
Krcdito uniia "Germanto lobis"
(kredito unijos pavadinimas)

112041073, Sedos g. 6, Tel6iai

2020m. gruodiio3l d. BALANSAS

202 1 ur kovo 8 d
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. t0kst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS
Pastabos

Nr.
Finansiniai metai

Pra6jg finansiniai
metai

A. TURTAS

I.
)inigai ir pinigq ekvivalentai I 8 3sl 4 335

]I .nvestrcijos ! vertybinius popierrus 2 43 435

III (redito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5.iq gautinos sttrnos 3 249 1 628

IV
(redito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos sutnos 4 21 988 20 58C

Kitas finansinis turtas 5 84 86

fl Atsargos, uZ skolas perirntas ir kitas turtas 6 I

YII lgalaikis rnatcrialusis turtas 7 41 401

VIII \ernaterialusis turtas 7

IURTO IS VISO: 3l s30 27 465

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pasta bos

Nr.
Finansiniai metai

Pradjg finansiniai
mc tai

B MOKETINOS SLIMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 29 692 25 753

Mokctinos surnos ir lsipareigoj irnai kredito istaigorns 8 190 182

I Moketinos srLtnos ir jsipareigo.jirnal klierrtarns ir kredito unijos nariatns o 28 300 24 419

It Kitos moketinos sutnos ir jsipareigoj irnai 10 99 49

IV Atide.iin iai l1 0

Subordinuotiej i jsrpareigo.j rrnai t2 r 103 I 103

NUOSAVAS KAPITALAS I 838 I 715

I Pa.jinis kapitalas 13 I 69t tt9

ll Privalornie.j i rezervai ir kapitalas 3 1 I

II1 Perkainoj irro rezervas 0

\epaskirstytasis pelnas (nuostol iai) 25 r39 -7't

IVl A.taskaitiniq rrettl pelnas (nLrostoliai) 25 215 123

LY2 Ankstesniq rnetq peJnas (nuostoliai) 25 -7 -20c

\UOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO: 31 530 27 46t

Adrninistracr.jos vadove

Vyriausia buhaltere

(kredito uniios vyriausioio buhalterio (btlhalterio) arba galindro tvarkyti apskait4 kito(kredito uni.jos vyriausio-jo buhalterio (btlhalterio) arba galindro tvarkyti apskait4

asrnens pareigq pavadinirnas)



Kredito uniia "Germanto lobis"

2020 m. gruodiio mdn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2021 rr kovo 8 d
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.
(ataskaitinis laikoterpis)

tUk6t. Eur

rtaskaitos tikslumo lygis ir valiut.

Er Nr Straipsniai Pastabos Nr Finansiniai metai
Praelq finansiniai

metal

Palrikanq pajamos 14 94t 824

.I Palukanq sqnaudos t4 212 224

II Kornisiniq rr klientq aptarnavirro veiklos pajarnos 15 195 173

(ornrsinitl ir klienttl aptanraviuro verklos sqnaudos l5 6t 58

rinansinio turto vertes pasikeitirno ir pardavirno rezultatas 16 6 32

VI ipecialirljq atide.jiniq s4naudos 16 6 -3i

(itas t'inansinio tur1o vertes pasikettirno ir pardavt:ro rczultatas t6

VI Kitas finansnres ir investicines vciklos pe!nas (nuostoliai) 0

VII Bendrosios ir administracines sqnaudos 17 714 630

VII] Kitos veiklos pa.iarros l8 14 I

IX Kitos vciklos sqnaudos l8
2

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRES APMOKESTINIMA 229 128

K] Pelno rnokestis )9
14

5

KII GRYNAS]S PELNAS (NUOSTOLIAD 215 123

!
Vyriausia buhaltere

asrrens pareigrl pavadinirnas)



Kredito unija,rGermanto lobis(6

fmones kodas 112041073, Sedos g.6,LT-87112 Tel5iai

AISKINAMASIS N,ASIA.S

2020M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tfkst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija "Germanto lobis" buvo uZregistruota LR fmoniq rejestre 1997 m.lapkrldio 27 d.

Duomenys apie kredito unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 1997 m. Lapkridio 27 d. tidave licencij4 kredito unijai "Getmanto lobis"

teikti licencines finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

Kredito unija "Germanto lobis" - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq fikinius ir

socialinius poreikius, turi licencij4 ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu iS

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

susij usi4 nzik1 bei 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

fstatymais, prieZiDros institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

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

Unija yra isiklrusi adresu Sedos g. 6, Tel5iai.

Kredito unija2020 m. gruodZio 31 d. turejo Sias nutolusias kasas:

1. Luokes kasa; adresas: Kur5enq g. 1, Luoke, Tel5iq raj.

2. Try5kiq kasa; adresas: Stoties g. 1, Try5kiai, Tel5iq raj.

3. Varniq kasa; adresas: Vytauto g.2,Yarniai, Tel5iq raj.

4. Rietavo filialas; adresas: Oginskiq g. 10, Rietavas

Per 2020 m. kredito unija neatidare naujq kasq ir neuZdare veikiandiq'

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 25 darbuotojai (2019 m. pabaigoje -

24 darbuotojai).



Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Zemiau:

Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai

Nariai Asocijuoti
nariai

Fiziniai asmenys 6 457 6 9s8

Juridiniai asmenys 192 185

II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemrau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito unijos 2020

m. finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2020 m. gruodZio 31 d. galiojus[ii Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos fmoniq finansines

atskaitomybes istatym4, galiojusius Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standaftus, kurie apima

standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, tutlo vertinimo

ir nemokumo valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarirnus, 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 tlkst. eurq, jei ndra nurodyta kitaip. Del

sumq apvalinimo iki tUkst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereikSmingi.

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

isipareigoj imq likudiq.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais

jos tuftas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bltq ivertinti apdairiai, t'y.,

kad jq verte nebutq nepagristai padidinta arba nepagrfstai sumaLinta.

Turinio, o ne formos pirmenybri. Ukines operacijos ir [kiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje ira5omi pagal jq turini ir ekonoming prasmQ, o ne tik pagaljq juriding form4.

Reikimingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankama reikSming4

informacij4. Informacija reik5minga tada, kai ja praleidus arba pateikus neteisingai f,rnansiniq

ataskaitq varlotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
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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

reikSmingai apribotos.

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

skirtingq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad bltq Zinomos kredito

unijos finansines bfikles, turlo, pajamq, s4naudq ir pinigq srautq keitimosi tendencijos, todel visais

ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos politikos. Apskaitos politik4 galima keisti

tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito unijos finansing buklg ir veiklos rezultatus. Jei

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

ai5kinamajame raSte nurodoma, kokie bltq finansiniai rezultatai, jei bltq taikoma ankstesne

apskaitos politika, ir kokie jie yra dabar.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (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.

Supruntamumos. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vafiotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Svarbumas. Informaclja yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas.Informacija patikima tada, kai liyra tiksli, i5sami ir

joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bUti matyti tikra ir teisinga

finansine bUkle, hip pattikri ir teisingi veiklos ir finansinds blkles pakeitimai.

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

s4naudomis, patiftomis uZdirbant tas pajamas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad finansiniq

ataskaitq informacijos vartotojai galetq palyginti jose pateikt4 informacf4 su kitq ataskaitiniq

laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama informacija ir teisingai ivertinti finansines b[kles,

veiklos rezultatq, pinigq srautq pokydius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

kredito istaigose lvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie



pripaZistami ir verlinami pagal 18-oio verslo apskaitos standarto "Finansinis tufias ir

finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijos i vertybinius popierius

Kredito unija neturi vertybiniq popieriq.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir

uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir

avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal

lS-ojo verslo apskaitos standafto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 1S-ojo verslo apskaitos

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

gaunama taikant apskaidiuotqj q pallkanq metod4).

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

finansinis turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis. Pirmq kar14

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

vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqiq

pahkanq normos metod4. Suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos apskaitomos su

pallkanomis bei ivertinamas paskolq nuverlejimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

Kredito unijos isigytos reikalavimo teisiq sutarlys (pirktos paskolos) yra priskiriamos

finansiniam turlui - paskoloms ir gautinoms sumoms, pirkimo metu pripaZistamos isigijimo

savikaina, t.y.lljas sumoketo atlygio suma, o veliau veftinamos amottizuota savikaina. Joms taip

pat kaip kitoms kredito unijos suteiktoms paskoloms vertinami specialieji atidejiniai, vadovaujantis

kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis.

Paskolq vertes sumaZ€jimas

Paskolos yra veflinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko

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

skolininko blkles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.
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Paskolos veftinamos ne rediau kaip karl4 per menesi. Kredito unija paskolq verlinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vefte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos

grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

apskaitines veftes dalies sumaZejimo dydLiai pateikti lenteleje:

Paskolq veftes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupQ (tiketin4

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

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 5 proc. (2019 m. - 5 proc.)

diskonto norma.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (verlindama 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

materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodyas

kituose balanso straipsniuose, pripaZistamas ir veftinamas pagal 18-jo verslo apskaitos standafto

"Finansinis tufias 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 turlo vefie. UZ skolas perimtas nef,rnansinis turlas, kuri ar"timiausiu metu

ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo i5laidas (o peremimo vefie), 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 l2-ojo verslo apskaitos standarto

"Ilgalaikis materialusis tuftas" nuostatas, vefie.

5

Paskolq rizikos grup6

Apskaitin6s vert6s sumaZ6jimo 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



Nematerialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

tur1o, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialus

turtas" nuostatas, vertd.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto fsigijimo savikaina 500,00 Eur (2019 m.

- 500,00 Eur), parodomas isigijimo verle, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto

nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini budq, proporcingai

nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto jsigijimo vertq per numatomq jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau :

Ilgalaikio turto grupO
Nusiddvdjimo (amortizacijos) laikotarpis,

metais

Programine iranga J

Pastatai 30

Lengviej i automobiliai 6

Baldai 6

Kompiuterine iranga J

Kita iranga 4

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

patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo trl darbq suteikiamo rezultato.

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 1S-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir fi nansiniai 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 1S-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turlas 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 verlinami pagal 24-oio



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

ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standaftus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos 1e5os i5 pradLiq pripaZistamos tikrEja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gautq grynqjq fplaukq ir padengimo vertds susidargs skifiumas pripaZistamas

pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi

taikant galiojandias pallkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis tuftas 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

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

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

verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pallkanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq pallkanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali blti patikimai ivertinta.

Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems

klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus fsipareigojimus, kurie

nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos

kitos pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo

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

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

susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

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

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas veftybiniq popieriq

tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto veftes sumaZejimo



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

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

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

finansinq ir ekonominE bfiklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4,

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

kredito unijos turto vertei, s4naudas.

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

valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rczultatar.

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 iprastinds 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,

2O2O metq apmokestinamajam pelnui taikomas 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2019 metq - 15

proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius ar

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

reahzav rmo ar atidetq mokesdiq isiparei goj imq lvykdymo 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, vadovybes nuomone, yratiketinas.

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

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi fvykdytos iSmokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip tuftas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq ina5q verle. Pajiniai ina5ai gali blti tik

pinigines imokos. Unijos paiai yra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezervas arbarezervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno atskaitymq.

Atskaitymai i privalomqi rezewq arbarezervini kapital4 yra privalomi ir negali b[ti maZesni kaip

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

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



arba rezeryinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali bUti

panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti, Panaudojus dalj privalomojo rezervo arba

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

paskirstytino pelno vel atskaitoma i privalomqji rezervq arba rezervini kapital4 tiek, kad

privalomasis rezervas arbarezewinis 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

stabilum4. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu

gali blti panaudoiamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.

|vertinimq naudojimas rengiant fi nansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standaftus, vadovybei reikia padaryti

tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turlo, isipareigojimq, pajamq bei

s4naudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. SiLI finansiniq ataskaitq reik5mingos sritys,

kuriose naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio bei nefinansinio turto vefids

sumaZejimo ivertinimus. Busimi ivykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant ivertinimus.

Tokiq iverlinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas finansinese ataskaitose, kai bus nustatytas.

Rengiant finansines ataskaitas, vis dar egzistavo neapibreZtumas del tolesnio Covid-l9

pandemijos vystymosi ir galimos jos itakos atskiriems sektoriams, todel egzistuoja tikimybe, kad

faktiniai rezultatai gali skirtis nuo atliktq ivertinimq.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansindse ataskaitose. Jie yra apraSomi

finansinese ataskaitose, iSskyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys i5tekliai

bus prarasti, yralabat maLa.

NeapibreZtas turtas finansindse ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau jis yra apra5omas

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

ndra koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai yra reikSminga.



Palyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

7-qjf verslo apskaitos standart4. Kredito unijos nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant

Sias finansines ataskaitas yra 0,1-0,3 Yo ntto kredito unijos turto veftds, bet ne daugiau kaip

43400,00 Eur. Taisant esmines klaidas taikomas retrospektyvinis metodas. Praejusio ir ankstesnio

laikotarpio neesmines klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yra taisomos einamojo laikotarpio

fi nansinese ataskaitose.

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

pateikimo pokydius.

III. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 Pastaba. 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 verlinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis tufias ir finansiniai

isipareigoj imai" nuostatas.

2 Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius

Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto vefte yra

sumaZejusi. Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti ui.turtq, tuomet

Sio turto vertd yra sumaZejusi. Finansinio tur1o, kuris tikrqja vefie neregistruojamas todel, kad jo

tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno ataskaitinio

laikotarpio dienE turetq b[ti patikrinama, ar ndra jos nuveftejimo poZymiq. Atitinkamai kredito

unija atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4. AtsiZvelgiant i unijos narystq
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Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg

finansiniai metai

Pinieai kasose 115 109

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose 10 2

Le5os centrineie kredito uniioie 8 232 4 224

Pinieu ir iu ekvivalentu i5 viso: 8 357 4 335

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg

finansiniai metai

Investiciios i LCKU paius 483 483

Investiciios i LCKU kapitala paitl nuvertelimas 48 48

I5 viso 435 435



LCKU, LCKU turim4 sukaupt4 nuostoli, esamus ir planuojamus LCKU veiklos rezultatus,

investicijai i LCKU pajus 2020 m. gruodZio 31 d. buvo apskaitytas 10 proc., t.y. 48 t[kst. Eur (2019

m. gruodZio 31 d. - 10 proc.,48 tlkst. Eur) vertes sumaZejimas.

LCKU 2020 m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2020 m. kovo 26 d' buvo nutarta,

kad LCKU nariqpajiniai inaSai i LCKU kapitalq turetq sudaryti nemaZiat kaip 1,9 proc. unijos

aktyvq (turto).

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

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

l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siu-e

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pal[kanos.

Apskaidiuotosios palukanq normos uZ terminuotus indelius 2019 m. svyravo nuo 0,00 proc.

iki 0,45 proc.

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo ,"r..u.. Sit

rezervas skirlas kredito unrjLI, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms

likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos

likvidurno padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje

s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq

ir neterminuotq indeliq kredito unijoje. Esant poreikiui likvidumo palaikymo rezervo le5q pertekliq

kredito unija gali atsiimti. UZ likvidumo palaikymo rezervo leSas kredito unijoms palDkanos ndra

mokamos.

4 Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sumos karlu su sukauptomis

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg

finansiniai metai

Terminuotieji indOliai LCKU

1. Terminuoti ind6liai I 400

1 f . iki 3 menesiq 1400

2.L65os laikomos LCKU likvidumo rezewe
(specialiosios paskirties 165os)

249 228

I5 viso 249 I 628

1.t



palUkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vefiinamos pagal 1S-ojo verslo

apskaitos standarto ,,Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Paskolq portfelio struktlra ir pokydiai, tlkst. eurq:

Rizikos grup6
Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Apskaitine
verte

Spec.
atideiiniai

Apskaitine
verte

Spec.

atideiiniai
Suteiktos paskolos ir kitos
gautinos sumos
Standartine t2 862 0 11 904 0

Galimos rizikos 3 8t2 5 3 400 6

Padidintos rizikos I 173 4 888 5

Abejotina | 285 10 1 060 aJ

Nuostolinga 2 968 93 3 470 t28

I5 viso 22 100 tt2 20 722 142

Amortizuota savikaina 21 988 20 s80

Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2020 me1u4 pradLioje buvo 142 tlkst.

Eur, per 2020 metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZinti 30 tlkst. Eur.

COVID-19 pandemija neturejo reikSmingos itakos kredito unijos kreditavimo apimtims.

DidZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos nekilnojamajam turlui, Zemes flkio

bei verslo sektoriams. 2020 m. balandZio men. kredito unija (kaip ir visa Lietuvos centrinei

kredito unijai priklausandiq kredito unijq grupe) prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos

paskelbtq moratoriumq, pagal kuriuos sillomas pagrindines kredito sumos imokq atidejimas

fiziniams ir juridiniams asmenims. Iki 2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos patenkintq klientq

pra5ymq del paskolq mokejimo grafikq pertvarkymo, atsiZvelgiant i Covid-19 situacijos sukeltus

padarinius skolininkams, apimtis bendrqja vefte sudare 793 tDkst. Eur (tai sudard 3,6 yo kredito

unijos paskolq portfelio bendr4ja verte), pertvarkymai neatitiko paskelbtq moratoriumq s4lygll.

Daugiausia pertvarkymai buvo atlikti verslo sektoriaus klientams.

2020 m. gruodZio 31 d. jau buvo suejgs atidejimo terminas 793 tlkst. eurq del COVID-19

atidetoms paskoloms, i5 j,+ apie 13 proc. kreipesi del papildomo pertvarkymo.202l m. sausio men.

moratoriumai frzintams ir juridiniams asmenims buvo pratgsti, tadiau nebuvo pastebeta, kad bUtq

reik5mingas nauj ai besikreipiandiq asmenq skaidius.

5 Pastaba. Kitas finansinis turtas

Kito finansinio turlo straipsnyje parodoma gautinos surnos uZ kredito unijos perleist4

materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
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kituose balanso straipsniuose.

veftinamas pagal 1S-ojo verslo

nuostatas.

Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas

apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

pripaZistamas ir

isipareigojimai"

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg
finansiniai

metai
Reikalavimo teisiu perleidimo sutartis su Paifrio kredito uniia 69 74
Nordea Bank reikalavimo perleidimo sutartis 10 11

Kitas turtas 5 1

Kitas finansinis turtas i5 viso 84 86

Unija 2013-03-28 pasiraSe Reikalavimo teisiq perleidimo sutarti Nr.14-01 su Pajurio kredito

unija. Antroji Reikalavimo perleidimo sutaftis Nr.15/11107 pasira5yta 2015-11-30 su Nordea Bank

AB.

6 Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas 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 vertd, pavyzdLii, atidetojo mokesdio tuftas ir pan. UZ skolas perimtas

nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja vefie atdmus

pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standafto

,,Atsargos" nuostatas.

Btsimo laikotarpio i5laidq turt4 sudaro apmoketos iSankstines s4skaitos, kurios i s4naudas

nusiraSys sekandiais metais.

7 Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio

materialiojo tur1o, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto ,,Ilgalaikis

materialusis turtas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaLinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standafto,,Nematerialusis

turlas" nuostatas, vefte.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
Kito turto vertd laikotarpio pabaisoie
B[simo laikotarpio i5laidos 1

a
J

I5 viso I 3
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Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

8 Pastaba. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

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 18-ojo verslo apskaitos standarto

,,Finansini s turtas ir finansiniai isiparei goj imai" nuo statas.

Straipsnis i,emb Pastatai
Kompiu
terind
!ranga

Baldai
Kitas

ilgalaikis
turtas

Transp
orto

priemo
nds

Nemate
rialusis
turtas

I5 viso

Li uiiai 2019 m. sausio 1 d.
Isisiiimo vert6 13 627 69 53 92 94 4 952

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) -238 -68 -43 -89 -70 -4 -st2
Likutind vert6 13 389 I 10 3 24 440

Apyvarta per 2019 metus
Isieiiimai 5 1 5 11

Pardavimai 0

NuraSvmai 37 7 25 27 96
Nusidevejimas
(amortizaciia) -32 34 4 23 t7 46

Likuiiai 2019 m. sruodZio 31 d.
Isigiiimo verte 13 627 37 47 72 67 4 867

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) 0 -271 -33 -39 -66 -53 -4 -466
Likutind vert6 13 3s6 4 8 6 t4 401

Apwarta per 2020 metus
Isieiiimai 8 2 64 74

Pardavimai 0

NuraSymai a
J 1 6 4 T4

Nusidevejimas
/amortizaciia) -32 1

.)
-L

a-L -14 4 -45

Likuiiai 2020 m. sruodZio 31 d.
Isieiiimo verte 13 627 42 46 74 t25 927

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) 0 -303 -)z -41 -68 -67 0 -51 1

Likutin€ vert6 13 324 10 5 6 58 416

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Tiksline kredito liniia i5 LCKU 190 t82
I5 viso 190 182

1.4



Kredito linijos paskirtis - kreditams pagal finansing priemong "Verslumo skatinimas 2014-

2020, finansuojamas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

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

linijos gr4Zinimo terminas 203 3 - I 1 -05.

Unijos prievoliq uZtilcinimo priemonds: Unija yra paemusi i5 LCKU paskol4 pagal VSF2

INVEGO S proj ektui. Siuo proj ektu skatinami pradedantys verslininkai.

9 Pastaba. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

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 pagal18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

nuostatas.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

1. Mokitinos sumos ir isipareigojimai
fiziniams asmenims 26 742 23 219
1. 1. Terminuotieii indeliai t4 938 t4 605

1 .2. Inddliai iki pareikalavimo 11 804 8 6t4
2. Mokitinos sumos ir isipareigojimai
iuridiniams asmenims I 558 I 200
2. 1. Terminuotieii indeliai 404 556

2.2. Inddliai iki pareikalavimo 1 154 644

I5 viso: 28 300 24 419

2020 m. gruodZio 31 d. palUkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams asmenims

svyravo nuo 0,10 proc. iki 2,47 proc. (2019 m. - nuo 0,15 proc. iki 2,79 proc.), juridiniams

asmenims - nuo 1,65 proc. iki 4,65 proc. (2019 m. - nuo 0,80 proc. lki 4,65 proc.). UZ indelius

iki pareikalavimo pahkanos mokamos nebuvo.

10 Pastaba. Kitos mokdtinos sumos ir isipareigojimai

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigojimai, neparodyti kituose moketinrl sumq ir isipareigojimq straipsniuose, pavyzdLiui,

moketini mokesdiai, su darbo santykiais susijg isipareigojimai, iskaitant atostoginiq kaupinius,

atidetojo mokesdio isipareigojimai, sukauptos s4naudos, blsimqjq laikotarpiq pajamos, kitos

kredito unijos mokdtinos sumos ir isipareigojirnai. Siut r" straipsnyje parodomos mokdtinos sumos

ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24 - ojo verslo apskaitos standarto ,,Pelno

mokestis",31-ojo verslo apskaitos standarto,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo

apskaitos standartus.
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Straipsnis Finansiniai metai Pradie finansiniai metai
Kitos mokdtinos sumos ir
isipareieoiimai

Surinkti moketini mokesdiai 1

Atostogg rezervas 20 18

Sukauptos moketinos sumos 36 18

Neaktyviu s4skaitg leSos 42 11

Kiti isipareigoiimai 1 1

I5 viso: 99 49

11 Pastaba. Atid6jiniai

Atidejiniq straipsnyje parodomi isipareigojimai, kurie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4

yra tiketini arba garantuoti, tadiau jq galutines sumos arba ivykdymo laiko tiksliai negalima

nustatyti, bet galima patikimai ivertinti. Atidejiniai pripaZistami ir vertinamr pagal 19-ojo verslo

apskaitos standarto ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai ivykiai"
nuostatas.

12 Pastaba. Subordinuotieji isipareigojimai

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Straipsnis Finansiniai metai Pradie finansiniai metai
Subordinuota paskola iS LCKU 1 100 1 100

Sukauptos pal[kanos tL sauta paskola a
J

a
J

I5 viso: 1 103 I 103

Siekdama sustiprinti kapitalq, kredito unija 2018 m. geguZes 09 d. iS LCKU gavo

subordinuotqj4 paskol4. Paskolos suma - 1100,00 tlkst. Eur, terminas 6 metai, pallkanq norma -

5,83yo.2018 m. geguZes 22 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas iskaityti gafiq subordinuot4j4

paskol4 i kredito unijos II lygio kapital4.

2019 m. liepos 3l d. pateiktas pra5ymas LCKU del paskolos pratgsimo metams iki 2025 m.

geguZes 9d. 2019 m. rugpjldio 29 d. buvo pasiraSytas susitarimas su LCKU Nr.2, del paskolos

pratesimo, taikant 4,94 proc. metiniq pallkanq norm4. 2019 m. rugsejo 72 d. gafias Lietuvos banko

sprendimas itraukti subordinuot4 paskol4 i unijos II lygio kapital4 pratqsiant termin4 iki 2025 m.

geguZes 9 d.

2020 m. geguZes 14 d. unija pateike pra5ym4 LCKU, del paskolos pratgsimo metams. LCKU

tenkino pra5ym4 ir 2020 m. geguZes 25 d. buvo pasira5ytas susitarimas Nr. 3 su LCKU, del

subordinuotos paskolos pratgsimo iki2026 m. geguZes 9 d.
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Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie finansiniai metai
Paiinis kapitalas I 698 1 791
Tvurus paiinis kapitalas : I 572 I 574

Privalomasis pai inis kapitalas 25t 260
Tvarus papildomas paius I 32t 1 3t4

Netvarus paiinis kapitulas 126 217
GraZintini paiai 2 2
Nesutvarinti papildomi paiai r24 2t5

13 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Kredito unijos pajinikapital4 sudaro visq kredito unijos pajq verte.

Nominali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30,00 eurq. Tvariq papildomq pajq vieno

pajaus nominali verte 10,00 eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos

pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo

ar tvaraus pajaus dydZio.

Kredito unija, grqLindama asmeniui jo pajini inaS4 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 praSymas grqLinti pajinius inaSus uZ papildomus pajus,

patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje iraSytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti,

Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedama jam priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir

(ar) papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame

kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing b[klg nustato, kad atsiskaitymas nekels

gresmds kledito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui

patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais)

atsiskaityti, apte 5i sprendim4 kredito unija privalo ra5tu prane5ti prieZitros institucijai ir gauti

prieZilros institucijos leidim4 maZinti pajini kapital4. Leidimas maLinti pajini kapital4

i5duodamas, jeigu prieZi[ros institucija isitikina, kad sumaZinus kredito unijos pajini kapital4 jis

bus pakankamas uZtiklinti stabili4 ir patikim4 kredito unijos veikl4.

Nesutvarinti papildomi pajai grqLinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu.

Nuo s av o kapital o r e ikal av imai

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq fstatymE kredito unijos nuosavas kapitalas

neturetq blti maZesnis uZ jos pajini kapital4. 2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nuosavas

kapitalas nebuvo maZesnis uZ jos pajini kapital4.

2019 m. gruodZio 31 d. unijos nuosavas kapitalas buvo maZesnis uZ pajini kapital4 76 tlkst.

Eur. Laikantis LR Kredito unijq istatymo nuostatq nariai apie susidariusi4 situacij4 buvo

informuoti visuotiniame nariq susirinkime bei pristatytas priemoniq plano projektas, del nuosavo
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kapitalo didinimo.

Privalomqjq rezervy

privalomasis rezervas ir kiti

ir kapitalo dalyje parodoma

rezervai. Kredito unijos kapitalo

kredito unijos atsargos kapitalas,

k rczeruq sudarymas ir naudojimas

nustatomas kredito unijos fstatuose.

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Privalomas rezervas ir atsargos kapitalas 1 1

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami ai5kinamojo ra5to priede Nr. 1 "Nuosavo kapitalo

pokydiai".

14 Pastaba. Paltikanq pajamos ir s4naudos

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

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris neveftinamas tikr4ja

verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pal[kanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq pallkanq metodE. Pal[kanq pajamos turi bDti pripaZistamos kaupimo principu, jei

tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bUti patikimai ivertinama.

Pahkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems

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

nevefiinami tikr4ja verte.

Straipsnis Finansiniai metai Pra0jg finansiniai metai

UZ paskolas nariams 949 818

UZ le5as LCKU 6

I5 viso paiamu 949 824
UZ indelius 158 t6l
UZ LCKU paskolas 54 63

I5 viso sanaudu 212 224
Grynosios paltrkanu paiamos 737 600

15. Pastaba. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos ir s4naudos

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose

parodomos tZ tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos, pavyzdliui, tZ

pervedimo, internetines bankininkystes operacijas, imokq surinkim4 ir administravim4,

paskolq i5davimq, indeliq administravim4 ir pan. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos, pavyzdliui, konsultavimo, ir pana5ios pajamos ir sqnaudos.
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Straipsnis
Finansiniai

metai

Pradjg
finansiniai

metai
Paskolq administravimo mokesdiai 77 59
Komisinig pajamos uZ pervedimus 63 56

Korteliu aptamavimo pai amos 11 9

Delspinigiu paiamos 20 T7

Komisiniai i5 komunaliniu imoku moketoi u/savei u 7 7

Kitos paiamos t7 25

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos i5

viso: 195 173
Korteliu aptarnavimo sanaudos 28 25
Kredito istaieu paslausu apmokeiimas JJ 26
Paskolu administravimo sanaudos 7 7

Komisiniu ir klientu aptarnavimo veiklos sanaudos 68 58
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
paiamos 127 115

16. Pastaba. Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rczultatt4 straipsnyje parodomas kredito

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

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir

nuostolio del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu

finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Kredito unija Siame straipsnyje parodo specialiqjq atidejiniq,

kuriuos formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo

rizikingum4, i kliento finansing ir ekonoming btiklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq

paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas

aplinkybes, turindias itakos kredito unijos turto vertei, sqnaudas.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

67 32

Specialiuiu atid6iiniu sanaudos: -67 _?,)

Specialiqjq atidejiniq paskoloms
sanaudos

-30
5

Specialiqf q atidej iniq kitam finansiniam
turtui sanaudos

-18

Nura5ytu paskolu sanaudos 62 IJ
SusisraZintos nura5ltos paskolos 99 92

19



17 Pastaba. Bendrosios ir administracin6s s4naudos

Bendrqiq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla, pavyzdhiui. administraciniq ir bendro naudojimo

patalpq i5laikymo, uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti,

vertes pasikeitimo, ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo, nematerialiojo turto amortizacijos,

kredito unijos reklamos ir reprezentavimo, darbo uZmokesdio, socialinio draudimo ir kitos

s4naudos. Siame straipsnyje taip patparodomas ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimas (nuostolis

del vertes sumaZejimo) ir nuostolio del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Jei ilgalaikio

materialiojo turto apskaitai buvo taikomas perkainotos vertes bUdas ir jei to turto perkainojimo

rezelo (rezultatq) suma yra maZesnd uZ nuostolio del vertes sumaZejimo sum4, ta dalis, kuri yra

didesne uZ perkainojimo rezervo (rezultatq) sumQ, pripaZistama ataskaitinio laikotarpio veiklos

s4naudomis ir taip pat itraukiama i 5i straipsni. Siame straipsnyje taip patparodomas nematerialiojo

turto vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertds sumaZejimo panaikinimo rezultatas.

lE Pastaba. Ifitos veiklos pajamos ir s4naudos

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos, pavyzdliui,
ilgalaikio turto nuomos pajamos ir susijusios s4naudos, tokio turto (i5skyrus finansini turt4)
perleidimo pelnas (nuostoliai), nepagrindines veiklos paslaugq teikimo pajamos ir tokiq paslaugq
savikaina.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
Darbo uZmokesdio i5laidos 425 378
Nusidevei imo ir amortizacilos s4naudos 59 50
Reklamos ir marketingo sanaudos l7 12

Atskaitymrl i stabilizaciios fonda sanaudos 55 52
Indeliq draudimo s4naudos 24 2l
Audito i5laidos 4 4
Ofiso reikmenys 16 10

Teisines iSlaidos 1 1

Draudimo i5laidos 5 4
LCKU nefinansinitl paslaugq i5laidos 34 30
Telefonas ir ry5io sanaudos 13 t4
Kitos i5laidos patalpoms 11 10

Kitos i5laidos 50 44
I5 viso 714 630

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Patalpu nuomos paiamos 14 13

I5 viso paiamu t4 13

Patalpu nuomos sanaudos 2 2

I5 viso sanaudu 2 2
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19 Pastaba. Pelno mokesiio s4naudos

20 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 patvirtintq

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

isipareigoj imq planavim4.

Unij os turto ir isipareigoj imq struktiir a pagal terminus 2020 - I2-3 I :

Unijos turto ir isipareigojimq struktlrapagal terminus 2019-I2-3L:

Straipsnis Finansiniai metai Pradj g finansiniai metai

Einamuiu metu pelno mokestis t4 5

I5 viso pelno mokesiiu sanaudu t4 5

Iki 3 men.
Nuo 3

men. iki 1

metu

Nuo l iki
5 metq

Ilgiau
kaip 5

metai
IS viso

Turtas 9196 23tt 9164 10859 31s30
t.t. : s uteiktos paskolos 754 2311 9164 9759 21988

t. t. : isigyti vertybiniai popieriai 0 0 0 0

fsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai 1s593 8574 4265 3098 31530

t.t.: indiliai I 5490 8534 4144 132 28300
Fizinirl asmenu t43t3 8130 4136 131 26710
Kitu asmenu tI77 404 8 1 1 590

Skirtumas tarp turto ir
isipareieoi imu, kapitalu, rezervu

-6397 -6263 4899 7761 0

Likvidusis turtas 8347

Netenkamas pinigu srautas 2633

Gaunamas pinieu srautas t25
Grynas netenkamas pinigq srautas 2508

Likvidumo rodiklis, proc. 332,82

Iki 3 men
Nuo 3

men. iki 1

metu

Nuo l iki
5 metq

Ilgiau
kaip 5

metai
I5 viso

Turtas 6541 2144 8517 10266 27468
t.t.: s uteiktos paskolos 717 2144 85 17 9202 20s80
t.t. : isisyti vertybiniai popieriai 0 0 0 0 0

[sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

11950 8167 4391 2954 27468

t.t.: indhliai I 1875 8126 4280 138 24419
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Iki 3 men.

Nuo 3

men. iki 1

metu

Nuo l iki
5 metq

Ilgiau
kaip 5

metai
I5 viso

Fiziniu asmenu 11205 7571 4280 138 23t94
Kitq asmenq 670 s55 0 0 1225
Skirtumas tarp turto ir
isipareigoj imq, kapitalq, rezervq

-5409 -6023 4t20 7312 0

Likvidusis turtas 4333
Netenkamas pinigq srautas 3320
Gaunamas pinigq srautas 1515
Grynas netenkamas pinigu srautas I 805
Likvidumo rodiklis. proc. 240.07

21 Pastaba. Yeiklos rizik1 ribojantys 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 2017 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 1 d. turi blti ne maZesnis kaip 6,30

proc.

** Kredito unrjq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekEs 10,5 proc. (taikomas

pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui rki 2027 m. gruodZio 31 d. neturi

vir5yti rnaZesniojo i5 Siq dydZiq:25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

COVID-19 pandemija neturejo reik5mingos itakos kredito unijos veiklos normatyvq
vykdymui.

Rodiklis Finansiniai
metai

Pra6jg
finansiniai

Metai
Normatyvo dydis

Kapitalo
pakankamumo
normatyvas

16,88 16,04

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 10,5o/o*

Likvidumo rodiklis 332,82 240,07
kredito unijos likvidaus turto ir kredito unijos
grynojo netenkamq pinigq srauto santykis ne
maZesnis kaip 100 proc.

DidZiausios paskolos
sumos vienam
skolininkui
normatyvas

14,24 13,3 5

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



22 P astaba. Susijusios Salys

Unijos vadovais yra laikomi Unijos valdybos narrat, stebetojq tarybos nariai, paskolq

komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas. Su kredito unijos vadovu

artirnaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo

sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos

vadovas valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dalf .

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq
i5moku, iskaitant susiiusius mokesdius

111 99

Kitos priskaidiuotos sumos t4 13

I5 viso: 125 112

Unijos susijusioms

Salims i5duotq paskolq

pateikiami Zemiau:

Salims i5duoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms

ir priimtq indeliq likudiai bei kiti sandoriai su susijusiomis Salimis

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
ISduotq paskolq likudiai 303 225

Pallkanq pajamos 9 l
Priimtq indeliq likudiai 99t 1 030

Pahkanq i5laidos 10 t2

Paskola iS LCKU, iskaitant sukauptas pallkanas I 293 I 285

Pahikanq i5laidos uZ LCKU paskol4 54 63

Indeliai LCKU, iskaitant sukauptas palDkanas 1 400

Pal[kanu paiamos uZ indelius LCKU 6

LCKU gautos paslaugos, valdymo mokestis ir
stabilizaciios fondo imokos

99 96

Valstybes kapitalo aptarnavimo ka5tai 1
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23 Pastaba. Nebalansiniai isipareigojimai ir neapibrdZtumai

2021 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimrtr (pagal pasira5ytas,taliau
nei5moketqpaskolq sutartis) suma sudare 587 tiikst. Eur (2019 m. gruodZio 31 d. - I 530 tiikst.
Eur).

Informacija apie nuomos sutartis:

Turtas, kuri kredito unija nuomojasi i5 treiigjq Saliq

I lenteld

Nuomos sutarties
sudarymo data

Nuomos sutarties
pabaigos

Turtas, kuri unija nuomojasi

Kas mdnesi

mokama
nuomos suma

EUR (be

PVM)

2014-08-22 2024-08-31

Patalpos plane paZymetos 1-3,

kurios plotas 11,65 kv. m. su

bendro naudoj imo patalpomis,

paZymetomis indeksais l-1 (0,28

kv. m.) ir l-2 (1,60 kv. m.),
esandios Kur5enq g. 1, Luokes

mstl., Tel5iq r. sav.

15,65 suma !
ketvirti

Papildomas

susitarimas, del

2012-05-25 nuomos

sutarties Nr. 13/R8-

111 atnaujinimo,
2018-01-13 Nr. 38

202t-07-15

Patalpa paLymeta indeksu 1-3

(11,97 kv. m. ), bendro naudojimo
patalpos (5,04 kv. m.), i5 viso -

17,01 kv. m., esandios Oginskiq g.

10, Rietavas.

19,73

2015-02-18 nuomos

sutartis Nr. F-23
2025-02-t7

Patalpos, paZymetas indeksais 1-

21 (4,55 kv.m.),1-22 (3,29 kv. m.)

n l-23 (28,08 kv. m.), i-l (9,79

kv. m.) ir 1-20 (3,85 kv, m.).

Nuomojamq patalpq bendras

plotas 49,56 kv. m., esandios

Vytauto g.2,Yarniuose, TelSiq r.

SAV.

74,34

2015-04-13 Nr. N-4 2025-04-t2

Patalpos paZymetos indeksais 1-

1(0,13 kv. m.) t 7-2 (0,91kv. m.),

viso: 12,96 kv, m., esandios

Stoties g. 1, Try5kiq mstl., TelSiq

r. sav.

25,92
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2 lentel6

Nuomos

sutarties

sudarymo data

Nuomos

sutarties
pabaigos

data

Turtas,
kuri
unija

nuomoja

iSnuomotos

dalies

plotas m2

Bendras

turto
plotas

m2

Kas
m6nesi

gaunama

nuomos

SUMA EUR
(be PVM)

ISnuomoto

turto
balansin6

vert6 EUR
2020.12.31

2006-07-0t
negyvenamqjq

patalpq nuomos

sutarties Nr. 06-

02, pakeitimo

2020-03-04

susitarimas,

2024-07-0r
Pastato

dalis
134,31 10t3,94 546,03 3t7 927,28

Negyvenamqjq
patalpq nuomos

sutarties Nr, 05-

02102 (200s-11-

21), pakeitimo

2020-03-12

susitarimas.

2025-04-01
Pastato

dalis
78,99 1013,94 343,61 317 927,28

Negyvenamqjq
patalpq nuomos

sutarties Nr. 06

(20t6-06-1s),
pakeitimo 2020-
03-12 susitarimas.

2025-04-01
Pastato

dalis
15,12 1013,94 J 5,6 317 927,28

2020-03-04

Susitarimas del

biuro patalpq

nlromos sutarties

Nr. 1 (2015-03-

16) pakeitimo.

2023-03-16
Pastato

dalis
47,41 1013,94 102 317 927,28

20t9-01-24 2022-01-23
Pastato

dalis
76 1013,94

1

astt'onornines

valandos kaina

7 Eur

311 927,28

Turtas, kurikredito unija nuomoja treiiosioms Salims

24Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praeiusiu metu pabaieoie -77
Grynasis finansiniu metu rezultatas - pelnas (nuostoliai) 215

Atsargos kapitalas 1

Paskirstytinas rezttltatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniu metu pabaisoie t39
Pervedimai i5 rezervu 0

Paskirstytinas pelnas 139

Pelno paskirstymas:

- i privalomaiirezerva t39
- dividendai 0

Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) - finansiniu metu pabaieoie

25 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

26 Pastaba. Poataskaitiniai ivykiai

[vykiq, kurie galetq tur0ti reik5mingos ltakos Sioms finansinems ataskaitoms, nebuvo.

Administracij os vadove

Vyriausia buhaltere

IngaNavikiene

Rasa Malcevidiene
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AiSkinarnojo raSto priedas Nr I

Kredito uniia rrGermanto lobisrr
(kredilo unijos pavadinimas)

1 12041073, Sedos g 6, TelSiai

(kredito unijos kodas, adresas, kili duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKY.IAI

2020 metu
ataskaitinis lalkotarpis

Adrninistraciios vadove

(kredito unrlos vadovo pareigq pavadrnirras)

Vvriausia buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio
tvarkyti apskai14 kito asmens pareigq pavadtnimas)

tokst Eur

ataskailos likslumo lygis ir valiuta

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripaZintas

Pelno dalis skiriarna apyvartai proporcingoms

no (nuostol iq) ataskattoje nepripaZintas

dalis, skiriarna apyvartai proporcingorrs
rr (ar) dividendanrs moketi

(vardas ir pavarde)

Rasa Malcevidiene
(vardas ir pavarde)



A i5kinanrojo r aSto pt iedas Nr 2

(kredito unijos pavadinimas)

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PlNrcu SRAUTU POKYatAI

2020 mctrf
(alaskailinis laikotarpis)

Adrninistr aci jos vadove

(kredito unijos vadovo pareigq pavadinintas)

Vyr iausia bLrlraltere

t0kst. Eur
alaskailos likslumo lygis ir valiula

Navi kiene

(vardas ir pavarde)

Malcevidiene

Pagrindin€s veiklos pinigq srautai

ir kitos iplaukos i5 kredito unijos nariq

tos paskolos ir kitos i5nrokos kredito rntijos narianrs

iS klientq i: kredito Lrnijos nariq iplaukos

iS klientrl ir kredito unijos nariq iSmokos

i5 kredrto istaigq (gautos paskolos ir specialiosios paskirlies JeSq iplaukos)

iSnrokos kredito islaigonrs (gr4zintos paskolos ir speciaJiosios paskirties leSq iSmokos)

kitos uZ paslaugas gautos sunos

kitos pagr indines veiklos pinigq i5nrokos

to dalies iSntokdjirnas krcdito unilos nariams

kitos llnansirres veiklos

(vyliausiojo bulralterio (bLrhalterio) arba galindio tvarkyti apskait4 kito asnrens pareigq pavadininras) vardas ir pavarde)


