kedito un
Kovo I l-osios g. 34-33
(imonds kodas, adresas, kiti duomenys)

kodas 300123739,

(Tvirtinimo Zyma)
2021m gruodZio mGn.3l d. BALANSAS
2022m. kovo 24 d.

Nr.-

(finansin0s ataskaitos sudarymo data)
t{ikst. Eur

Metq

TURTAS

Fastabos

Nr.'

:['inansitriai

Pra0j9

metai

fina*siniai
metai

6,,

FURTAS

I

506

411

,|

406

583

3

68s

443

4

422s

Kitas finansinis turtas

5

I

I

/I.

Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

6

l0

l1

\/II.

Ilgalaikis materialusis turtas

7

55

59

\/III.

\lematerialusis turtas

7

5888

5559

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

[.

Investicijos i vertybinius popierius

tII.

Kredito istaigoms suteiklos paskolos ir kitos

i5

jq gautinos

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos

i5

sumos

jq gautinos

TURTOIS YISO:
N1iOSAVAS IC{PITALAS IR fSIPz{REIGOJII'IAI

Pastabos

Nr..

405

I

.B'in&nsiniai

Pra0jg

:IIretBi

finansiniai
.....-.:mgtgi

B.

I

I.
I
tv.

IKITINOS

SUNTOS

s3t)0

5Ul7

8

875

1004

9

4397

3988

10

28

25

IR ISI?AREIGOJINIAI

Mokdtinos sumos ir isipareigojimai kedito istaigoms
Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kedito unijos
nariams

Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

Atidejiniai

1l

Subordinuotiej i isipareigoj imai

t2

NUOSAVAS KAPITALAS

588

.'

,542

Pajinis kapitalas

l3

629

598

l.

Privalomieji rezewai ir kapitalas

13

0

0

tII.

Perkainojimo rezervas

IV.

Nepaskirst5rtasis pelnas (nuostoliai)

-41

-56

IV,1

Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai)

l5

47

rY.2

Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

-56

-103

s888

5559

NUOSAVO IGPTTALO IR ISTPAREIGOJIMU IS YISO:

4

(imones vadovo pareigq pavadini
buhaltere

(ryriausioj o buhalterio (buhal

) pareigq

las)

(vardas ir pavarde)

Jolanta Diedkuviene
(vardas ir pavard6)

pavadinimas) (paralas)

_

ieiSkiu kedito

kodas 300123739, Kovo l1-osios g. 34'3
(imonds kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo Zyma)
2021m. gruodZio mOn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

Nr.-

2022 m.kovo 24 d.
(finansines ataskaitos sudarymo data)

tiikst. Eur

Metq
(ataskaitos

(ataskaitinis laikotarpis)

Past*ttos

Straipsniai

Hl.
Nr.

N.1.

.l

tikslmo

Finansiniai
. metai

.:-":

lygis ir valiuta)

Pra€j'g

fina.nsiniai
metai:

Palukanq pajamos

t4

203

189

I.

PalDkanq s4naudos

t4

44

43

m.

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos

l5

44

56

IV.

Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos sqnaudos

15

I

2

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

t6

18

49

v.1

Specialiqjq atid6jiniq sqnaudos

t6

-18

-49

Y,2,

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

t6

VI.

Kitas finansinds ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

VII,

Bendrosios adminishacines s4naudos

t7

204

200

VII.

Kitos veiklos pajamos

l8

x.

Kitos veiklos sanaudos

18

{.

PELNAS NUOSTOITIAI) PRIES APIIOKESTIN.IM4

16

49

I

2

KI.1

Atiddtasis pelno mokestis

xt.2.

Pelno mokestis
TNASIS

Admin

t9

FILNAS {NIJOSTOLIAT)

ii.buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

0

{it

Stanislav

vadovas

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

0

I5

(

/y'igq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)
Jolanta Diedkuviene
(vardas ir pavarde)

(paraias)

''

-r:

Ai5kinamojo raito Priedas Nr.
GrisiSkiu kredito uniia
(lmones pavadlnlmas)

Uniios kodas 30}l23739,Kovo I l-osios g. 34-33, Gtigi
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAYO KAPITALO POKYdIAI
ttikst. Eur

2021Metq

Rezervri ir kapitalai

?ajinis
kap!.pJ?s

:.

privalomasis
Likutis ulpra6jusig Iinansiniq metg
rohaionia
A.pskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Nepisskirstyta$is
^^r;--

atsargos

I5 v.iso

/^..^-l^Ii-i)

kiti

561

1

-103

4s9

561

I

-103

459

47

47

3sminiq klaidtl taisymo rezultatas

Perskailiuotaslikutls utrprutjusiq
[inansiniq metq pabaigoje
Pelno (nuostoliq) ataskaitoj e

itinio laikotarpio grynasis pelnas
)elno dalis, skiriama apyvartai
lroporcingoms i5mokoms ir (ar)
lividendams moketi

Kitos i5mokos

-t

-l

Sudarvti rezervai
Panaudoti rezewai

Paiinio kaoitalo

oohtis

Likutis pratju-riq finaneiniq mttq
rrabaigqie

3l

-tt
598

-56

542

15

l5

Pelno (nuostoliq) ataskaitde
reorioaZintas pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms i5mokoms ir (ar)
dividendams moketi

(itos iSmokos
udaryti rezervai

lanaudoti rczervai

pohtis

3l

Likutis ataskritinir; finanslniq metq

629

inio kaoitalo

31

-4I

Stanislav Ignatovid
(vardas ir pavarde)

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigq

nimas)

Jolanta Dieckuviene
(vardas ir pavardd)

(paraias)

588

1

Grlgllklq krodlto unUa
(kredito unuos pavadlnimas)
300123739, Kovo l1 orlor g 3,1-33, Grlgltrkda
(kr6dito uniJos kodas, adrosas, kitl duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYAAI
2021-12-31
(ataskaitos sudarymo data)
T{ikst 6ur.
Straipsniai

Eil, Nr,
t.
1

.1.2.

Pastabos Nr.

Finansiniai

os Dalukanos

202
43

35

159

152

33

44
2
42

iuti komisiniai
iumokoti komlsinlal
lezultatas
iusigrqrlntos paskolos lr kltos lplaukos is kredito unijos nariq

,2.1.
.2.2
.2.2.

Praoig finansinial met€

sumokdtos palukanos
ezultatas

.1.

metai

lndin6s voiklos pinigu srautal
187

2

3'l
1

079

1

535

1 201

.3.1.

|ul€iktos oaskolos ir kitos iSmokos kr€dito uniios nariams

,o.z,
J.

lezultatas

4.1,

ndeliq ir specialiosios paskirties l6gq iplaukos

lezultatas
plaukos iS kredito istaigq (gautos paskolos)

5.2.

smokos kredito istaigoms (grqiintos paskolos)

.6.2.

lezultatas
(itos ui paslauqas gautos sumos
(itos pasrindines veiklos piniqq iSmokos

.o.J.

iumok6tas polno mokestis

.o.

lezultatas

.5.

,6.1.

I

388

I

029

I

980

I

185

1

305

156

408

4.
.5.1

456

163

ndeliq ir specialiosios paskirties l65q igmokos

.4.2.

1 364

660
1 029

3t9

943
362

10

11

199

193

189

182

:runlell nrdrln.linAr veikloB olnlou sreute
lnvesticinds velklos plnlqq srautai

[.

189

1.2

os Derleidiiant v6rtvbinius DoDierius
Smokos lsioviant vertvbinius DoDierius

1

lezultatas

189

1.2.1.

3
51

48

plaukos perleidZiant ilgalaikl materialqii, nematerialqjl turtq

1.2.2.

Smokos isioviant iloalaiki materialuii, nematerlaluii turta

1.2.

lezultatas

t,3.1.
1.3.2.

(itos lnvosticines veiklos plnigu iplaukos
(itos investicinos veiklos pinigq iSmokos

t.3.

lezultatas

2

187

Flnansinos vsiklos pinigq srautai

ilt.
il.1.1.

,aiu imokos

'181

34t

|.1.2
[.1.3.

Sstolusiems nariams orazinti paqrindiniai ir papildomi pajai
,elno dales ismokejimas kredito unijos nariams

150

30r

lt.1

lezultatas

|.2.2
|.2.
1t.3,1

.s.2
il.3.

tv.

vl.

3'l

36

31

36

mus gautos sumos
mus ismoketos sumos

lt.z
Rezultatas

os flnansinos veiklos plnigq iplaukos
kitos finansinds veiklos Diniou iSmokos
Rezultatas

Grynasls plnlgq Brautq padid6jima3 (3umE
Plnlgal lalkotarplo pradlioJe
Pinlqai lalkotarplo psbalgoJ6

OE

661

41'l
506

411

Administraclios vadovas

Stanislav lgnatovic
(vardas ir pavardo)

Vyriausiojl buhaltero
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio tvarkyti apskaitq kito asmens
pareigq pavadinimas)

Jolanta Diedkuvien6

Grigi5kiq kredito unija
Unijos kodas 300123739, Kovo 1l-osios g.34-33, Vilniaus m. sav. Grigi5kiq m.

2}2lm,gruodzio 31 d. AISKINAMASIS

RlsrAs

2022m. kovo 24 d. Nr.(finansinds ataskaitos sudarymo data)

I.

BENDROJI INFORMACIJA

Grigi5kiq kredito unija (toliau
bendrove. Unija

-

umja) yra Lietuvos Respublikoje veikianti kooperatine

uZregistruota2}ll m. birZelio

16 d.

Vilniuje.

Lietuvos bankas 2005 m. geguZes 26 d. i5dave licencij4 kredito unijos veiklai. Unija, tai
kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Ekinius
verdiasi indeliq

ir kitq gr4Zintinq le5q priemimu

ir turi licencij4 verstis, ir
i5 neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu,

ir

socialinius poreikius

taip pat turi teisg verstis kitrl LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu
istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizikqbei atsakomybg.

Unija turi investicij4
2021

i

Lietuvos centrines kredito unijos pajini kapital4. Si investicija Unijos

ir 2020 m. finansinese ataskaitose

apskaitoma isigijimo savikaina. Unija nera sudariusi

jungtines veiklos sutardiq.

Unija neturi investicijq i patronuojamas ir asocijuotas imones.
Kredito unija turi I nutolusi4 kasq : Lazdynt4kasa: Architektq g. 19.

Vidutinis sqra5inis darbuotojq skaidius finansiniais metais sudare 8 darbuotojus (2020 m.

-8

darbuotojai).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius
2020-12-31

2021..12-31

Fiziniai asmenys (nariai)
Jur i dini qi

qs m

enys (as

oc

I 843

1844
ij uot

i

279

286

nariai)

II.

APSKAITOS POLITIKA

Finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas pagal 2021

m. gruodZio 31 d. galiojusi

LR

LR imoniq finansines atskaitomybes istatym4, galiojusius LR
kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir

buhalterines apskaitos lstatym4,

verslo apskaitos standartus,

patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo

ir

nemokumo valdymo tamybos, Lietuvos banko

nutarimus, reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkymq ir unijos apskaitos politik4.

Unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais

-

prasideda sausio

I d. , o baigiasi

gruodZio 31 d.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktoslietuvos nacionaline valiuta

-

eurais.

Sumos Siose finansinese ataskaitose yra pateiktos ttikst. eurq,
sumq apvalinimo

jei nera nurodyta kitaip. Del

iki tiikst. Eunl, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereik5mingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta i5reik5to turto ir
isipareigoj imq likudiq.

v

Lamta(-yra rsdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2021 mett4 finansiniq ataskaitq

parengimui.

Veiklos tgstinumo. Finansines ataskaitos pagristos prielaida, kad Unija veiks
operacijas pakankamai ilgai, kad

ji

ir tqs savo

nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reik5mingai

apribotos.

Pastovumo. Pagal pastovumo princip4 turi btiti galima palyginti Unijos skirtingq laikotarpiq
finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad btitq Zinomos Unijos finansines biikles, turto,

pajamq, sqnaudq

ir pinigq srautq keitimosi

tendencijos, todel visais ataskaitiniais laikotarpiais

laikomasi tos padios apskaitos politikos. Apskaitos politikq galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama
teisingai parodyti Unijos finansing buklg ir veiklos rezultatas.

ir ivykiq finansine

Kaupimo. Utiniq operacijq

apskaita Unijoje tvarkoma taikant kaupimo

princip4. Tai rei5kia, kad Unijos veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq

ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines
parengtos taikant kaupimo principq, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius,

gavimo arba i5leidimo momentu),
ataskaitos,

bet ir apie isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Atsargumo. Unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir
isipareigojimai, pajamos

ir

s4naudos

btiq ivertinti atsargiai, t.y. kad jq verte nebtitq

nepagristai

padidinta arba sumaZinta.

Palyginamumo.IJnijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su sqnaudomis,
patirtomis uZdirbant tas pajamas.

Turinio virlenybCs priei formq. Ukines operacijos ir ivykiai Unijos apskaitoje ira$omi pagal
jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.
Pinigai ir pinigq elcvivalentai
Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito
ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie
lstaigose

pripaZistami

ir vertinami pagal 18-ojo verslo

isipareigoj imaio' nuostatas.

apskaitos standarto o,Finansinis turtas

ir

finansiniai

Finansinis turtas

j

i vertybinius popierius straipsnyje parodomos
investicijos i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq
vyriausybiq vertybinius popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo
Investicijos

vertybinius popierius - lnvesticijq

verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unija turi;

-iki i5pirkimo laikomq vertybiniq popieriq. Iki i5pirkimo termino laikomas turtas - tai investicijos i
vertybinius popierius su tikslu valdyti juos iki i5pirkimo termino, gaunant fiksuotas arba galimas
nustatyti sumas, i5skyrus parduoti laikom4 finansini turt4, paskolas ir gautinas sumas. Iki i5pirkimo

termino laikomi vertybiniai popieriai pirm? lartqptipaiistami isigijimo savikaina. Kiekvienq kart4
sudarant finansines ataskaitas,

iki i5pirkimo laikomi vertybiniai

popieriai vertinami amortizuota

savikaina, kuri apskaidiuojama taikant apskaidiuotq paliikanq nonnos metod4. Finansinis turtas
priskiriamas iki i5pirkimo termino laikomam finansiniam turtui tik tada, kai kredito unija ketina ir
sugebaji i5laikyti iki i5pirkimo termino ir nesinaudos galimybe jiparduoti.

Visi iprastiniai vertybiniq popieriq isigijimai ir pardavimai pripaiistami atsiskaitymo metu. I
vertybiniq popieriq isigijimo vertg iskaidiuojamos visos su pirkimu susijusios s4naudos. 2021 m
Unija neturejo parduoti laikomq vertybiniq popieriq, apskaitomq tikr4ia verte.
Suteihos paskolos ir gautinos sumos
sumq straipsnyje parodomos Salies

ir

-

kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq

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. Siame straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotq
indeliq sukauptos paliikanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq

kedito unijos nariams suteiktos paskolos ir
Suteiktos paskolos
standarto

ir

ooFinansinis

i3

ir

kitrtr i5

straipsnyje parodomas

jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pahkanomis.

gautinos sumos pripaZistamos
turtas

jq gautinq sumq

ir

vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas ( amortizuota

savikaina, kuri

gaunama taikant apskaidiuoqiq paliikanq metod4).

Suteiktos paskolos

ir gautinos

sumos

-

tai nei5vestinis, aktyvioje rinkoje nekotiruojamas

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

isigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas
vertinamos amortizuota savikaina, Amofiizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqiq

paskolos pripaZistamos sumoketo atlygio

-

paliikanq nonnos metod4. Suteiktos paskolos

ir

jq

kitos i5

gautinos sumos apskaitomos su

palfkanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas( sudaryti specialieji atidejiniai).
Paskolq vertes sumaZejimas

-

paskolos vertinamos vadovaujantis LR teises aktais, Lietuvos

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

skolininko biikles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.
Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq

ir ar paskolos verte nesumaZejo.

AtsiZvelgus

i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus

izikq, grupuojamos

Brupg, kredito unijos valdybos patvirtinti

i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos

ir finansinese

ataskaitose taikyti tiketini paskolos

apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:
ApskaitinOs vert0s sumaZ6jimo dydis proc.

Paskolq rizikos grupO

2021m.

2020m.

0

0

standartind (I rizikos grupe)
salimos rizikos (II rizikos grupe)
oadidintos rizikos OII rizikos erupe)
abeiotina (IV rizikos srupe)
nuostolinsa (V rizikos grupe)

5

5

25
50

25

100

100

50

Paskolq vertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant
atgauti paskolos apskaitines vertes dali)

ir uZtikrinimo

i paskolq rizikos grupQ (tiketin4

priemong (uZtikrinimo priemones pinigq

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4.74 proc. (2020 metais
taikyta 4,81 proc. diskonto norma).
Sudarydama specialiuosius atidejinius 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 nematerialqjiturt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose, pripaZistamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir fi nansiniai isipareigoj imai".

X'inansiniai isipareigojimai

-

moketinq sumq

ir

isipareigojimq 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 ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq

ir

isipareigojimq klientams

ir kredito unijoms 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 pagal24'ojo

verslo apskaitos standarto o,Pelno mokestis'.,3l-ojo verslo apskaitos standarto,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.
Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos
(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos i5 pradi:itl pripaZistamos tikr4ia verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,
atskaidiaws sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautqjq grynqiq iplaukq

ir

padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

pajamomis arba sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias paliikanq nonnas. Skolintos leSos 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 arbarcalizuoti
turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Nefinansinis turtas

Kredito unijos nefinansiniam turtui priskiriamas ilgalaikis materialusis

ir

nematerialusis

turtas, atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti ir

i

kitus turto straipsnius neitrauklo turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri animiausiu

metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir
atsargos vertinamas pagal9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uhegistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto
,,Ilgalaikis materialusis

turtasoo nuo statas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo
turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto ,,Nematerialusis
turtas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500,00 Eur, (2020 m.

- 500,00 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta

sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto

nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bud4,

proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatomq

jo naudojimo

laikotarpi.
zemtav

lmo

Turto

Nusiddvdiimo (amortizaciios) laikotarpis, metais

Ilealaikio turto grupd

3

Proqramine iranga

25
6-10
6

Pastatai

Lengvieii automobiliai
Baldai
Kompiuterine iranga
Kita iranga, prietaisai, frankiai, irenginiai

J

4

Remonto ir prieZitiros iSlaidos pripaZistamos srylaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo

ir

remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Pajamrl ir sqnaudq pripaZinimas
Paltikanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigq, kedito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqfa
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto paliikanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq paliikanq metod4. Paltikanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali

biiti patikimai ivertinama.

Palilkanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos paltikanos uZ indelius, gautas paskolas

ir kitus isipareigojimus, kurie

nevertinami tikrqi a verte.

Komisiniq

ir

klient4 aptarnavimo veiklos pajamq

ir sqnaud4 straipsniuose

parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos sqnaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sqnaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai

yru nereikSmingi

ir

pajamomis pripaZistami i5karto

juos gaws. Komisiniq sqnaudos yra

pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajarnos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto verrcs pasikeitimo ir pardavimo rezultatry straipsnyje parodomas kredito
istaigoms

ir kredito unijos

nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo

ir nuostolio del vertes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq

tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq

ir kito finansinio

turto vertes sumaZejimo ir

nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais

ir kitu

finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqiq atidejiniq, kuriuos

i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansing ir ekonoming biiklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
formuoja atsiZvelgdama

vykdymq, iturimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias
itakos kredito unijos turto vertei, sqnaudas.
Kitos

/inansinio

ir investicinio veiklos rezultatq straipsnyje parodomi operacijq uZsienio

valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rczvltatal

Bendrqjq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sqnaudos,
susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq

ir kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sqnaudos.

Pelno mokesiio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio

ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2021 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2020 mei4- 5 proc.

Atidetasis pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius ar

patvirtinus balanso sudarymo dienq

ir

kuriuos tikimasi taikyti atidetojo pelno mokesdio turto

mokesdiq isipareigojimq vykdymo laikotarpiu. Pagrindiniai laikinieji
skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo. Kai apskaidiuojamas

realizavimo

ar atidetq

bendras atidetqiq mokesdiq turtinis likutis,

jis

pripaZistamas finansinese ataskaitose

tik ta dalimi,

kurios rcalizavimas, vadovybes nuomon e, yratiketinas.
Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZistamos 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 kapitalq sudaro visq Unijos pajiniq ina5q verte. Pajiniai ina3ai gali btiti tik
pinigines imokos. Minimalus Unijos nario pajaus dydis - 30,00 eury. Unijos pajai yra apskaitomi
nominalia verte.

Unijos pajiniam kapitalui kaupti draudi.iama naudoti Unijos pasiskolintas le5as ir jai ikeist4
turt4. Papildomi pajai, nors ir turi finansiniq isipareigojimq poZymiq priskiriami Unijos kapital'ui,
nes neturi nustatyto konkretaus gr4Zinimo termino.

Privalomas rezervas

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas

i5 Unijos grynojo

pelno.

Atskaitymai i privalom4jirczewqwbarczewini kapital4 yra privalomi ir negali biiti maZesni nei 90
procentq paskirstytojo pelno,

kol privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudarys

9/10

Unijos nuosavo kapitalo. Privalomais rezervas arba rczervinis kapitalas sudaromas Unijos eilinio
arba neeilinio visuotinio susirinkimo sprendimu gali

biiti

panaudojamas

tik Unijos

veiklos

nuostoliams padengti. Panaudojus

dali privalomojo rezervo wba rczewinio kapitalo veiklos

nuostoliams padengti, iB grynojo pelno vel atskaitoma i privalomqji rczervq arba rczewini kapital4

tiek, kad jis taptq nustatyto dydZio.
Kredito unijos rezeryas 2021

m ir 2020 m. gruodZio 31 d nebuvo pilnai

suformuotas.

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos nariq papildomq ina5q

ir

(ar)

kitq negr4Zintinq le3q. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis -garantuoti kredito unijos finansini
stabilum4. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu
gali btiti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.

[vertinimq 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

sqnaudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq reik5mingos sritys,

kuriose naudojami vertinimai, apima nusidevdjim4

ir

finansinio bei nefinansinio turto vertes

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

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

Neapibrditumai
NeapibreZti isipareigojimai neru pripalistami finansinese ataskaitose. Jie yra apra5omi
finansinese ataskaitose, i5skyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys i5tekliai
bus prarast i, yra labai maia. NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose ndra pipaZistamas, tadiau

jis yra apra5omas

finansinese ataskaitose tuomet, kai yra tiketina, kad

bus

gautos pajamos arba

ekonomine nauda.

Poataskaitiniai ivykiai
Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Unijos paddti balanso dienq
(koreguojantys ivykiai), finansininkese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai ivykiai, kurie
nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai yra reikSminga.

Palyginamieji skaidiai
Klaidq taisymo finansinese ataskaitose principai.
Praejusio

ir ankstesnio laikotarpio

neesmines klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yra

taisomos einamoj o laikotarpio finansinese atskaitose.

Klaidos, kurios daro dideli poveiki praejusio ar keleto ankstesniq laikotarpiq finansinems
ataskaitoms, yr& vadinamos esminemis klaidomis. Unija nusistadiusi, kad esmines klaidos dydi
sudaro 0,1-0,3 proc. nuo Unijos turto vertes, bet ne daugiau kaip 43400,00 eurq. Taisant esmines
klaidas taikomas retrospektyvinis metodas.

Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaidiai buvo pakoreguoti, kad atitiktq einamqiq metq
pateikimo pokydius.

IIr.
1 pastaba.

FTNANSINIV ATASKAITU PASTABOS

Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Straipsnis

Pinieai LCKU atsiskaitomoioie saskaitoie
Pinieai kasose
Pinieai banku atsiskaitomosiose saskaitose
I5 viso

Finansiniai
metai

Pra0jg finansiniai
metai

464

389
22

4l
I

0

506

4tt

2 pastaba. Investicijos i vertybinius popierius
Pradjg finansiniai
metai
299

488

I

2

Viso investiciios iVVP
Investiciios i LCKU paius
Investiciios i LCKU paius nuverteiimas

300

490

106

103

I5 viso

406

583

Iki i5pirkimo laikomi vyriausybes verlybiniai popieriai

(WP)

Parduoti laikomi VVP
Sukauptos palukanos

Atideiiniai VVP ( vertes sumaZeiimas)

l0

Kredito unijos turimus iki i5pirkimo termino laikomus ir parduoti laikomus VVP sudare LR ir

Rumunijos Vyriausybes Vertybiniai popieriai
nonnos svyruoja 2021m. nuo 0,47Yo

. Vertybiniq

popieriq apskaidiuotosios paliikanq

iki 3.02 % (2020 m, nuo 0.47 % iki 3.02 %\ lki i5pirkimo

laikomq investicijq i5pirkimo terminai yru 2023 -2028 metai.
Investuodama Unija privalo atsiZvelgti

i

apribojimus, kurie yra nustatyti Lietuvos Banko

nutarime ,,Del kredito umjq investavimo

i

ne

nuosavybes vertybinius popierius taisykliq

patvirtinimo" 2015 m. birZelio 19 d., Nr. 03'103 nurodyta, kad kredito unijos investicijos
nuosavybes vertybinius

ne

popierius neturi sudaryti daugiau kaip 30 proc. kredito unijos balansinio

ttxto,202l m gruodZio 31 d. Unijos WP
sudare 8.81

i

sudare 5.10 proc. Unijos turto

( 2020 m. gruodZio 31 d.

proc.) 2021-12-31WP modifikuota finansine trukme atitiko LB reikalavimus (2,30

m) 2020-12-31 VVP modifikuota trukme buvo 2.23 m. Apribojimas pagal modifikuotq finansing
trukmg: bendra Unijos MFT negali vir5yti 3,5 metq.

Investiciios i Lietuvos centrin6s kredito uniios paius:
18-ame Verslo apskaitos standarte ,, Finansinis turtas

ir finansiniai isipareigojimai" nurodyta,

kad Unija, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte yra sumaZejusi.
Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti

vttqturtq, tuomet Sio turto

verte yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikrqja verte neregistruojamas todel, kad

jo tikrosios

vertes negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio
dienq turetq biiti patikrinama, ar nera jos nuvertejimo poZymiq. Atitinkamai kredito unija atliko

investicijq

i LCKU pajus vertes sumaZejimo

LCKU pelningq veiklq

ir

vertinim4. AtsiZvelgiant

visus padengtus iki Siol turetus nuostolius, esamus ir planuojamus

strateginius LCKU veiklos rezultatus, 2021 m. investicijai
sumalejimas ir sudare 0 eur (2020 m. gruodZio
vertes sumaZejimas).

i unijos narystg LCKU,

3l

i

LCKU pajus buvo atstatytas vertes

d. buvo apskaitytas 10 proc. t.y. 10,17 tiikst. eur

LCKU 2019m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2019 m. kovo 26 d.

buvo nutarta, kad LCKU nariq pajiniai ina5ai i LCKU kapitalq turetq sudaryti ne maZiau kaip 1,9
proc. unijos aktyvrl.
3 pastaba. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
Straipsnis

Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai

643
352
291
42
685

401

Terminuoti indeliai LCKU

t.t iki 3 menesiu
t.t nuo 3 men iki 1 metu
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU
I5 viso

metai

401
42
443

Apskaidiuotosios paltikanq nonnos uZ terminuotus indelius}D2l m svyravo nuo 0,92 proc.
1,05 proc.

iki

(2020 m. nuo 0,39 proc iki 0,52 proc.)

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris

yra sudaromas LCKU visuotinio nariq susirinkimo nustatytu btidu. Sis rezervas skirtas kredito
umjtl, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas
arba iSmokant sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim4

jos likvidumo padidinimui.

Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti
LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtintq dali le5tl nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq
kredito unijoje eurais. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms mokamos 0,00
dydZio metines paliikanos (2020 metais 0,00 %).
4 pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos

8il.

Rizikos grup0

Nr.

I
2
J

4
5

Suteiktos paskolos
Standartine
Galimos rizikos
Padidintos rizikos

Abeiotina
Nuostolinsa
I5 viso

Amortizuota

Pra6i e fi nansiniai metai
Spec.

Finansiniai metai
Spec.
Apskaitin0

ApskaitinO

verfA

atid0iiniai

vertd

atiddiiniai

4260

35

40

3834

4091
3588

86

214

I

I

42

I

195

J

1s4

66
4260
4225

3l

93

35

4091
4051

79

savikaina
10

38
40

o

Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2021mett4pradZioje buvo 40 fiikst eur, per
2021 metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZinti 5 tiikst. Bur.2020 m balandZio mdn kredito

unija, kaip ir visa Lietuvos centrinei kredito unijai priklausandiq kredito unijq grupe, prisijunge prie
Lietuvos bankq asociacdos paskelbtq moratoriumq, pagal kuriuos siiilomas pagrindines kredito
sumos imokq atidejimas fiziniams ir juridiniams asmenims. Dauguma klientq, kuriems buvo

atlikti

paskolq mokejimo grafikq pertvarkymai, Siuo metu jau atlieka mokejimus pagal iprastus mokejimo
grafikus.
5 pastaba. Kitq finansiniturt4 2021m sudare 1 t0kst. eur sumoketi avansai tiekejams ir kitos
sukauptos pajamos ( VSF2 paskolq i5davimo administravimo mokestis).2020 m. kredito unijos kitq

finansiniturt4 sudare I tiikst. eur sumoketi avansai tiekejams ir kitos sukauptos pajamos.
6 pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas
Straipsnis

Finansiniai
metai

Pra0j9 finansiniai
metai

0

0

0
0

0
0

UZ skolas perimtas nefinansinis turtas laikotarpio pradZioie
Parduotas uZ skolas perimtas nefinansinis turtas
UZ skolas perimto nefuransinio turto verte laikotarpio

pabaieoie

Kitas turtas - biisimoio laikotarpio i5laidos
Kitas turtas -sukauptos paiamos
Atidetoio mokesdio turtas
I5 viso

I

I

0

0

9

l0

10

11

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uZ skolas perimto turto Unija neturejo.
Atidetojo mokesdio turtas detaliau atskleidZiamas 19 pastaboje.
7 pastaba. Ilealaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Pastatai

Transporto

Straipsnis
LikuCiat 2020 m, sausio

priemonGs

I d.
Isisiiimo verte

72

25

l5

tt2

Sukqup t as nus i dev e i im as

22
50

23

I

2

t4

46
66

3

I

J

7

vertC

47

I

11

59

Isig,iiimo verte
Sukauptas nusiddvdi imas

25
24

l5

tt2

25

4

53

LikutinC verll

47

1

l1

59

2

6

LikutinC vertd
ADwarta per 2020 metus

t6

lsisiiimai
Nusideveiimas

Nuraiymai
NuraSyto IMT sukauptqs nusidev

ei

Likutint

Likutiai

14

imas

2020 m. sruodiio 31 d,
72

Anwarla oer 2021 melus
2

lsigijimai
Nuraiymas
Nusidevejirnas
Nur aSyto IMT sukauptas nusiddv

ej

imas
11

3

I

44

2

9

55

lsigijimo verte

72

27

15

fi4

Sukauptas nusidevejimas

28

25

6

59

9

55

LikutinC vertC

LikuCiai 2021 m. gruodiio 31

d.

Likutind vertd

8

Moketinos sumos ir

,

44

imai kredito
Finansiniai
metai

Straipsnis

q',t5

Tiksline kredito liniia i5 LCKU
Sukauptos paliikanos

1004
0

0

Kredito linijos paskirtis

- kreditavimas

Pra0jg

finansiniai metai

pagal finansing priemong ,,Verslumo skatinimas 2014-

20zl,finansuojamas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

iki

Tikslines kredito linijos limito panaudojimo terminas

2023-10-31 d. Galutinis tikslines

kredito linijos limito grqZinimo terminas 2033-11-05 d.
Unij os prievoliq ivykdymo uZtikrinimo priemones

:

Maksimaliuoju ikeitimu Invegai ikeidiamos kredito leSos esandios LCKU atsiskaitomosiose
s4skaitose, taip pat bflsimos kredito le5q iplaukos bei atliekami kredito leSq gr4Zinimai, bei visos
biisimos reikalavimq teises, kylandios i3 visq kredito le5omis suteiktq kreditq, iskaitant, bet
neapsiribojant visomis reikalavimo teisemis ivisas Unijos gautinas pinigines le5as.
9 pastaba. Moketinos sumos

ir isipareigoiimai klier tams ir kredito uniios nariams

Straipsnis
Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams
- kedito uniiu asociiuofu nariu

531

479

226

198

- kitoms orsanizaciioms

Viso iki pareikalavimo:
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams
- kedito uniiu asociiuotu nariu
- kedito uniiu asociaciiu
- kitoms organizaciioms
Viso terminuotu:
15 viso

10 pastaba. Kitos moketinos sumos

tJt

677

35 18

3290

122

21

3640

3311
3988

4397

ir isipareigojimai
Finansiniai
metai

Straipsnis

Pra0j9 finansiniai
metai

Surinkti moketini mokesdiai

2

2

Atostoginiq kaupiniai
Moketinas socialinis draudimas

13

l3

Sukauptos audito i5laidos

0

0

Moketinos indeliq draudimo imokos
Kiti isipareigojimai
I5 viso

0

0

2

t2

10

8

28

25

11 pastaba. Atiddjiniq ir neapibreZtqiq isipareieojimU 2021 mgruodZio 31 d.
31 d. kredito unija neturejo.

12 pastaba. Subordinuotq isipareigojimq 2021mgruodZio 31
unija neturejo.

ir

2020 m gruodZio

d. ir 2020 m gruodZio 31 d. kredito

13 pastaba. Nuosavas kapitalas

Pajinis kapitalas

mefni

Pra6jg finansiniai
metai

Pajinis kapitalas

629

s98

Tvarus paj inis kapitalas

617

587

74

73

s43

514

t2

11

4

5

8

8

Finansiniai

Straipsnis

Privalomas paj

inis kapitalas

Tvarus papildomas pajus
Netvarus pajinis kapitalas

Gr4Zintini pajai
Nesutvarinti papildomi pajai

Unijos pajini kapital4 sudaro 629 t[kst. Eur (2020 m.
pagrindiniq, papildomq

ir

-

598 tiikst. Eur). Jis sudarytas i5

papildomq tvariq paj\. 2017-01-02 (V-bos protokolas Nr. 2) buvo

priimtas sprendimas nustatyti nominali4 vieno pajaus vertg - 30 eurq. Visas Unijos pajinis kapitalas
apmoketas. Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq,

nuo

turi vien4 bals4, nepriklausomai

jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo

atsiskaitoma grqiinant i5pirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervas

Per 2021 m. buvo i5 i5stojusiq nuit4 grqiintino pajaus suformuotas atsargos kapitalas

128

Eur.

Kredito mlja, grqZindama asmeniui jo pajini ina54 uZ pagrindini
pajus, privalo

ji proporcingai,

atsiZvelgiant

ir (ar) papildomus (tvarius)

i tq metq, kuriais naryste kredito unijoje

pasibaige ar

kuriais kredito unijoje buvo gautas pra5ymas gr4Zinti pajinius ina5us uZ papildomus pajus,
patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti.
Kredito unija su savo nariu atsiskaito iSmokedama jarn priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar)
papildomus pajus ir kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale,

tik

po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing buklg nustato, kad atsiskaitymas nekels gresmes kredito

unijos veiklos stabitumui

ir

finansiniq ataskaitq rinkini

ir

patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui patvirtinus metiniq
kredito unijai nusprendus su nariu
l3

(

nariais) atsiskaityti, apie

Bi

sprendimg kredito unija privalo ra5tu prane5ti prieZitiros institucijai

ir gauti prieZitiros institucijos

leidim4 maZinti pajini kapital4. Leidimas maZinti pajini kapital4 i5duodamas, jeigu prieZiiiros
institucija isitikina, kad sumaZinus kredito unijos pajini kapitalq
stabili4

jis

bus pakankamas uZtikrinti

ir patikim4 kredito unijos veiklq. Nesutvarinti papildomi pajai grqiinarri kredito

unijos

nariui kredito undos valdybos sprendimu. Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to
priede

Nr. 1 ,,Nuosavo kapitalo pokydiai".

Nuosavo kapitalo reikalavimas:
Pagal LR kredito unijg istatym4 unijos nuosavas kapitalas neturetq

kapital4. 2021 m

ir 2020 m gruodZio

biiti maZesnis

uZ

jos pajini

31 d. kredito unijos nuosavas kapitalas buvo maZesnis uZ jos

pajini kapital4. Unijos nuosavas kapitalas 2021 m. gruodZio 31 d. buvo 588 t0kst. Eur, o pajinis
kapitalas

-

629 tiikst. Eur. Nuosavo kapitalo tr[kumas sudare

4l t[kst.

Eur.

Administracijos vadovas laikydamasi LR Kredito unijq istatymo nuostatq, informavo Unijos
Valdybq, kuri ne veliau kaip per vien4 menesi nuo dienos, kuri4 suZinojo ar turejo suZinoti apie
susidariusi4 paddti patvirtino Unijos priemoniq plano projekt4 del nuosavo kapitalo didinimo, kuris

bus sitilomas tvirtinti eiliniame Visuotiniame nariq susirinkime, ivyksiandiame 2022 m. balandZio

menesi. Projekte numatyta, nuosav4 kapital4 didinti 2022

m. veiklos pelnu, kurio

prognozuojamas 21 ttikst. Eur.

t4

r

taba. Pal
Straipsnis

Finansiniai metai

Pra6j9

finansiniai metai
UZ paskolas nariams

196

182

4

4

I5 viso paiamu

203

189

UZ indelius

42

4t

UZ tiksliniu prosramu paskolas
I5 viso sanaudu

2

44

2
43

Grvnosios palukanu paiamos

159

146

UZ vertybinius popierius
UZ le5as LCKU

15 pastaba.

3

Komisiniu

ir

klientu aptarnavimo veiklos paiamos ir

Straipsnis
Paskolu administravimo ir stoiamieii mokesdiai
Komisiniq pajamos i5 komunaliniq imokq gavejq ir moketojq

Inddliu administravimo mokesdiai
Delsoinisiu oaiamos
Korteliu aptarnavimo paiamos
Kitos paiamos
I3 viso paiamu
Iftedito istaigu paslaugu apmokeiimo sanaudos
Korteliu aptarnavimo sanaudos
Kitos sanaudos
15 viso sanaudu
Grvnosios komisiniu ir klientu aptarnavimo veiklos paiamos

t4

Finansiniai
metai

finansiniai metai

Pra4j9

29

4t

I

2

4

4

1

1

1

1

8

7

44

56

I

1
1

I

a

43

54

dydis

6 pastaba. Finansinio turto vertes

rczvltatas

1r

Pradjg

Straipsnis

finansiniai metai
Snecialiuiu atiddiiniu sanaudos:

-49
-9

-18
-5

NuraSytos paskolos, ivertinus specialiqjq atidejiniq
sanaudas. oaiamas

Nura5yttl paskoh) s4naudos
SusigraZintos nura5ytos paskolos

-J
-10

-40

0

0

18

49

127

124

Atskaifymai i stabilizaciios fond4

ll

ll

Komandiruotes ir transportas
Indeliu draudimas
Ilgalaikio turto nusideve.i imas

J
5

4
4

6

7

Soecialieii atideiiniai kitam finansiniam turtui
Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas
Realizuotas pelnas i5 VVP operaciirl
Nerealizuotas pelnas i5 VVP operaciiu
Realizuotas nuostolis i5 VVP operaciiu
Nerealizuotas nuostolis iS VVO operaciiu
Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

taba. Bendrosios administracines
Straipsnis
Darbo uZmokesdio, socialinio draudimo ir garantinio
fondo imokos

Nuoma
Telefonu ir rv5iq paslaugos

5

5

5

4

Finansiniu ataskaitu audito paslaugos
Ofiso reikmenys
Teisines iSlaidos

2

1

Draudimo sanaudos
LCKU nefinansiniu Daslausu i5laidos
Kitos sanaudos
I5 viso

2

)

22

20

1.8

I
I

2

I

14

t5

204

200

pastaba. Kitos veiklos pajamq ir s4naudq Unija 2021 m fu 2020 m neturejo.

9 pastaba. Pelno mokesdio sanaudos, atidetasis nokesdio turtas
Straipsnis

Finansiniai

Pra6j9

metai

finansiniai metai

0
0
0

0
0
0

10

t2

Einamuiu metu pelno mokestis
Atiddtasis pelno mokestis
I5 viso pelno mokesdio sanaudu

Atiddtasis mokesdio turtas

Likutis metu nradiioie
D6l sukauptr] iprastines veiklos mokestiniu nuostoliq
Likutis metq pabaigo.ie

-1

9

20 pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

15

.,

10

lprastinemis verslo s4lygomis Unija susiduria su galima piniginiq srautq nesuderinamumo
rizika, Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas

- garantuoti, kad Unija bus iki galo pajegi vykdyti

savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos valdymo elementai apima Unijos valdybos

informavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolg, finansavimo Saltiniq diversifikavim4,
numatomq isipareigoj imq planavimq.

Unijos turto ir isipareigojimq struktiir a pagal terminus:
202t-t2-31
Nuo 3 m6n.
Iki 3 mOn.
iki I metu
Turtas

Isipareigoiimai, kapitalas ir rezervai
Skirtumas tarp turto ir isipareigojimq,
kapitalu, rezerw
Likvidusis turtas
Netenkamas pinigu srautas

1023
1363
-340

729
2369
-1640

Nuo

I iki

5 metu
1623
1500
123

Ilgiau kaip

rs

5 metai
2513
656
I

vrso

s888
5888

857

0

812.51

417.40
28.39
389.01
208.87

Gaunamas oinisu srautas

Grvnasis netenkamas pinigu srautas
Likvidumo rodiklis. oroc.

2020-12-3t

Iki 3 mdn.
Turtas

Nuo 3 mdn.
iki I metu

573

Isipareigoiimai, kapitalas ir rezervai
Skirtumas tarp turto

ir

isipareigojimq,

I iki

Ilgiau kaip

063

5 metu
1748

5 metai
2175

2128

r462

-1065

286

685
1490

1

1284
-711

Nuo

tS

kapitalu. rezervu
Likvidusis turtas
Netenkamas pinigu srautas

vrso

5559
5559
0

913.57
390.42
28.72
361.70
252.58

Gaunamas oinisu srautas

Grynasis netenkamas pinigu srautas
Likvidumo rodiklis, proc.

21 pastaba. [statymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio valiuta
normatyvus bei padengimo likvidZiuoju turtu rodikli.

Normatyvai
l.Kapitalo pakankamumo normatyvas

Finansiniai metai

Pradjg
finansiniai metai

18.58

17.51

Lietuvos banko reikalavimas
Kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo ir kredito rizikos,
rinkos rizikos, atsiskaitymq
rizikos, sandorio Salies kredito

rizikos ir operacines rizikos
kapitalo poreikiq sumos
santvkis ne ma1iat 10.5 proc.

2.Likvidumo normatyvas

252.58

208.87

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

t6

proc.
3.DidZiausios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc.
Paskolos, virlijandios normatyv4

18.60

13.15

Paskolos suma vienam

skolininkui neturi virlyti 25
proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo.

* Iki 2019 m. kovo 3l d. kedito unijoms buvo taikomas likvidumo normatyvas ir
likvidZiuoju turtu rodiktis, o nuo 2019 m. balandZio I
taikomas likvidumo rodiklis.
** Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "D0l kredito uniiq veiklos rizik4 ribojandiq normatyvtl patvirtinimo"
patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki2028 m. sausio I d. jam pasiekti. Atitinkamai
kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2018 m. sausio I d. turi btiti ne malosnis kaip 5,25 proo., nuo 2019 m. sausio I d. - ne ma2esnis kaip 5,78 proc.,
nuo 2020 m. sausio I d. - ne malesnis kaip 6,30 proo.
*** Kredito unijq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,50 proo, (taikomas pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam
skolininkui iki2027 m. gruodZio 3l d. neturi virlyti maZesniojo i5 Siq dydZiq: 25 proc. kedito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur,

22 pastaba. Susijusios Salys
Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Kredito Unijos vadovai

ir su kredito unijos

vadovais artimais ry5iais susijg asmenys, taip pat Lietuvos centrine kredito umja. Kredito unijos

vadovai

-

auditorius

valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq komiteto pirmininkas,

ir

vidaus

administracijos vadovas bei su kedito unijos vadow artimaisiais ry5iais 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 dali.
Finansiniai metai

Pra0ie fi nansiniai metai

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokr1, iskaitant
susiiusius mokesdius
Tantiemos

63

62

Kitos priskaidiuotos sumos

4
67

68

I5 viso

6

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s?lygomis. Susijusioms
Salims i5duotq paskolq

ir priimtq indeliq likudiai:

ISduotu paskolu likudiai

Paliikanu paiamos

Priimtu indeliu likudiai

Finansiniai metai

Pra0ie finansiniai metai

l4

27

1

I

ll

25

875
643

1004
401

J

J

Pahikanq i5laidos
Paskola i5 LCKU

Indeliai LCKU
Paliikanu paiamos uZ indelius LCKU

23 pastaba. Nebalansiniai isipareigojimai

2021mgruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasira5ytas, tadiau
nei5moketq paskolq sutartis) suma sudare 13

t[kst. Eur (2020 m gruodZio 31 d. - 87 tiikst. eur).

Kredito unija nuomojasi patalpas Lazdynq nutolusios kasos veiklai . Nuomos sutarties terminas
2022-12-3L Nuomos menesinis mokestis 202t m.

[sipareigojimq uZ patalpq nuom4 kedito

unija

-

350 eur, nuo 2022-03-01

-

420 etx.

ataskaitiniq metq pabaigai neturejo (2020 m
17

isipareigojimq uZ patalpq nuom4 nebuvo). Ataskaitiniq metq pabaigai

(ir

umjai buvo pareik5tas ielkinys, kurio verte yra 38 tlkst eur. Ie5kinio esme

2020 m. pabaigai) kredito

- pripaZinti negaliojandia

2008 m. laidavimo sutarti. Pirmos instancijos teismuose Unija by14 yra laimejusi. Vadovybes

vertinimu del Sio ie5kinio baigties nuostoliq Unija neturetq patirti.
Siekiant padidinti finansiniq paslaugq prieinamum4

ir

sumaZinti tikio subjektq skolinimosi ka5tus

COVID-l9 ligos protrtikio laikotarpiu, kredito unija teike lengvatines paskolas apyvartinems
leSoms papildyti pagal naujas skatinam4sias finansines priemones. AtsiZvelgiant

unija neprisiima susijusios kredito rizikos, 2021 m, gruodZio

3l

i tai, kad kredito

d. kredito unijos balanse nebuvo

apskaityti lengvatiniai kreditai, suteikti pagal UAB ,, Investicijq ir verslo garantijos" igyvendinam4
skatinamqjq finansing priemong ,, Paskolos labiausiai nuo COVID-I9 nukentejusiems verslams"

2021m gruodZio 31 d. i5duotq kreditq neitraukiamq i balans4 suma sudare 208 ttikst. eur ( 2020 m.
gruodZio

3l d.252 tiikst.

eur).

24 pastaba. Informacija apie pinigq srautus
Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr. 2 ,,Pinigq srautq pokydiai'..
25 pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas
Straipsniai

Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praeiusiu metu pabaigoie
Grynasis finansiniu metu rezultatas - pelnas (nuostoliai)
Paskirsfytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniu metu pabaigoie
Pervedimai i3 atsargos kapitalo
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstvmas:

-56

l5
-41

- f privalom4jirezewq
- dividendai
Nepaskirstvtas rezultatas- pelnas (nuostoliai)

-

finansiniu metu pabaigoie

-41

26 pastaba. Poataskaitiniai ivykiai

Del ivykusios invazijos i Ukrain4 buvo atliktas preliminarus galimo neigiamo poveikio ivertinimas
kredito unijos paskolq portfeliui. Analizuojant galim4 itak4 paskolq portfeliui, buvo nagrinejami

skolininkai

( fiziniai ir juridiniai

asmenys), kurie gali patirti nuostoliq savo veikloje del tokiq

kriterdq, kaip pardavimo pajamq sumaZejimas, kai prekes eksportuojamos

i

Rusijq, Baltarusijq ar

Ukrain4, produkcijos tiekimo sutrikimas, kai dalis Zaliav4 perkama i5 paveiktq Saliq, darbo jegos
tr[kumas, kai samdomi darbuotoj ai yra i5 paveiktq Saliq ir del susiklosdiusios situacijos nebegales

tgsti darbo santykiq, imones akcininkq ar valdymo struktflros ypatumai, del ko galetq sutrikti
imones valdymas, veikla ir pan. Atlikus preliminarq vertinimq buvo padaryta i5vada, kad tiesioginio

poveikio paskolq portfeliui nera,

nes

kredito unija neturi klientq, turindiq tiesioginiq ar

netiesioginiq s4sajq su paveiktais regionais. Tadiau paminetina, kad situacijayru nuolat kintanti ir
nenuspejama, todel del egzistuojandio didelio neapibreZtumo finansiniq ataskaitq rengimo metu
18

nera galimybes

atlikti pilno galimo poveikio vertinimo. Kitq ivykiq, kurie galetq tureti reik5mingos

itakos Sioms finansinems ataskaitoms, nebuvo.

Administracij os vadovas

Vyriausioji buhaltere

+lr+'

4'

19

Stanislav Ignatovid

Jolanta Diedkuviene

