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TURTAS Pastabos

Nr.

Finansiniai metai Praejq

finansiniai
metai

A. TURTAS

L Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1 3 093 758

ll. I nvesticijos j vertybinius popierius Z 377 22t

il1. Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir
kitos i5 jq gautinos sumos

"3_
2986 33

tv, Kredito unijos nariams suteiktos paskolos
ir kitos i5 jq gautinos sumos

#. 10 302 3176

Kitas finansinis turtas 5 t7t
vt. Atsargos, ui skolas perimtas ir kitas turtas

vil. llgalaikis materialusis turtas 0 1-62 95

vilt. Nematerialusis turtas q

TURTO 15 VISO: t7 031 4283

NUOSAVAS KAPITALAS IR

IStPAREtGOJTMAt

Pastabos

Nr.

Finansiniai metai Pra6jq

finansiniai
metai

B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 1.5 707 3 922
t. Mok6tinos sumos ir jsipareigojimai kredito

jstaigoms
Z 712

il. Moketinos sumos ir isipareigojimai
klientams ir kredito unijos nariams

I 15 552 3761,

ilt. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai 9 43 77

tv. Atidejiniai





Subordinuotieji isipareigojimai tq 150

c. Nuosavas kapitalas 1324 361

I Pajinis kapitalas 11 761, 297

il. Privalomieji rezervai ir kapitalas
"1.1,.

441 9

ilt. Perkainojimo rezervas

tv. Nepaskirstytasis pelnas ( nuostoliai) 122 55

lv.1. Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) t22 55

tv.2. Ankstesniq metLl pelnas (nuostoliai)

NUOSAVO KAPITALO lR ISIPAREIGOJIMU
rS vrso:

L7 031 4283

Administracij os vadove

Vyr.buhaltere

Rasa
Simkuviene

Snieguole
Liutkuviene





MAZEIKIU KREDITO UNIJA
(kredito unij os pavadinimas)

110088957 Laisv6s g. 11-9, MaZeikiai
(kredito unijos kodas, idresas, kiti duomenys)

2O2O m. gruodiio m6n. 31 d. PELNO
(NUOSTOLTU) ATASKATTA

2021-03-02
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. tUkst. Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir

valiuta)(ataskaitin is laikotarpis)

vlene

eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Finansiniai
metai

Praejq

finansiniai
metai

t. Palukanq pajamos 1.2 584 172

ll. Pal0kanq sqnaudos \,2 6t 30

ilt. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 13 96 24

tv. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos a-) 13 2

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

'.t4 20 15

v.1. Specialiqjq atiddjiniq sqnaudos 1.4

20

-15

v.2. Kitas finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

14 0

vt. Kitas finansines ir investicin6s veiklos pelnas
(nuostoliai)

vil. Bendrosios ir administracin6s sqnaudos 15 484 122

vilt. Kitos veiklos pajamos L9 t

tx. Kitos veiklos sqnaudos 16

X. PELNAS (NUOSTOLIA!) PRES APMOKESTINIMA 143 57
xt. Pelno mokestis t7 21 2

xlt. GRYNASTS PELNAS (NUOSTOLTAI) a 122 55

Administracijos vadove n Rasa Simkuvi//

Vyr.buhaltere Snieguole Liutkuvien
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MAZEIKIU KREDITO UNIJA

1 10088957, Laisves g.1 1-9, MaZeikiai

AISKINAMASIS naSras
2020N.4.. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos t[kst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

MaZeikiq kredito unija buvo uZregistruota 2003 m. balandZio 20 d.. Duomenys apie kredito

unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 2003 m. kovo 20 d. i5dave licencij4 MaZeikiq kredito unijai teikti licencines

finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

MaZeikiq kredito unija - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir socialinius

poreikius, turi licencij4 ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu i5 neprofesionaliq rinkos

dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijq istatyme nustatytq finansiniq

paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusiq rizikqbei atsakomybg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu bei kitais

istatymais, prieZi[ros institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

Kredito unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau - LCKU) nare.

Unija yra isik[rusi adresu Laisves g.l l-9, MaZeikiai.

Nuo 2020 m. sausio 01 d. prie MaZeikiq kredito unijos, prisijungus Sedos kredito unijai,

Naftininkq kredito unijai ir kredito unijai Skuodo bankelis, kurie baige savo veikl4 kaip juridiniai

asmenys, o MaZeikiq kredito unija pereme jq teises ir pareigas. Minetq unijq finansines ataskaitos

pateikiamos 3 priede. Prisijungusios unijos tapo skyriais:

L Sedos skyrius, Vytauto g. 14-2, Seda

2. Naftininkq skyrius, MaZeikiq g. 75 Juodeikiq k., MaZeikiq rajonas

3. Skuodo skyrius, Vytauto g. l3-33, Skuodas

Kredito unija 2019 m. gruodZio 31 d. neturejo nutolusiq kasq.

Per 2020 m. kredito unija, uZdare Ziaiq kas4, Ylaki\g.4-3,Lidikai, MaZeikiq rajonas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 16 darbuotojai (2019 m. pabaigoje - 5

darbuotojai). Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Zemiau:





Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai

Nariai Asocijuoti
nariai

Fiziniai asmenys 4949 153 8

Juridiniai asmenys 68 23
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II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiauyra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito unijos 2020 m.

finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2020 m. gruodZio 31 d. galiojusi Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes

istatym4, galiojusius Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, kurie apima standartus ir

metodines rekomendacdas, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo

valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkym4,

ir unijos apskaitos politik4.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 d. ir

baigiasi gruodZio 31 d.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose finansinese ataskaitose yra pateiktos t0kst. eurq, jei nera nurodyta kitaip. Del sumq

apvalinimo iki tUkst. Eury, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereik5mingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta i5reik5to turto ir

isipareigoj imq likudiq.

Pagrindiniai principai

Ats ar g umas ( k o ns e rv atyv umas ). Kredito unij a pasirenka tokius

turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos b[tq

verte nebfrtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o neformos pirmenybi. Ukines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos apskaitoje

iraSomi pagaljq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljq juriding form4.

Reikimingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankama reik5ming4

informacij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai flrnansiniq

ataskaitq vartotoj ai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus

reik5mingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Pagal pastovumo princip4 turi bflti galima palyginti kredito unijos

skiningq laikotarpig finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad bfltq Zinomos kredito unijos

finansines bukles, 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 parodyti kredito unijos finansing b[klg ir veiklos rezultatus. Jei

apskaitos

ivertinti

rmetodus, kuriais jos

apdairiai, t.y., kad jq





per ataskaitini laikotarpi arba jam pasibaigus tam tikrq apskaitos sridiq politika keidiama,

ai5kinamajame ra5te nurodoma, kokie bltq finansiniai rezultatai,jei bltq taikoma ankstesne apskaitos

politika, ir kokie jie yra dabar.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos i,.yko (ne pinigq gavimo arba

i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,

parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir

apie isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi btiti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Svarbumus. Informacijayra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties

ir ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

veiksmingumq.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikimatada, kai ji yra tiksli, i5sami

ir joje nera reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bfrti matyti tikra ir

teisinga finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pakeitimai.

Palyginimas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad

finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai galetq palyginti jose pateikt4 informacij4 su kitq

ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama informacija ir teisingai ivertinti

finansines bUkles, veiklos rezultatq, pinigq srautq pokydius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijos i vertybinius popierius

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius

popierius. Sie vertybiniai popieriai pripahistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.





Ikedito unija turi iki i5pirkimo termino laikomq vertybiniq popieriq. Iki iSpirkimo termino

laikomas turtas - tai investicijos i vertybinius popierius su tikslu valdyti juos iki iSpirkimo termino,

gaunant fiksuotas arba galimas nustatyti sumas, i5skyrus parduoti laikom4 finansiniturt4, paskolas ir

gautinas sumas. Iki i5pirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai pirmq kart4 pripaZistami isigijimo

savikaina. Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, iki i5pirkimo laikomi vertybiniai popieriai

vertinami amortizuota savikaina, kuri apskaidiuojama taikant apskaidiuotq palfikanq nornos metodq.

Finansinis turtas priskiriamas iki i5pirkimo termino laikomam finansiniam turtui tik tada, kai kredito

unija ketina ir sugeba ji i5laikyti iki i5pirkimo termino ir nesinaudos galimybe ji parduoti.

Visi iprastiniai vertybiniq popieriq isigijimai ir pardavimai pripaZistami atsiskaitymo metu. I

vertybiniq popieriq isigijimo vertg iskaidiuojamos visos su pirkimu susijusios s4naudos.

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 i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-

ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuoqjq indeliq sukauptos palfrkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumq straipsnyje parodomos kredito

unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palflkanomis.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos

standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri

gaunama taikant apskaidiuotqjq palEkanq metod4).

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai nei5vestinis, aktyvioje rinkoje nekotiruojamas

finansinis turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis. Pirm4 kart4

paskolos pripaZistamos sumoketo atlygio - isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas

vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqjq

palokanq norrnos metodq. Suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos apskaitomos su

paliikanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

Paskolq vert0s sumaZdjimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines

skolininko b[kles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio i"yki.l ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama paskolq rizikos grupei.





Paskolos, ivertinus izikq, grupuojamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus i

grupQ, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti

apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

paskolos rizikos

tiketini paskolos

Paskolq rizikos grupd
Apskaitin6s vert6s sumaZdj imo

dydis proc.

2020 m. 2019 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0

galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25

abejotina (IV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4

atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 6 proc. (2019 m. -7 proc.)

diskonto norrna.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4) 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 perleist4

materialqfi ir nematerialqfi turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,

neparodytas kituose balanso straipsniuose, pripaZistamas ir vertinamas pagal 18-jo verslo

apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq, uZ

skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto straipsnius

neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama

parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas (o 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 "Ilgalaikis

materialusis turtas" nuostatas, verte.
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Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialus

turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 450 Eur (2019 m. - 450

Eur), parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto

nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini b[d4,

proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatom4 jo naudojimo

laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemi au :

Ilgalaikio turto grup6
Nusid6vdjimo (amortizacijos) laikotarpis,

metais

Pastatai 25

Lengviej i automobiliai 6-10

Baldai 6

Kompiuterine iranga 3

Kita lranga 4

Remonto ir prieZiiiros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezvltato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir

isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa

kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma.

Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir vertinami

pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame straipsnyje

parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo verslo

1,1.





apskaitos standarto "Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui"

ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iSleisti ilgalaikiai

skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq

suma, atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos

amortizuota savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertds susidargs skirtumas

pripaZistamas pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos

padengimo laikotarpi taikant galiojandias pal[kanq norrnas. Skolintos le5os pripaZistamos

atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai yra

teisine galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba

realizuoti turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pal[kanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas

tikrqia verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto paltikanq pajamos

apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq paltikanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZistamos

kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti

patikimai ivertinta.

Pal[kanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems

klientams priskaidiuotos paliikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie

nevertinami tikrqj a verte.

Komisinig ir klientq aptamavimo veiklos pajamq ir sqnaudq 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

mokesdiai yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5 karto juos gavus. Komisiniq s4naudos

yra pipaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai

atliekama susij usi operacij a.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
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tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo

panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais, kitu finansiniu turtu, pelnas arba

nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos kredito unija formuoja

atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i kliento

finansing ir ekonoming biiklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4,

i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos

laedito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito finansines ir investicines veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq uZsienio

valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq reniltatai.

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

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 mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio ir

atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio istatymu,2020

metq apmokestinamajam pelnui taikomas l5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2019 metq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto

realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese

ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybds nuomone,yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq ina5q verte. Pajiniai ina5ai gali buti tik

pinigines imokos. Unijos pajaiyra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezervas arbarczervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno atskaitymq.

Atskaitymai iprivalomqirezervqarbarczervinikapital4 yra privalomi ir negali btiti maZesni kaip 90

proc. kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir

atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas arba

rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali bflti panaudojamas tik





kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dali privalomojo rezervo arba

rezervinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos nuostoliams padengti, i5

paskirstytinojo pelno vel atskaitoma i privalom4ji rczewq arba rezervini kapital4 tiek, kad

privalomasis rezervas arbarczervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatyto dydZio.

Kredito unijos privalomasis rezervas 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 31 d. nebuvo pilnai

suformuotas.

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos nariq papildomq ina5q ir

(ar) kitq negr4Zintinq le5q. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti kredito unijos

finansini stabilumq. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq

susirinkimo sprendimu gali bfti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.

[vertinimg naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia

padaryti tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, isipareigojimq,

pajamq bei s4naudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq

reik5mingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio bei

nefinansinio turto vertes sumaZejimo ivertinimus. Bfisimi ivykiai gali pakeisti prielaidas,

naudotas atliekant ivertinimus. Tokiq ivertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas

finansinese ataskaitose, kai bus nustatytas.

Neapibr6Ztumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansinese ataskaitose. Jie yra apra5omi

finansinese ataskaitose, iSskyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys

iStekliai bus prarasti, yra labai mala.

NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau jis yra apraSomas

finansindse ataskaitose tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomine nauda.

Poataskaitiniai ivykiai
Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendroves padeti

balanso dien4 (koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai

ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai yra reik5minga.
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Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal 7-

4ji verslo apskaitos standart4. Kredito unijos nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias

finansines ataskaitas yra 0,1 - 0,3 nuo kredito unijos turto vertes, bet ne daugiau kaip 43 400 Eur.

Taisant esmines klaidas taikomas retrospektyvinis metodas. Praejusio ir ankstesnio laikotarpio

neesminds klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yra taisomos einamojo laikotarpio finansinese

ataskaitose.

Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaidiai buvo pakoreguoti, kad atitiktq einamqjq metq

pateikimo pokydius.
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III. FINANSINIU ATASKAITV PASTABOS

2. Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius

Kredito unijos turimus iki i5pirkimo termino laikomus VVP 2019 ir2020 m. sudare Lietuvos
Respublikos Vyriausybes. Apskaidiuotosios pallkanq norrnos uZ vertybinius popierius 2019 ir
2020 m. buvo 0,37 proc.

Investuodama Unija privalo atsiZvelgti i apribojimus, kurie yra nustatyti Lietuvos banko
nutarime ir pagal galiojandi4 redakcij4 yra tokie:

Apribojimas pagal balansinio turto dali: vertybiniq popieriq dalis unijos balansiniame turte
negali vir5yti 30 proc. Unijos VVP 2020 m. gruodZio 3l d. sudaro 0,50 proc. Unijos turto (2019
m. gruodZio 31 d. sudare 3,50 proc.).

Apribojimas pagal modifikuotq finansing trukmg (MFT): bendra vertybiniq popieriq portfelio
modifikuota finansine trukme negali virSyti 3,5 metq. Unijos MFT 2020m. gruodZio 3l d. sudaro
0,66 metq (2019 m. gruodZio 3l d. sudare 1,23 m.)

Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte yra
sumaZejusi. Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti ui. turtq,
tuomet Sio turto verte yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikr4ja verte neregistruojamas todel,
kad jo tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio dienq turetq bEti patikrinama, ar nera jos nuvertejimo poZymiq.
Atitinkamai kredito unija atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4.
AtsiZvelgiant i unijos narystg LCKU, LCKU turim4 sukaupt4 nuostoli, esamus ir planuojamus

Straipsnis Finansiniai metai Pra6j g finansiniai metai

Pinieai kasose t73 59

Le5os LR komerciniuose bankuose
turimose atsiskaitomosiose saskaitose 70 6

Le5os centrineie kredito uniioie 2 849 693

Pinisai kelvie
Pinieu ir iu ekvivalentu i5 viso: 3 093 758

Straipsnis
Finansiniai

metai Pra6jg finansiniai metai

Iki i5pirkimo termino laikomi vyriausybes
vertybiniai popieriai (VVP) t02 154

Parduoti laikomi VVP
Sukauptos palflkanos

Atideiiniai VVP (vertes sumaZeiimas)
Viso investiciios i VVP 102 154

Investic OS LCKU paius 305 74

Investic OS LCKU kapitala paiu nuverteiimas 31 7

I5 viso 377 221
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1. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentas





LCKU veiklos rezultatus, investicijai iLCKU pajus 2020 m. gruodZio 31 d. buvo apskaitytas 10

proc., t. y. 30520 Eur (2019 m. gruodZio 31 d. - 10 proc., 7450 Eud vertes sumaZejimas.

LCKU 2020 m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2020 m. kovo 26 d,,buvo nutarta, kad
LCKU nariq pajiniai inaSai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne maliaukaip 1,9 proc. unijos aktyvq
(turto).

3 Pastaba. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos

Apskaidiuotosios pahikanq nonnos uZ terminuotus indelius 2020 m. svyravo nuo 0,26 proc.
iki 0,87 proc. (2019 m. unija terminuotq indeliq neturejo).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. Sis
rezervas skirtas kredito unrjq, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtilcinti, suteikiant kredito
unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4
jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje
s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtintq dali leiq nuo visq
terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje. Esant poreikiui likvidumo palaikymo rezervo
le3q pertekliq kredito unija gali atsiimti. UZ likvidumo palaikymo rezeryo le5as kredito unijoms
palukanos nera mokamos.

4 Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos sumos.

Paskolq portfelio strukt[ra ir pokydiai, t[kst. eurq:

Straipsnis Finansiniai metai Pra0j g finansiniai metai

Terminuotieii ind6liai LCKU
1. Terminuoti ind6liai 2 854 0

1.1. iki 3 menesiu 20t
1.2. nuo 3 menesiu iki 1 metu 145 I
1.3 nuo 1 iki 5 metu 1202
1.4. daugiau kaip 5 metu
Le5os laikomos LCKU likvidumo
rezerve (specialiosios paskirties le5os)

132
33

I5 viso 2 986 33

Rizikos grupe Apskaitine
verte

Spec.

atideiiniai
Apskaitine verte

Spec.

atideiiniai
Suteiktos paskolos ir
kitos gautinos sumos
Standartine 8649 2520
Galimos rizikos 743 2 320 2

Padidintos rizikos 315 5 164 5

Abeiotina t78 5 15

Nuostolinsa 456 27 165 I
I5 viso 10 341 39 3 184 8

Amortizuota savikaina 10 302 3 176
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Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2020 metq pradZioje buvo 8 t[kst.
Eur, per 2020 metus specialieji atidejiniai paskoloms padidejo iki 31 t[kst. Eur.

COVID-I9 pandemija neturejo reik5mingos itakos kredito unijos kreditavimo apimtims.
DidZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos bfrstui ir bEsto remonto sektoriui.

5 Pastaba. Kitas finansinis turtas

2020 m. MaZeikiq kredito unija isigijo administracines patalpas, kurios neperduotos naudojimui.

6. Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6j9 finansiniai

metai

Administracines patalpos 110

Spec. atidejiniai kitam finansiniam turtui (vertes
sumaZeiimas)
Kitos sukauptos paiamos Trumpalaikes skolos I

Kitas finansinis turtas i5 viso 1ll

Straipsnis Zemb
Pasta-
tai

Kompiu
-terin6
iransa Baldai

Trans-
porto
priemon6
s

Kitas
turtas

Nemate-
rialusis
turtas Viso

2020 m.
sausio 1 d.

Isigijimo
verte 0 92 7 6 0 20 125

Sukauptas
nusidevejima
S 0 5 7 6 0 12 30

Sukauptas
vertes
sumaZeiimas
Likutine
verte2020-
01-01 87 0 0 8 95

2020
ataskaitiniai
metai

Isigijimo
verte2020-
01-01 0 92 7 6 0 20 12s

Isieiiimai I 1

Vertes
kapitalizavim
as
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Pardavimai
NuraSymai
(nura5yta

isigijimo

Perklasifikavi
mai

Isigijimo
vertes
detaliam

Skirtumai:

Sukauptas
nusidvejimas
2020-0r-01
Nusidevejima

Parduoto
turto
nusidevejima
s

Nura5yto
turto
nusidevejima
s

Perklasifikavi
mai

Sukauptas
nusidevejima
s2020-12-31

Sukaupto
nusidevejimo
SUMOS

detaliam

2020 m.
gruodZio 3l
d.





Sukauptas
nusidevejima
s

Likutines
vertes
detaliam
turto s4ra5e,

2020-12-3t

Skirtumai:

[sigijimo vertes detaliam turto sqra5e: per 2020 metus Kita traktuojama susijungimo btidu
pridetas turtas i5 prisijungtq unijq.

7 Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jq finansiniai metai

Paskolos i5 LCKU

Tikslind kredito liniia i5 LCKU 't12

15 viso 112

Kredito linijos paskirtis - kreditams pagal finansing priemong "Verslumo skatinimas20l4-2020,

finansuojamas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

Tikslines kredito linijos panaudojimo terminas yra iki 2023-10-31. Galutinis tikslines kredito linijr

grqZinimo terminas 2033-l l-05.

20





Straipsnis
Finansiniai metai

Pradjg finansiniai
metai

1. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai
fiziniams asmenims 15 224 3740
1. 1. Terminuotieii indeliai 6 350 23t5
1.2. Indeliai iki pareikalavimo 8 874 t42s
2. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai
iuridiniams asmenims

328
2l

2. 1. Terminuotieii indeliai
2.2. Inddliai iki pareikalavimo 328 2t
I5 viso: t5 552 3 761

8 Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

2020 m. gruodZio 3l d. palUkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams asmenims
svyravo nuo 0,05 proc. iki 1 proc. (2019 m. - nuo 0,1 proc. iki 1,5 proc.), juridiniams asmenims

- nuo 0,05 proc. iki 1 proc. (2019 m. - nuo 0,1 proc. Iki 1,5 proc.). UZ indelius iki pareikalavimo
pahkanos mokamos nebuvo.

9 Pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg finansiniai

metai
Kitos moketinos sumos ir isipareisoiimai

Surinkti moketini mokesdiai

Atostogu rezervas t7 5

Sukauptos audito i5laidos
Moketini atlysinimai
Moketinas Pelno mokestis 2t J

Kiti isipareisoiimai 5 3

I5 viso: 43 11

10 Pastaba. Subordinuotiej i isipareigojimai

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai
metai

Gautos paskolos iS LCKU 150

Sukauptos palflkanos uL gautq,
paskola

I5 viso: 150

Siekdama sustiprinti kapitalq, kredito unija 2018 metais i5 Lietuvos centrines kredito unijos

gavo subordinuotqjq paskolq. Paskolos suma - 150 tlkst. Eur, terminas 6 metai, pradine palfikanq
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norrna - 5,7loh. 2018 m. birZelio 28 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas iskaityti gaut4

subordinuotqj4 paskol4 i kredito unijos II lygio kapital4.

Nuostatq del galimybes subordinuot4ji isipareigojim4 konvertuoti i kitos r0Sies isipareigojim4 nera.

2020m. Spalio 13 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas grqiinti paskolq.

11 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Straipsnis Finansiniai metai
PraOjg finansiniai

metai
Paiinis kapitalas 761 297

Tvarus paiinis kapitalas: 758 288

Privalomasis pajinis
kapitalas 151 46

Tvarus papildomas paius 607 242

Privilesii uotiei i pai ar

Netvarus paiinis kapitalas a
J 9

GraZintini paiai J I

Nesutvarinti papildom i pai ai 8

Nominali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30 eurq. Tvariq papildomq pajq vieno pajaus nominali

verte 50 eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis

pagrindini pajq, turi vienq balsq, nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo ar tvaraus pajaus

dydZio. Kredito unija, gr4Zindama 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 unijoje buvo gautas pra5ymas gr4Zinti pajinius inaSus uZ papildomus pajus,

patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti.

Kredito unija su savo nariu atsiskaito iSmokedama jam priklausanti pajini inaBq 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 b[klg 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

sprendimq kredito unija privalo ra5tu prane5ti prieZi[ros institucijai ir gauti prieZiiiros institucijos

leidim4 maZinti pajini kapitalq. Leidimas maZinti pajini kapital4 i5duodamas, jeigu prieZifiros

institucija isitikina, kad sumaZinus kredito unijos pajini kapital4 jis bus pakankamas uZtikrinti stabili4
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ir patikim4 kredito unijos veikl4. Nesutvarinti papildomi pajai grqZinami nariui kredito unijos

valdybos sprendimu.

Nuo s av o kap i t al o r e i kal av imai

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas neturetq b[ti

maZesnis uZ jos pajini kapital4. 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nuosavas kapitalas

nebuvo maZesnis uZ jos pajinikapital4.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami ai5kinamojo ra5to priede Nr. I "Nuosavo kapitalo pokydiai".

12 Pastaba. Pal[kanq pajamos ir s4naudos

Straipsnis Finansiniai metai
Pra0jg finansiniai

metai
UZ paskolas nariams 570 17l
UZ vertybinius popierius 1 1

UZ le5as LCKU 13

UZ leSas bankuose ir kitose kredito uniiose
I5 viso paiamu 584 172
UZ indelius 55 l8
UZ LCKU paskolas 6 t2
UZ tiksliniu prosramu paskolas 0

I5 viso sanaudu 6t 30
Grynosios paliikanu paiamos 522 142
13 Pastaba. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos ir s4naudos

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg finansiniai

metai
Paskolu administravimo mokesdiai 44 15

Komisiniu paiamos uZ pervedimus 40 6

Korteliu aptarnavimo paiamos 4 1

Delspinieiu paiamos 6 2

Komisiniai i5 komunaliniu imoku moketoiry'eaveiu 2

Kitos paiamos 0

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos i5

viso: 96 24
Korteliu aptarnavimo sanaudos 7 I

Kredito istaisu paslausu apmokeiimas 6 1

Finansu maklerio imones komisiniai
Paskolu administravimo sanaudos
Komisiniu ir klientu aptarnavimo veiklos s4naudos 13 )
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
naiamos 83 ))
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14 Pastaba. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

15 Pastaba. Bendrosios ir administracines s4naudos

Straipsnis
Finansiniai

metai

Pra6jg
finansiniai

metai
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

io
15

20
15

Specialiqjq atidejiniq paskoloms s4naudos
; 5

Specialiu u atideiiniu kitam finansiniam turtui sanaudos

Specialiu u atideiiniu VVP sanaudos

Nura5ytq paskolq s4naudos
15

10

Specialieii atideiiniai nebalansiniams isipareigoiimams
SusigraZintos nura5ytos paskolos

Straipsnis Finansiniai metai Pra6j9 finansiniai

metai

Darbo uZmokesdio i5laidos 314 66

Nusidevejimo ir amortizacijos sqnaudos 13 9

Reklamos ir marketingo sqnaudos 3 1

Atskaitymq i stabilizacijos fond4 s4naudos 7

Indeliq draudimo sqnaudos a
J

Audito i5laidos 2 2

Ofiso reikmenys t4 I

Teisines iSlaidos aJ J

Draudimo i5laidos 5

LCKU nefinansiniq paslaugq i5laidos 36 15

Telefonas ir rySio s4naudos 7 2

Kitos i5laidos 87 13

I5 viso 484 122
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16 Pastaba. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos

17 Pastaba. Pelno mokesdio s4naudos ir atidetasis pelno mokestis

Straipsnis
Fnansiniai

metai
Pra0jg finansiniai

metai
Patalpu nuomos paiamos I

Pelnas i5 operaciiu uZsienio valiuta
I5 viso paiamu 1

Nuostolis i5 operaciiu uZsienio valiuta
I5 viso sanaudu

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

Einamu u metu pelno mokestis 21 2

Praeito
korekci

laikotarpio pelno mokesdio
os

Atidetojo pelno mokesdio sqnaudos
(paiamos)
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l8 Pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

{prastinemis verslo s4lygomis kredito unija susiduria su galima pinigq srautq suderinamumo rizika.

Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi vykdyti savo

isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvirtint4

informavimo

sistem4,likvidumo valdymo kontrolg, finansiniq Saltiniq diversifikavim4, numatomq isipareigojimq

planavimE.

2020 t2 3t

rki 3
rn'en.

Nuo 3 m6n.
iki 1 metq

Nuo I iki 5

metq

Ilgiau
kaip 5

metai

IS
VISO

Turtas 3807 2812 53 19 5093 17031

Isipareigojimai,
kapitalas ir rezervai

1 0866 29t9 1913 1 333 17031

Likvidusis turtas 3125

2019-r2-31

Iki 3
m6n.

Nuo 3 mdn.
iki l metq

Nuo 1 iki 5
metq

Ilgiau
kaip 5
metai

IS
vIso

Turtas 849 424 1513 t497 4283

Isipareigojimai,
kapitalas fu rezervai

1787 1229 906 36t 4283

Likvidusis turtas 907
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1 9 Pastaba. Veiklos rizikq riboj antys normatyvai,

istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalo
pakankamumo, likvidumo, didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didZiausios
atviros pozicijos uZsienio valiuta ir likvidumo normatyvus.

* Lietuvos banko valdybos 201,7 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kredito unijq

veiklos rizikq ribojandiq normatyvq patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo

pakankamumo normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam

pasiekti. Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2020 m. sausio I d. turi bfti ne

maZesnis kaip 6,30 proc.

** Kredito uryjU, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikomas

pereinamasis taikotarpis), paskolos suma vienam skolininkuiiki2l2T m. gruodZio 31 d. neturi

Rodiklis
Finansiniai

metai
Pradjg finansiniai

metai Normatwo dvdis

Kapitalo
pakankamumo
normatyvas

20,32 17,73

kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo ir kredito rizikos,
rinkos rizikos, atsiskaitymq
rizikos, sandorio 5alies kredito
rizikos ir operacines rizikos
kapitalo poreikiq sumos
santykis ne maZesnis kaip
l0,sYo*

Likvidumo
rodiklis 463,14 449,51.

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

DidZiausios
paskolos sumos
vienam
skolininkui
normatyvas

8,5 12,21

paskolos suma vienam
skolininkui neturi vir5yti 25
proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo

DidZiausios
atviros pozicijos
uZsienio valiuta
normatyvas

472,62

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.
kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo**
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vir5yti maZesniojo i5 Siq dydZiq: 25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba

150 000 Eur.

COVID-l9 pandemija neturejo reik5mingos itakos kredito unijos veiklos normatyvq

vykdymui.

20 Pastaba. Susijusios Salys

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Kredito unijos vadovai yra valdybos

nariai; administracijos vadovas; vidaus audito tarnybos vadovas; paskolq komiteto pirmininkas.

Ir su jais artimais rySiais susiejg asmenys.

Priskaidiuota su darbo
uZmokesdiu susij usiq i5mokq,
iskaitant susii usius mokesdius 84 )/.
Tantiemos
Kitos priskaidiuotos sumos 1

I5 viso: 84 33

Isipareigoj imq vadovybei,
neiskaitant priimtq indeliq,
likudiai laikotarpio pabaisoi e I I

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygomis.

Susijusioms Salims i5duotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai bei kiti sandoriai su

susijusiomis Salimis pateikiami Zemiau:

Finansiniai metai Pra6i e finansiniai metai
ISduotu paskolu likudiai 67 86

PalDkanu paiamos a
J

Priimtu indeliu likudiai 549 262

Palfikanu iSlaidos I

Paskola iS LCKU, iskaitant
sukauptas palflkanas
Pal[kanq iSlaidos uZ LCKU
paskola

Indeliai LCKU, iskaitant
sukauptas paliikanas

Pal[kanq pajamos uZ indelius
LCKU
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2 L Pastaba. Nebalansiniai isipareigoj imai ir neapibre Ltumai

2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasira5ytas, tadiau

nei5moketq paskolq sutartis) suma sudare 31 Eur (2019 m. gruodZio 31 d. - 0 Eur).

Kredito unija Naftininkq skyriui nuomoja patalpas iS AB "ORLEN Lietuva". Sutartis

sudaryta 10 metq.

22 Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

pokydiai".

23 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Eil.Nr. Rodikliai Suma

I Nepaskirstytas pelnas(*), nuostolis (-) finansiniu metu pradZioie 0

2. Grynasis finansinis metines veiklos rezultatas t22
a Visas pelnas(+). nuostolis (-)skirstymui t22

3.1 Atskaitymai i privalom aii r ezew a arba r ezervini kapital a 122

3.2. Atskaitvmai i uniios atsarsos kaoitala 0

J.J

Pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms i5mokoms ir (ar)
dividendams moketi 0

4. Nepaskirstytas pelnas (*), nuostolis (-) 2021 m. sausio 1 d. 0

Administracij os vadove

Vyr.buhaltere

Rasa Simkuviene

Snieguole Liutkuviene

29





MAZEIKIU KREDITO UNIJA
(kredito unijos pavadinimas)

110088957, Laisves g. ll-9, MaZeikiai
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYdIAI

2020 m. t[kst. Eur.

Pajinis
kapitala

s

Rezervai ir kapitalai Nepaskirs
tytasis
pelnas

(nuostoliai

15 visoprivalomasi
s

atsargo
s

kit
I

Likutis uZ praejusiq finansiniq metq
oabaisoie 302 9 311

Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

Esminu klaidu taisymo rezultatas
PerskaiCiuotas likutis uZ pra6jusiq
finansiniu metu nabaisoie 302 9 311

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai) 55 55

Pelno dalis skiriama apyvartai
proporcingoms i5mokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai
9 ;

Panaudoti rezervai

Paiinio kapitalo pokytis -4 -4
Likutis pra6jusiq finansiniq metq
nabaisoie 298 9 55 362

Pelno (nuostoliq) ataskaitoj e
nepripaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai) t22 122

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai
431 5; 376

Panaudoti rezervai

Paiinio kapitalo pokytis 464 464
Likutis ataskaitiniq finansiniq metq

pabaisoie 762 4y) 122 1 324

Adrninistracij os vadove

Vyr.buhaltere

Rasa Simkuviene

Snieguole Liutkuviene
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MAZEIKIU KREDITO UNIJA
(kredito un ijos pavadinimas)

110088957 Laisvds s.1 1-9, MaZeikiai
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2021-03-02
(ataskaitos sudarymo data)

Eit.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Pra0jg
finansiniai

metai
I. PasrindinOs veiklos pinieu srautai

I.1.1 gautos pal[kanos s6l t7t
r.1.2. sumoketos palfikanos 39 36

Ll Rezultatas 522 135

1.2.1 eauti komisiniai 88 2t
r.2,2 sumoketi komisiniai 13 2

r.2.2. Rezultatas 15 19

I.3.1
susigr4Zintos paskolos ir kitos iplaukos i5

kredito uniios nariu
2 426

801

r.3.2.
suteiktos paskolos ir kitos i5mokos kredito
uniios nariams

9 552
I 511

I.3. Rezultatas t ize tio

L4.l
ndeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq
plaukos

45 896
8 406

1.4.2.
ndeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq
Smokos

34 135
7 676

t.4. Rezultatas 11 761 730

r.5.1

plaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos
r specialiosios paskirties le5u iplaukos)

J | 827
460

r.5.2.

iSmokos kredito istaigoms (gr4Zintos
paskolos ir specialiosios paskirties lesq
iSmokos)

1 4 798
593

I.5.
Rezultatas -2 97t rir

I.6.1 kitos uZ paslaugas gautos sumos 8 J

r.6.2. kitos pagrindines veiklos pinieu i5mokos 3s8 rt4
r.6.3. sumoketas pelno mokestis J

r.6.
Rezultatas

:i: rrr
Grvnieii paerindinOs veiklos pinieu
srautai

I 908 io

u. Investicinds veiklos pinisu srautai
u.l .1 iplaukos perleidZiant vertybinius popierius 52 2
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II.l.2. iSmokos isisviant vertvbinius popierius

II.1 Rezultatas 52 2.00

il.2.1
iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqj i,
nematerialuii turta

rr.2.2.
i5mokos isigyjant ilgalaiki materialqji,
nematerialuii turta

I

11.2. Rezultatas I

II.3. I k tos investicines veiklos pinigu iplaukos
il.3.2. k tos investicines veiklos pinisu i5mokos
II.3. Rezultatas

Grynieii investicin6s veiklos pinigu
srautai sl 2

III. Finansinds veiklos pinieu srautai
m.1.1 paiu imokos 530 59

III 1.2.

i Sstoj usiems nariams gr qLinti pagrindiniai
ir papildomi paiai 4

63

III 1.3.

pelno dalies i5mokejimas kredito unijos
nariams

III I Rezultatas
526

+.0

III.2.I
pagal subordinuotuosius isipareigojimus
gautos sumos

TTI.2.2

pagal subordinuotuosius isipareigojimus
i5moketos sumos

150

TIT.2. Rezultatas rso
III.3. 1 kitos finansines veiklos pinieu iplaukos
TTI.3.2 kitos finansines veiklos pinieu i5mokos
III.3. Rezultatas 0 0

Grynieii finansin0s veiklos pinieu
srautai

376
+.0

IV. Grynasis pinigq srautq padiddjimas
(sumaZ6iimas) 2 335 i,

v. Pinieai laikotarpio pradZioie 758 830

vI. Pinisai laikotarpio nabaisoie 3 093 758

Administracij os vadove , /,
Rasa Simkuviene

Vyr.buhaltere Snieguole Liutkuviene
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SEDOS KREDITO UNIJA
(kredito unij os pavadinimas)

im. kodas 110087321 Vytauto g. 14 Seda ,
MaZeikiu r.

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)
BALANSAS

2020 02 05

(ataskaitos sudarymo data)

2019m tiikst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
(ataskaitos

tikslumo lygis
ir valiuta)

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg
finansiniai

metai
A. TURTAS

I
Pinigai ir pinigq ekvivalentai l 668 766

II 2 225 225

III
Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos

i5 jq gautinos sumos
3 Z) 23

ry.
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir

kitos i5 jq gautinos sumos * 2.373 2251

V.
Kitas finansinis turtas

) 0 0

VI.
Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

_6 0 0

VII
Ilgalaikis materialusis turtas

7" 49 52

VIII
Nematerialusis turtas

7 0 0

TURTO IS VISO: 3.338 33tl

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai

metai

B.
MOKETINOS SUMOS IR

ISIPAREIGOJIMAI
3.000 2967

I
Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito

istaigoms
I 145 462

II
Moketinos sumos ir lsipareigojimai
klientams ir kredito unijos nariams 2 2,851 2491
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III
Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

10 4 8

IV.
Atidejiniai

u 0 0

V.
Subordinuotiej i isipareigoj imai n 0 0

C.
Nuosavas kapitalas

338 3s0

I.
Pajinis kapitalas

"tl 128 t46

II
Privalomieji rezervai ir kapitalas

t-i 204 175

III Perkainojimo rezervas
0 0

IV.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

6 29

IV.1
Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai)

6 29

LY,2,
Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

0 0

NUOSAVO KAPITALO IR
ISTPARETGOJTMU rs VISO:

3.338 3317

Administracijos vadove
Rima

Danilevidiene

Vyr. buhaltere
Sandra

Karedkiene
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SEDOS KREDITO UNIJA
(kredito unijos pavadinimas)

110087321 Vytauto g. 14 Seda, MaZeikiu r.
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodlio m6n.31 d. PELNO (NUOSTOLIU)
ATASKAITA

2020 02 05

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.

Administraci j os vadove

tiikst. Eur

Rima Danilevidiene

(ataskaitos tikslumo lygis
ataskaitinis lai ir valiuta

Straipsniai
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg finansiniai

metai
Pahikanq pajamos 1*

t47
138

Palfikanq s4naudos J*
7

l5

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos t5
23

26

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
s4naudos

l5_

2

2

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

l(; 16 l8

Specialiqj q atidej iniq s4naudos 16

t6
1l

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

16

0

0

Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas
(nuostoliai) 0

0

1l
140

135

Kitos veiklos pajamos 1$
I

I

Kitos veiklos s4naudos t8 0 0

PELNAS (NUOSTOLTAT) PRES
APMOKESTINIMA 6

31

Pelno mokestis 19

0

2

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
6

29

Vyr. buhaltere Sandra Karedkiene
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NAFTININKU KREDITO UNIJA
(kredito unij os pavadinimas)

I 10090260" MaZeikir+ & 75. Juodeikiq k." MaZeikiq r. sav. Tel. 8-443-92838
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodZio 31 d. BALANSAS

2020-01-01
(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. tfikst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg

finansiniai metai

A. TURTAS
I Pinieai ir pinieu ekvivalentai 1 327 469
II Investiciios i vertybinius popierius 2 29 29

III Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir
kitos i5 iu sautinos sumos

p_ 14 13

IV.
Kredito unijos nariams suteiktos

paskolos ir kitos i5 iu eautinos sumos * I 237 1256

V. Kitas finansinis turtas 5 0

VI.
Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas

turtas fi"

VII Ilsalaikis materialusis turtas 6 0 1

VIII Nematerialusis turtas 7

TURTO IS VISO: I 607 1767

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai metai

B.
MOKETINOS SUMOS IR

ISIPAREIGOJIMAI
t 443 t570

I
Moketinos sumos ir isipareigojimai

kredito istaieoms Z 230

II Moketinos sumos ir isipareigojimai
klientams ir kredito uniios nariams I I 437 1 330

III Kitos moketinos sumos ir
isipareisoiimai 9 6 10

IV. Atideiin al
V. Subordinuotiei i isipareisoi imai

C. Nuosavas kapitalas 164 t97

I Pajinis kapitalas l0 r07 113

II Privalomieii rezerv ai ir kapitalas 10 85 61

III Perkainoiimo rezervas

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 28 24
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Iv.1. Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) -28 2t

rv.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) J

NUOSAVO KAPITALO IR
ISIPAREIGOJIMU I5 VTSO:

I 607 1767

Administracij os vadovas Algirdas Zukauskas

Stanislava Lenkauskiene
Vyr. buhaltere
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NAFTININKU KREDITO UNIJA
(kredito unij os pavadinimas)

110090260. MaZeikir+ g. 75. Juodeikiq k.. MaZeikiq r. sav.. tel. 8-443-92838
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodiio mOn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU ATASKAITA

2020-01-01
(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. t0kst. Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir

Administracii os vadovas Algirdas Zukauskas

ataskaitinis lai valiuta

Eil.
Nr. Straipsniai

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai

metai
I Palukanu paiamos l1 65 6t
II. Palukanu sanaudos t4 15 13

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

12 6 10

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
s4naudos

).2 2 2

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

l3 J 47

v.l Specialiuiu atideiiniu sanaudos 13 1J 34
Y.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir

pardavimo rezultatas

1"1 l3

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas
(nuostoliai)

0

VII Bendrosios ir administracinds sanaudos 14 79 81

VIII Kitos veiklos pajamos
IX. Kitos veiklos s4naudos

X. PELNAS (NUOSTOLTAT) PRES
APMOKESTINIM.T 28

22

XI. Pelno mokestis t5 0 1

XII GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 28 2t

Vyr. buhaltere Stanislava Lenkauskiene
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Kredito uniia Skuodo bankelis
(kredito unijos pavadinimas)

112044183, Vytauto 9.13-33, Skuodas
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodiio 31 d. BALANSAS

2020 03 02

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. tiikst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta )

TURTAS Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

A. TURTAS
I Pinigai ir pinigq ekvivalentai I 602 715

II
Investicijos i vertybinius popierius

2 104 104

III
Kredito istaigoms suteiktos

paskolos ir kitos i5 jq gautinos
sumos

'1

J. 2 806 2 506

iv.
Kredito unijos nariams suteiktos
paskolos ir kitos i5 jq gautinos

sumos
* 2 380 2 031

V. Kitas finansinis turtas 5 0

VI.
Atsargos, uZ skolas perimtas ir

kitas turtas .0 0 0

VII Ilgalaikis materialusis turtas l 30 3l
VIII Nematerialusis turtas Z

TURTO TS VISO: 5 922 5 388

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejg finansiniai metai

B.
MOKETINOS SUMOS IR

ISIPAREIGOJIMAI 5 630 5124

I
Moketinos sumos ir

isipareigoj imai kredito istaigoms o()

II.
Moketinos sumos ir

isipareigoj imai klientams ir
kredito unijos nariams

2 5 624 5n7

39

Praejg finansiniai metai





III.
Kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai ]Q 7 7

IV. Atidejiniai 1l
V. Subordinuotiej i isipareigoj imai 12

C. Nuosavas kapitalas 292 264

I Pajinis kapitalas J2 182 186

II
Privalomieji rczervai ir kapitalas

l2 78 55

III Perkainojimo rezervas

IV.
Nepaskirstytasis pelnas

(nuostoliai) 32 23

IV.l
Ataskaitiniq metq pelnas

(nuostoliai) 32 23

rv.2.
Ankstesniq metq pelnas

(nuostoliai)

NUOSAVO KAPITALO IR
ISTPARETGOJTMV l5 VISO: 5 922 5 388

Administracijos vadove Alina Sakalauskiene

Vyr. buhaltere AuSra Budrikiene
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Kredito uni.ia Skuodo bankelis

(kedito unij os pavadinimas)

ll2044l83,Vytauto g. 13-33, Skuodas
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2019 m. gruodZio m6n.3l" d. PELNO CNUOSTOLIU) ATASKAITA
2020 03 02

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. tDkst. Eur

Administraci j os vadove Alina Sakalauskiene

(ataskaitos tikslumo lygis ir
ataskaitinis laiko val uta

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praejg
finansiniai

metai
I Palukanq pajamos t* 131 l0l
II Pallkanq s4naudos 14 4 4

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos pajamos

t5 43 41

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos s4naudos

l5_ 5 4

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

l(r 5 t7

v.1 Specialiqj q atidej iniq s4naudos I(r 5 t7

Y.2. Kitas finansinio turto vertes
pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

l_0

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos
pelnas (nuostoliai)

VII Bendrosios ir administracines
s4naudos

"17 t37 127

VIII Kitos veiklos pajamos l8-

x. Kitos veiklos sqnaudos t8

X. PELNAS (NUOSTOLTAT) PRES
APMOKESTTNTM4 33

23

XI. Pelno mokestis
1_9_ I

XII GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLTAT)

32 23

Vyr. buhaltere AuSra Budrikiene

4t




