiksmingi ir pajamomis pripaZistami is karto juos gavus. Komisiniq s4naudos

uZtikrinimo priemones sioms prievolems ir,ykdyti ir kitas aprinkybes, turindias ivertei, sqnaudas.

Kito finansines ir investicines veiklos pelno (nuostoriq) straipsnyje
valiuta, kitu !.nansini'.r priemoniq pirkimo ir pardavimo operaciiq reztiltatai.

Bendrqq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio
susijusios su -:agrinCine kredito unijos veikla.

Kitos l'eikrcs pajamu ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos
ataskaitos st:aipsniuose neparodytos lprastines veiklos pajamos ir sqnaudos.

Pelno mokes'-xrc straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio peln
pelno raokesdio sr'ilr'a \/adovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio i

ir kitiems klientams

i tikrqia verte.

uose parodomos fi
pat parodomos kitos

vimo mokesdiai yra

yra pripaiistamos, kai

vykdym4, iturimas
kredito unijos turto

I uZsienio

sqnaudos,

pelno (nuostoliq)

mokesdio ir atidetojo

ffiu, 2020 metq

Pag:'indiniai l.ikrrrr:jr skirtrunai atsiranda der sukauptq s4naudq ir patirtq nuostol
Kai :pskai)i:roiarnas bencias atidetqiq mokesdiq turtinis likutis, jis pripa

rus ar patvirtintus

ar atidetq mokesdiq

apmokestinan4iarn celnlti taikomas 5 proc. pelno mokesdio tarifas,20l9 metq - 5 proc.
'{t:cetas lelt^': mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galioj

balanso sudan'mo cjena ir kuriuos trkimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto realizavin
isiparei goj inq rr1,kC1,rno iaiikotarpiu.

ataskaitose tik ta dalimi. ktrrros rearizavimas, vadovyb.s nuomon e,yratiketinas.
finansinese



Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripazintos sio laikotarpio
kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarp! irykdytos i5mokos, ataskaitiniu
sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq inaSq verte.

imokos. Unijos pajai yraapskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas is kredito
Atskaitymai i privalomqli rezervq arba rezervini kapital4 yra privalomi ir negali but
kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapi
sudarys ne maZiau 9110 kredito unijos nuosavo kapitalo. privalomasis rezervas arba
unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali btti panaudojamas tik kredito uni
padengti" Panaudojus dali privalomojo rezervo arbarezewrnio kapitalo ir (arba)
veiklos nuostoliams padengti, i5 paskirstytinojo pelno vel atskaitoma i privalom4ii
kapital4 tiek. kad Pritrnlo-rris rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas

Kredito uniios privalomasis rezervas 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 3l d.

|vertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei
prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, isipareigojimq, pajamq
neapibreztumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq reiksmingos sritys, kuriose
nusidevejima ir finanslnio bei nefinansinio turto vertes sumaZejimo ivertinimus. BD
prielaidas, naudotas :-rliekant ivertimmus. Tokiq ivertinimq pasikeitimq rezultatas bus
ataskaitose" I<ai bus nlr.sratvms.

NeapibrdZtumai

Neapibrezti lsipareigojimai nera pripazistami finansinese
ataskaitose, rsskyrus arvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4
maZa.

Nearl.:le*its i:.Jtas finansinese

ataskaitose t.tomei, j..a.i .,.ra tiketina, kad

ataskaitose nera pipahistamas, tadiau jis yra

bus gautos pajamos arba ekonomine nauda.

ataskaitose. Jie yra

duodantys i5tekliai

balanse parodomos

iu nepripaZintos

tik pinigines

jos pelno atskaitymq.

maZesni kaip 90 proc.

ir atsargos kapitalas

inis kapitalas kredito

veiklos nuostoliams

kapitalo kredito unijos

rczervq arba rezervini

nustatyto dydZio.

pilnai suformuotas.

padaryti tam tikras

s4naudq sumoms bei

i vertinimai, apima

i ir,ykiai gali pakeisti

itomas finansinese

apra5omi finansindse

prarasti, yra labai

finansinese

8



poataskaitiniai 
ivykiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacij os
(koreguojantys ivykiai), finansindse ataskaitose yru atspindimi.
koreguojantys ivykiai, yra apra50mi pastabose, kai tai yra reik.minga.

Kredito r;n,':,-' ::irinrus lki ispirkimo termino raikomus vvp
gruodZio 31 d. - ner*rr1:o), eAD n" gruodZio 31 d. - 503).

apie Bendroves padeti balanso

Poataskaitini4i ivykiai, kwie
Poataskaitiniq ivykir'l nebuvo.

dien4

ndra

patyginamieji skaiiiai
Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir kraidq taisymas

verslo apskaitos standart4. Kredito unijos nustatytas esmines klaidos dydis tailcytas
ataskaitas yta0,3o/o nuo kredito unijos turto vert6s, bet ne daugiau kaip 43400 Eur.

atvaizduotos pagal 7-qji

Sias finansines

aisant esmines klaidas

sudare galimo pardavimo (2020

taikomas retrospektl.vinis metodas. praejusio ir ankstesnio laikotarpio klaidos, pastebetos
ataskaitiniu laikotarprr-r, yra taisomos einamojo laikotarpio finansinese ataskaitose.

rrl' FINANSINTU ATASI(arru pASTABosl. pastaba. pinigai valentai

LeSos l,li,<omerciniuor" barkuo.e
turimose atsiskaitomosiose

Le5os centrineje kredito unii

Pin ekvivalent ts vrso:

2 Pastaba. lnvesticiios I vertybinius popierius

Straipsnis

ri;iriiimo iermino iaikomi
I 
quly s qqfelryb i ni ai p opi eriai VVP

Parduoti laikomi VVp
Sukau flkanos

lnve sL.cijos i LCKL i<apital4 pajq

13

114

Finansiniai metai

Pinigai kasose

m.

Straipsnis Pra6jg finansiniai
metai

15 29

l7
523 256

555 285

eti&:i,:iai vvP (vertes
Viso investiciios i VVp

_llfy"_ii"iior i LCK p

TX-,:.-
-(s l af,u

127



Vidutine palDkanq nornos uZ vertybinius popierius 0,60 proc.
Investuodama Unija privaio atsizvelgti i apribojimus, kurie yra nustatyti Lietuvos banko nutarime ir

pagal galiojandi4 redakcij4 yra tokie:

Apribojimas pagal balansinio turto dali:
vir5yti 30 proc. Unijos vvp 2020 m. gruodZio 31

11,5 proc.)

Apribo_iimas pagal modifikuot4 finansing trukmg (MFT):
modifikuota finansine trukme negali vir5yti 2 metq.

bendra vertybiniq popieriq portfelio

Kredito untja, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte yra sumaZejusi.
Jei finansinio turto balansine vertd yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uL ixt',tuomet sio turto verte yra
sumaZejusi' Finansinio turto, kuris tikrqfa verte neregistruojamas todel, kad jo tikosios vert6s negalima
patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 tureq btti patikrirurmq
arnera jos nuvertejirro ooZymiu. Atitinkamai kredito unija atliko investiciiq i LCKU pajus vertes sumaZejimo
vertinim4' Atsizvel.siant i unijos narystg LCKU, LCKU turim4 sukaupt4 nuostoli, esamus ir planuojamus
LCKU veiklos rezultatus, investicijai i LCKU pajus 2020 m. gruodZio 3l d. buvo apskait5rtas l0 proc., t.y. 13
ttikst. Eur (2019 m. qruodZio 31 d. 10 proc., 12 t[kst. Eur) vertes sumazejimas.

LCKLI 2020 tn' visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2020m. balandz io 29 d.,buvo nutart4 kad
LCKU naritt oajiniai rnasai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne maZiau kaip 1,9 proc. upijos aktyvq (turto).

3 Pastaba' Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos is jq gautinos s,mos

Straipsnis

Termin indeliai LCKU
lJerminuoti ind6liai

i.2. nuo 3 mene
1.3 nuo 1 iki 5 m
1.4. daugiau kaip 5 rne
Leics laikomcs LCKU Iikvidurno
rezel-i,e (speciaiiosios paskirties
le5os

15 viso

Apskaidiuotosios nal,kanq nornos uz terminuotus indeli us 2020 m. svyravo nuo 0,5g proc. iki 0,75
proc. (2019 m. nuo 0,7r crcc. iki A,7}proc.).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties leSas LCKU, likvidumo palaikym o rezerve. Sis rezervas
skirtas kredito unlirl, LCKIj nariu veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas

vertybiniq popieriq dalis unijos balansiniame hrrte negali
d' sudaro 0 proc. Unijos turto (2019 m. gruodZio 31 d. sudare

38

69s

10



arba ismokant sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito turijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo
patvirtint4 dali lesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito umjoje. Esant poreikiui likvidumo
palaikymo rezeryo leSq pertekliq kredito unija gali atsiimti. UZ likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito
unijoms palukanos nera mokamos.

4 Pastaba' Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos is jq gautinos s,mos
Paskolq portfelio struktrlra ir pokydiai, ttikst. euru:

Rizikos grupe Apskaitine
verte

Spec.
atideiiniai

Apskaitine
verte

Spec.
atideiiniai

Suteiktos paskolos ir
kitos gautinos sumos

l 600 1406
582 J 426 4

i - .,rr4
147 I 228 l0
265 J 72 4
518 63 664 79

3 112 70 2 796 97ArIr0rtrzuota savikaina 3 042 2 699

Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2020 mefi4pradZioje btevo 97 tEkst. Eur, per
2020 metus speciaiiej. atidejiniai paskoloms sumazinti 27 ttkst. Eur.

covlD-19 pandemija neturejo reiksmingos itakos kredito unijos kreditavimo apimtims. Didziausi4
kredito unijcs paskorr porrfelio darf sudaro paskolos su NT sektoriams.

2020 n' L'alaiiciio nen' krecito unija (kaip ir visa Lietuvos centrinei kredito unijai priklausandiq
kredito umjq grupe) prlsijunge prie Lietuvos bankq asociacijos paskelbtq moratoriumq, pagal kuriuos siulomas
pagrindines kredito iurnos :rnoku atidejimas fiziniams ir juridiniams asmenims. Iki 2020 m. gruodZio 3l d.
kredito unijos paterlr;:rtq klientq prasymq del paskolq mokejimo grafikq pertvarkymo, atsiZvelgiant i covid-
19 situaciios sukelt'-is padarinius skolininkams, apimtis bendrqia verte sudare 23 ttikst. Eur (tai sudare 0,74 yo
kredito ,,rmjos oask-ori, cortfelio bendrqja verte).

11,

Jr.anoarune

)it
15 'i,isc



6 Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Straipsnis Pra6jg finansiniai metai

BDsimo Iai io iSlaidos
Kitas turtas

AlLicleto pelno mokesdio turtas

Kredito vruja2020 metais neturejo perimto turto uZ skolas.

Atidetojo pelno mokesdio turtas detaliau atskleidziamas 19 pastaboje.
7 Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

i iLem i Pastata , Kompiuterin

, .l I i , 6[ranga
rll

Likuiiai 2019 m.
sausio I d.

ijimo vert6

anortizaciia

Apyvarta per
2019 metus

Nuiaiw;rai
Nuside',,e, ilrras

amoit,zar'^ia
Likuiiai 2CIi9 rn.

iio 31 d.
- 114

0 -2s

1.2

a
-J

lmai

7



Nura5yto turto
nusideveiimas

Nttra{rmoi
5 9 5 lo

L

2

29Nusidevejimas
J (amortizacila) ? -l

-5Likuiiai 2020rn-l---l
gruodZio Jl d. ;

-

Islglumo \erte r

l
I

i

171 I "

Sukauptas i l-
_nusidevgi:mas 0 _27 _l
Likutinc'.'=.tiE

6
121

3
.)

4
0 0 -30

9t

Kredito iinijos paskirtis - kreditams pagal finansing priemong ,,Verslumo 
skatinimas 2014_2020,

finansuoj amas iS Europos socialinio fondo,, teikti.
T'ikslines kredito linijos panaudojimo terminas yra iki 2023_10_3r.

grqZinirrc te.nninas 2C33-1 1-05.

Galutinis tikslines kredito linijos

Ataskait;niais rnetais kredito--urija dalyvavo finansinese priemondse, skirtose palengvinti s4lygas
Salies zerres fikio subjektarr:s' 2020 m. gruodzio 31d. kredito umja, pagal Jungtines veiklos (konsorciumo)
sutartis' i5 CKLT bur'c gawsi paskol4 pagal UAB Zemes fikio paskolq garantrjq fondo igyvendinam*finansinp nriemone ''Paskol0s nukentejusiems nuo neparankiq klimato rei.kiniq.,. pagal 5i4 priemong i.duotqkreditq graiiriimo tr"ninas - iki 36 rnen.

9 Fastaba Mo!<etiros sumos rr isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

8 Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

Straipsnis

-

Paskclos iS LCKU--
Tiksline kredito liniia E LCKU

I5 viso

Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

I

99 97
100 97

Straipsnis

l'Mokdtino..u*ffi
asmenims
i. i. l'er:rriruotieii iffi
i)InA.li"i il.i^^--

Finansiniai
metai

Pra6jg frnaosiniai
metai

3 745 719J
2 880 3014

-::' :ij:::q,_tr_cgrer(ara\/ rrnf)
2. Mok6tinor .u-os i" ;"ip;"tgrjt-ri
.iulil}i, : s asm;nims

-:..;.jjlglruotiqiim
-.-:. ir.t..i,-i iki paffi_ii i/Iio:

865 705

149 117

68 69
8l 48

3 894 3 836

13



2020 m' gruodZio 31 d. palukanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams asmenims svyravo
nuo 0,15 proc' iki r,2 ptoc. (2019 m. - nuo 0,15 proc. iki l,2proc.), juridiniams asmenims - nuo 0,15 proc.
ikt 1,2 proc' (2019 m' - nuo 0,15 proc. Iki 1,2proc .).Uzindelius iki pareikalavimo paliikanos mokamos
nebuvo.

l0 Pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai
metai

lltos moketinos sumos ir
isipareigo.iimai

Sunnkti moketini mokesdia 5 I
rezeryas 7 5
audito i5laidos 

J

'glnrrnal
srDarersoiimai 7 6

ls vnso: t9 t2

11 Pastaba. Atidejiniai

Straipsnis tr'inansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Paskolom 70 97
LCKU paiams t3 13
I5 viso 83 ll0

13 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Straipsnis

talas

Tvalus paf inis kapitalas:

i Tvarus papildomas

Nominali vieno oagrindinio pajaus verte yra 30 eurq. Tvariq papildomq pajtl vieno pajaus nominali
verte 30 eury' visas l'nijos pa.iinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis pagrindin!
pajq, turi vien4 balsi "::,tr;l'r,<.arscr,lai nuo jo apmoketo papildomo ar tvaraus pajaus dydZio.

tr'inansiniai metai

14

-vl0kett
\!n ]

-^-
t l:(

Praejg finansiniai
metai

385 34s

375 5Jt
nls 3Z 36

343 301
ri)' .t;t_lt !ucllcil Datal

Neir,:,- us orriinis kapitalas 8,rfl7.i{gi,pa.rai I q 6
Itva_l:r1ltl papliclomt paJal I I 2



Kredito untja, gt4zindama asmeniui jo pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus (tvarius) pajus,
privalo ji proporcingai, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais naryste kredito unijoje pasibaige ar kuriais kredito
unrjoje buvo gautas pra5ymas grEzintipajinius ina5us uZ papildomus pajus, patvirtintde metineje balansineje
ataskaitoje iraSytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito
ismokedama jarnpriklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas ismokas, susijusias su
jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing bukle 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 5i screndim4 kredito unija privalo ra5tu pranesti prieZitiros institucijai ir gauti prieZiuros
institucijos leidim4 rnazinti pajin! kapital4. Leidimas maZinti pajini kapital4 isduodamas, jeigu prieZiuros
institucija isitikina, kad sumazinus kredito unijos pajini kapital4 jis bus pakankamas uztikrinti stabili4 ir
patikim4 kredito unijos veikl4.

Nuos avo kapi tal o reikalavimai

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas neturetq b[ti
mazesnis uZ jos pajin! kapital4. 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 3l d. kredito unijos nuosavas kapitalas nebuvo
maZesnis uZ jos pajinf kapital4.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami ai5kinamojo ra5to priede Nr. 1 ,'Nuosavo kapitalo pokydiai,,.
14 Pastaba. Pallkanq pajamos ir sqnaudos

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai
metai

UZ paskolas nariams 168 r62
UZ vertybinius popierius

1
a
J

UZ leSas LCKU 5 4
UZ leSas bankuose ir kitose kredito uniiose
I5 viso paiamq 174 169
UZ indelius 14 l5
UZ LCKU paskolas

0
Uz trlGlmlq programu paskolas 0 0

ria uil l4 15q.rrynosros paluKan 160 r54

15



15. Pastaba. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veikros pajamos ir sqnaudos

16. Pastaba. Finansinio turto vertOs pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Paskoh) adm inistravimo mokesdiai
Korn i s in 

i 
q p_ajgtr 

"gZpqKorteliq apta.nu,

Iinu,rt.-l .,,u1.-l -.,u iaon"s ffi
,^r,.^l 

-

--aSi-, .il ':('tti.r- tv I.:. SAnaUdtlS

Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai
metai

2t l1
J 2
0 0
2 2
I I
0

27 16
1 1

1 2

0
I 2
3 5{ rr'rulenEq apurnavimo veiklos

Illos
24 11

I Straipsnis

l Finansinio rr*o

_ . Fp"cL

specialiuiq atidei iniq vm
------^ ---. -:-- Nr.u5)t,+ parkolq r4ffi

tr'inansiniai
metai

Praejg finansiniai
metai

29
78

3;
80

27 63

J 17

a

-

Kitas finan.ro

P..t;-" I ,
r\r.(r,rzuur4f, pEillas ts v vr operacllu

NJarorli-,'^+^- ^^l-^^^ :Y r /r in -----t-

Nerealizuotas nuostolis iI VVp operacijq -1 ,)

l7 Pastaba. B:ndrosios ir administracinds s4naudos

Straipsnis

Durbor2*offi
Nusidevejirnp lruffi

Reklarostrmarffi

Finansiniai
metai Pradjg fi nansiniai metai

81

5 5
J J
l0 9

16

iiniai nebalansiniams

Straipsnis



Indeliq draudimo s4naudos 5 {
Aiidito iSlaidos

Ofiso reikmenys
Teisines iSlaidos

1

5

0 I
Draudimo iSlaidos 2

t-uI(L neir:rz::.siniu paslaugq i5laidos 18 1A
Telefc, as rr ryiio s4naudos 4 4ISlaidos h.'e',rtu ;niiq asociaciiai

_ -.l,tos iSlaidos
I

39 29
ls vtso 173 156

l8 Pastab;,t (itos veiklos pajamos ir sqnaudos

I Paraipq nUg_ryo

I F'elr as is ,, er.,.
I fX "';^^ -.^:..-,-.I I5 viso ira.l*
: fI viso sana

Atideto pelno mokesdio turtas nuo mokestiniq nuostoliq apskai toje 2020m. nepripaZistamas.

20 pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

{prastinemis versio s4lygomis kredito unija susiduria su galima pinigq srautq suderinamumo rizika.
Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi vykdyti savo
isipareigojin'us Pag.ndiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtint4 informavimo

Str-:r!psnis

-___;--nos palamos

Finansiniai
metai Pradj g finansiniai metai

4 4
lcr.lr", uZsrenic valiuta

I r:I
4 4

19 Fastaba. Pelno mokesdio sanaudos

Straipsnis Finansiniai
metai Pradjg fi nansiniai metai

Einamqiq metq pelno mokestii 4
Praeito laikotarpio pelno mokesdio
korekciios
Atidetojo pelno mokesdio
s4naudos (pajamos)
fS viso pelno mokesiiu.aruudu A

0

Atiddtojo pelno mokesiio turtas

Pra6jg fi nansiniai metai

Turto pokytis del sukauptrt lpraJtfiE veiklos
mokestiniq nuostoli

L7

2

1

Finansiniai
metai

2 2

2 2



sistem4, likvidumo

planavim4.

2020-12-31

valdymo kontrolg, finansiniq Saltiniq diversifikavimx numatomq isipareigojimq

Iki 3 men.

Nuo 3 men.

iki
I5

Viso

Turtas 793 ', 675

fsipareigojimai, kapitalas , 1503 ] tSZt

Likvidusis iurtas

2020-12-31

Iki 3

men.

Nuo 3

m6n.

iki
I metu

Nuo I
metq

iki
5 metu

Ilgiau

kaip

5 metai

IS

Viso
Turtas 4s9 966 1312 1618 4355
fsipareigojimai ,

kapitalas
ir
rczervai 1452 1s 19 88s s00 4355
Likvidusis turtas

789
!!aam iej i isipareigoi imai
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2 I Pastaba. veiklos izik4 riboj antys normatyvai, istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyi kapitalo pakankamumo,

likvidumo, didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio valiuta ir
likvidumo normaf ,r.rrs 

.

Finansiniai
metai

Pra6jg
finansiniai
metai Normatwo dydis

Kapitalo pakankamumo ^^ ^_norrnatyvas 10,06 79,45

kredito unijos perskaidiuoto kapitalo ir
kredito rizikos, rinkos rizikos,
atsiskaitymq rizikos, sandorio Salies
kredito rizikos ir operacines rizikos
kapitalo poreikiq sumos santykis ne
maZesnis kaip 10,50%x

Likvioumo rodikris 219,75 492,45

kredito unijos likvidaus turto ir kredito
unijos grynojo netenkamq pinigq
srauto santykis ne maZesnis kaip 100
proc.

DidZiausios pasliolcs sumos
vienam skolininkui normatyvas L+)J t 13,04

paskolos suma vienam skolininkui
neturi virS1ti25 proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo

DidZiausics atviros pozicijos
uZsieni o val iuta normat5rvas

Bendros atvirosios valiutos pozicijos ir
kredito unijos perskaidiuoto kapitalo
santykis, ne didesnis kaip 25 proc.,
vienos valiutos atvirosios pozicijos ir
kredito unijos perskaidiuoto kapitalo
santykis, ne didesnis kaip 15 proc.
kredlto unijos perskaidiuoto kapitalo***Lietuvosbankova1dybos2017m.birZelio:oa.6q

normat) /Ll patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo normatyvas bei numatlrtas pereinamasis laikotarpis tki2o2g
m. sausio 1 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 pasiekgs 10,5 proc. (taikomas pereinamasis laikotarpis),
paskolos suma vienam skolininkui lki 2027 m. gruodZio 31 d. neturi virsyti maZesniojo iS Siq dydZiq: 25 proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

CoViD-19 pandemija neturejo reik5mingos itakos kredito unijos veiklos normatyq vykdymui.

22 P astaba. Susijusios Salys

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai , paskolq
komiteto pirmininkas , vidaus auditoriaus ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadow artimaisiais

rySiais susi.iusiais asrnenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis) ,vaikai
, tevai (iteviai) ir jurrCiniai asmenys , jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir
(arba) balsavirno teisiu Cali.
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Finansiniai metai Pra6jg finansiniai
metair r rsralstu{Jla su oarDo uZmokesdiu

susijusiq i5mokq, iskaitant
rqqu!!r!r!9!9!ils!_
Tantjemos

29 l8
7

]=1t9 r_PrESllePeIgllumos
-15 r.iso:

;sr;lrt"c.gc3ilnq vadovybei, 
]

,re;s,aitanr priimtq indeliq, likudiai I

lailiotar.:.,io pabaigoie 
I

36 t8

unijos sttsii:'13i6p1s Salims isduoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygomis. susijusioms salims
isduoq paskolq ir pr'i::r'ti-l rnJeiirr lihuiiai bei kiti sandoriai su susijusiomis salimis pateikiami Zemiau:

!u,r!*ti i5laidos

,r.i-,.{aiil} rSiaidos uZ LCKU
,^^^t-

:-Ys!^
Indeiiai LCKU, iskaitant
! i.r {4!lptas pah.rkanas
Paiilkanq pajamos uZ indelius
LCKU

Pagal IJ'\B Zemes Dkio paskolq garantijq fondo igyvendinamq skatinamqi4 finansing priemong

"Paskolos Dkio subjektq, veikiandiq zemes Dkio ir Zuvininkystes produktq gamybos, perdirbimo ir prekybos
srityse' likvidumui uztikrinti covlD-l9 ligos protr[kio laikotarp iu,, 2020m. gruodZio 3ld. i.duottl kreditq,
neitraukiamu i balansl, suma sudare 2.187 .970,00 Eur. Pagal si4 finansing priemong isduotq kreditq gr4Zinimo
terminas - iki 84 men

23 Pastaba" Nebaransiniai isipareigojimai ir neapibrditumai
2020 m' gruodzio 3 1 d' kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasirasytas, tadiau neismoketq

paskolq sutartis) suma sudare 20.000,00 Eur (20r9 m. gruodZio 3r d. _ 0,00 Eur).
Nuo 2020 rn' l':ovo 12 d' pagalpatalpq nuomos sutarti kredito unija,,vievio taupa.. nuomojasi patalpas,

adresu Gedimino g' i 88, Trakai, kuriose registruota Unijos buveine. Menesinis patalpq nuomos mokestis
sudaro -79.44Bur.

Pradjg
finansiniai metaiI sr .ro;L+ paskoiU lii<udiai



Nuo 2020 m. lapkridio 18 d. pagalauto nuomos sutarti kredito unija,,Vievio taupa" nuomoja automobili
is UAB Transporent, kurio menesinis nuomos mokestis sudaro 61g,00 Eur.

24Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

informacija a:ie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 "Pinigq srautq pokydiai".

25 Fastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Eil.
Nr. Rodikliai

Suma
(Eur)

1

lJepaskirs{tas pelnas (nuostolis) finansiniq metq
pradiioie

0
2 Grynasis finansineq metines ueiklos rezultatas 40
,) Dengiamas praeiusiq finansiniq metq nuostolis 0
I A6&4lryrn4i ! privalom4i i rezew 40

26 Pastaba. I oataskaitiniai ivykiai
Kitq i\ykiq, l'-',rie gaietq tureti reik5mingos itakos Sioms finansinems ataskaitoms, nebuvo.

Administrac..itlsvaocv,=--/7*JohtaVirganavidiene

rt
vyr.,ruhaitei"- dry Laimute Kobeleva
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Krcdito uqrje'.Vieylo ttup. ,'

(kredito unijos pavadinimas)

i 100657?3 Gedimino g.1E6 ,_Tratei , Trelq r.

ikredito unijos kodas, sdr6ses, kiti duorncnys)

PtNtGu SRAUTU polryelAl

2021-0341

(ataskaitos sudaryno date)

Eit. lrlr. Stralpmiai Perteba
l{r" Fir.snainiai mote Pra*rg ff.ran€iniai m&i

t. . .T-,q* ,7E lilryrt rGnEl

1.1.
180 17512 sumokctospalokanos-

1
15 15

165 160t,2.1

sumok*ti ii:,t.s:..a,--.- 24.22 15

t.2.2.
3 5

21 10.3.1. lsusigrq:intos p

suteiktcs past<ctc: :I r:rtcsI rp.lita.3.2.
483 496

t.3. Rezuitaras H 798
l%

865

il ruet,i. 315 369.4.1
7 027 6 6441.4.2" indeliq i5 xl,en:i- ,r kre i.

%
xez.;tia:as.4. i 6e66 6 717

73

55
lpaskrrtres jeiu igmoir, !3lsztm 18
f 
Rezulta:as-----

-
37ps,,suv-i5. gdufir* t-.ijjtos _:'-

6
.6.2. 5

.6.3
157 't52

.5, Rer!ltatas

ti
151 - 117

271 382

1t. lnr'"*ti"in*"ffi

-a

lgraulo. p",&df
is*orouisgyi"nru"@
Rezufiaras %
praukos perbrdiranr,lffi- { maieriairdi, nemateriatqji turt{

1.1

fi.1.2. 500
3

1

t 2.1
500 3

.2.2.
turtq

iezli$tas 1
5

1.
1 5

.3.2.

_ vr,^ru> srrrlgq lptaUKOS

-

.itOS rrvesilCtnes ve,(roE p,nrg,-{ ,SmOtOS

iezuilatas[.3.

3l 472

61



Finan$in66 v€iklos pinigq srautai

is na!'rams g:.azii.rtj pagitnotntat ,r, pag,,oom,ffi
caires l$moxejrrnas xfec{c untros nariams

__
, aJuurvirrji,)iuvr,ur .SrparE,$jjr,.trus gau(OS SUfilOs

.2 Apag.isubordinuotrro.,u",*iffi

i!,.Ilos.l113:s,n6s veikies prnlgL rprauiics

:kllos rrnan6,ngs vg,^rcs n,n.g.. ,snlckoS

;SryEq'i,!i"a"$,n"6 "tv . ".,,::' i ''tt6rs t':rsl1::1r!! rylfgeiimry r:umatriimery
vi -. -%: l",rniea rar,(otarpin pradiioie
Vt. i pinisai ,aid;i. p"b"G

acrtcs vadove

caieigu pevaotnrmas)
(vardas ir pavard6)

(vyriausioto b;;lial:eiiir rbuhailer o: ,rta galiflat' tvarkyti apskaitq hito
as,f.rnS paiei!l, #avAd:r*ifi,las,

1.2.

1.3.

IRezuiraras

629

285

4

1/

,'1



Kredito unija'yievio
(kredito lniios pavedinim*)

110065773 ,Gedimino g. lgts,Trakei , Tnkq r.
{kredito unijos kodas, rdrcses, kiti duomenyr)

NUOSAVO KAPITALO POKYENI

2020 mctq

-

(vyriausio.io buhalterio (buhatte rio) arbs ga tineio tusrkyti
apskaitq (ito asmens pare,gq pavarlinimas;

Pajinis kapitetas
t{e.zervai !r t€pitalai. '...t'.-,...*",Y

t0k$t. Eur
%


