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TURTAS
Pistabos

Nr.
Finansiniai metai

Pra6jg finansiniai
metai

4,. TURTAS

Pinigai ir pinigq ekvivalentai I 8 823 8 357

I Investicijos j vertybinius popiertus 2 599 435

II. Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sutltos 3 228 249

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos 4 22 244 2l 988

Kitas fi narrsinis turtas 5 8t 84

VI. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas 6 I I

VII llgalaikis materialusis turtas 7 369 41C

VIII, Nematerialusis turtas 7

IURTO IS VISO: 34 399 31 s30

I'IUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai metai

Pra6jg finansiniai
metai

B. \4OKETTNOS STJMOS rR ISTPAREIGOJIMAI 32 372 29 692

I \4oketinos sumos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms 8 190 190

II, Moketinos sumos ir isipareigojimai klientarns ir kredlto unijos uariarns 9 30 916 28 300

III, Kitos rnoketinos sumos ir jsipareigojirrai l0 103 99

IV Atidejiniai 1l 0

Subordinuotiej i jsipareigoj imai t2 I 103 I 103

NUOSAVAS KAPITALAS 2 021 I 838

Pajinis kapitalas t3 I 655 r 698

I. Privalomiej i rezervai ir kapitalas 13 14C 1

II.
)erkainojimo rezervas

tv. \epaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 25 232 t39

IV.1 {taskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 25 232 2t:

tY.2. {nkstesniq metq pelnas (nuostoliai) 25 0 -l(

\uosAvo KAPITALO rR ISTPAREIGOJIMU Is VISO: /' ) 34 399 31 s3(

Administracijos vadove

Vwiarrsia hrrhalterA

(kredito uniios wriausioio buhalterio (buhalterio) arba galindio tvarkyti apskait4 kito

,G
Inga Navikiene

(vardas ir pavarde)

Rasa Malcevidiene
("r.d^ l, p"*.d")(buhalterio) ga tvarkyti apskait4



Kredito unija "Germanto lobis"
(kredito unijos pavadinimas)

112041073, Sedos
kodas, adresas, kiti duomenys)

2021 m. gruodiio mdn.31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2022 rn. kovo 8 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

tikst. Eur

ffi

etaskaitos tikslumo

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai rnetai
Praejg finansrniar

rnetai

Pallkanq pajamos 14 I 020 949

I, Pal[kanq s4naudos 14 205 212

III. Kornisiniq ir klientq aptartravimo veiklos pajarnos l5 l9't 195

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos l5 82 68

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas lo 5 61

v.l Specialigq atidejiniq s4naudos l6 -5i -67

v.2. Krtas finansinio turto vertes pasikeitimo rr pardavirro rezultatas t6

vt. Kitas frnansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

VII Bendrosios ir administracines sqnaudos 17 738 714

/III, (itos veiklos pajamos 18 I 1

X. (itos veiklos s4naudos l8

PELNAS (NUOSTOLTAI) PRES APMOKESTINIMA 264 229

KI. )elno mokestis 19
28

1

(II, GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) /"'1 232 2t:

Administracijos vadove 4 Inga Navikiene
(vardas ir pavarde)

Rasa Malcevidienebuhaltere

asmens pareigq pavadinirnas)



Kredito unija,Germanto lobisoo

fmones kodas t12041073, Sedos g. 6,LT'87112 Tel5iai

AISKINAMASIS N,q.ST,q.S

2021M. GRUODZIO 31 D.

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

I. BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija "Germanto lobis" buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 1997 m.lapl<ridio 27 d.

Duomenys apie kredito unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre'

Lietuvos bankas 1997 m. Lapkridio 27 d. iSdave licencij4 kredito unijai "Germanto lobis"

teikti licencines finansines paslaugas, nustatl,tas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

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

socialinius poreikius, turi licencij4 ir verdiasi indelig ir kit+ gr4Zintinq lesq priemimu i5

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito unijq

istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo

susij usi4 rizikq bei atsakomYb g.

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

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

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

istatymais, prieZifiros institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

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

Unija yra isiklrusi adresu Sedos g. 6, Tel5iai.

Kredito unija202l m. gruodZio 31 d. turejo Sias nutolusias kasas:

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

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 2021m. kredito unija neatidare naujq kasq ir neuLdare veikiandiq.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dtbo 23 darbuotojai (2020 m. pabaigoje -

25 darbuotojai).



Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Lemiau

Finansiniai metai Pra0jg finansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai

Nariai Asocijuoti
nariai

Fiziniu asmenys 6445 6 457

Juridiniai asmenys r93 t92

II. APSKAITOS PRINCIPAI

v
Lemrau yra rsdestyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito unijos 2021

m. finansines ataskaitas.

Pagrindas Parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2O2l m. gruodZio 31 d. galiojusi Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansinds

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

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

ir nemokumo valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojandius kredito unijq

apskaitos tvarkymq, ir unijos apskaitos politik4.

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

baigiasi gruodZio 31 d.

Kredito unija apskaitq tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose finansindse ataskaitose yra pateiktos tlkst. eurq, jei ndra nurodyta kitaip. Del

sumU apvalinimo iki tlkst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereik5mingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta i5reikSto turto ir

isipareigoj imq likudiq.

Pagrindiniai PrinciPai

Atsargumus (konservatyvumus). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais

jos tuftas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bfitq ivertinti apdairiai,t.y.,

kad jq verte nebfltq nepagristai padidint a arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybi. Ukines operacijos ir fikiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljq juridinE forrn4.

Reikimingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankama reik5ming4

informacij4. Informacija reiksminga tada, kai ja praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.
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Veiktos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

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

reik5mingai apribotos.

Apskaitos pcrstovumcts. Pagal pastovumo princip4 turi buti galima palyginti kredito ur-rijos

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

unijos finansines bfikles, turto, 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 b[klg ir veiklos rezultatus. Jei

per ataskaitini laikotarpi arba jam pasibaigus tam tikrq apskaitos sridiq politika keidiar-r-ra,

ai5kinamajame la5te nurodoma, kokie b[tt1 finansiniai rezultalar, jei blttl taikoma aukstesnt)

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 flnansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,

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

isipareigojirnus mokdti arba gauti pinigus ateityje.

Suprantomumas. Finansines ataskaitos turi bfiti suprantamos vartotojams, turiutiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4'

Svsrbumus. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojarns ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

veiksmingum4.

Putikimumas, tikrumas ir teisingumas.lnformacija patikirna tada, kai ji yla tiksli, i5sarni ir

joje nera reiksmingq klaidq. I5 kredito r-rnijos finansinds ataskaitos turi blti matyti tikra ir teisinga

finansind btkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pakeitimai.

Palyginimus. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, sieiamos slt

s4naudornis, patirtomis uZdirbant tas pajarnas. Finansines ataskaitos sudaromos taip, kad finansiniq

ataskaitq informacijos vartotojai galetq palyginti jose pateikt4 informacij4 su kittl ataskaitinirl

laikotarpiq bei kitrl kredito unijq pateikiama infbrmacija ir teisingai ivertinti finansines blkles,

veiklos rezultatq, pinigq srautq pokydius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

kitose kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki



pareikalavimo, kurie pripaZistami ir vettinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standafio "Finansinis

turtas ir fi nansiniai i siparei goj irnai " 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, tenninuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir

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

18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siu,re

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terrninuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito uniios nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinU sumU straipsnyje parodomos

kr.edito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis paltlkanomis.

Suteiktos paskolos ir gautinos sulnos pripaZfstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

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

gaunama taikant apskaidiuotqiq palfikanq metod4).

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

filansinis turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis. Pirrn4 kart4

paskolos pripaZistamos sumoketo atlygio - fsigijinio savikaina, o sudarant frnansines ataskaitas

vertinamos amortizuota savikaina. Arnortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaiditlottirl

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

palukanomis bei ivertirlamas paskoltl nuverteiimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

Kredito unijos isigytos reikalavimo teisiq sutaltys (pirktos paskolos) yra priskiriatnos

finansiniam turtui - paskoloms ir gautinoms sumoms, pirkimo metu pripaZistarnos isigijimo

savikaina, t. y. ul,jas sumoketo atlygio suma) o veliau vertinamos amortizttota savikaina. Joms taip

pat kaip kitoms kredito unijos suteiktoms paskoloms vertinami specialieji atidejiniai, vadovauj antis

kredito unijos paskolq vertiuimo taisyklemis.

Paskolq vert6s sumaZ6jimas

Paskolos yra vertinamos vadovauiantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kreclito uniios paskolq vertiuimo taisyklemis, kredito unijos finansit.ris

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

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vertd nesumaZdjo. AtsiZvelgus i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriarna paskolq rizikos grupei.

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

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

apskaitines vertds dalies sumaZejirno dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq veftds surnaZejirnas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4

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

sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 5 proc. (2020 m. - 5 proc.)

diskonto norma.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4) kredito uniia

vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 "Del kredito unijq minimaliq

paskolq vertinimo leikalavirnq patvirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais.

Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqii ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito uniiai ir kitas linansinis turtas, neparodytas

kituose balanso straipsniuose, pripaZfstamas ir vertinamas pagal 18-jo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas'

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsr-ryie parodoma kredito unijos turirnq atsargtl, uZ

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

straipsnius neitlaukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu tnetu

ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo i5laidas (o peremimo velte), o

veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Paskolq rizikos grup6
Apskaitin6s vert6s sumaitjimo dydis

proc.

2021m. 2020 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
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Ilgalaikio materialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarlo

" Il galaiki s materialusis tuttas " nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

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

turtas" nuostatas, vefte.

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

- 500,00 Eur), parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacrjos) ir turto

nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bld4,

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

laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau:

Ilgalaikio turto grup6
Nusiddvdjimo (amortizacijos) laikotarpiso

metais

Programine iranga
1
J

Pastatai 30

Lengviej i automobiliai 6

Baldai 6

Kompiuterine iranga
a
J

Kita franga 4

Remonto ir prieZilros i5laidos pripaZistarnos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos

patiriarnos. Ilgalaikio rnatelialiojo turlo rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje

priklauso nuo ttl darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir fsipareigojirnq kredito istaigorns straipsnyje parodotra visa krcdito r'rni.ios

isipaleigojimtl Salies ir uZsicnio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir

isipareigojirnai kredito istaigorns pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipaleigojimai" nuostatas.

Moketintl sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariatns straipsnyje parodoma

visa kredito unijos isipareigojimtl klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams

suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientarns ir kredito unijos uariams 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 vertinarni pagal 24-oio

verslo apskaitos standarto "Pelno mokestis", 31-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 le5os i5 pradLit4 pripaZfstamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq leSq suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amoftizuota

savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas

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

taikant galiojandias pahkanq normas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

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

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

turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Palflkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio tutlo, kuris neveftinamas tikr4ia

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

apskaidiuotq palflkanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bflti patikimai iverlinta.

Palflkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems

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

nevertinami tikr4ja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos

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

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



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

susijusi operacija.

Finansinio turto veftes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds 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

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

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

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

finansing ir ekonoming bDklg, iprievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4,

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

kredito unijos turto vertei, sEnaudas.

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

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio

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

2021 meia4 apmokestinamajam pelnui taikomas 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 2020 met4 - 15

proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius ar

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

realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu'

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

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese

ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nuomone, yratiketinas.

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

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

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.



Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq fna5q verte. Paiiniai ina5ai gali bUti tik

pinigines imokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezervas arbarezervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno atskaitymq.

Atskaitymai i privalomqyi rezervq arbarezervini kapital4 yra privalomi ir negali blti maZesni kaip

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

atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito unijos nlrosavo kapitalo. Privalornasis rezervas

arba rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkirno sprendimu gali blti

panaudojan-ras tik kredito unijos veiklos nuostoliarns padengti. Panaudojus dali privalomojo rezervo

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

paskirstytino pelno vel atskaitorna i privalomqjf rezervq arba rezervini kapital4 tiek, kad

privalomasis rezervas arbarezer-vinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatyto dydZio.

Kredito unijos privalomasis rezervas 2021 m. ir 2020 m. gruodZio 31 d. nebuvo pilnai

suformuotas.

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos narirl papildomq inaSq ir (ar)

kittl negr4Zintinq le5q. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti kredito unijos finansinl

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

gali b[ti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.

fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti

tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms tur1o, isipareigojimq, pajamq bei

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

kuriose naudojami veftinimai, apima nusidevejirn4 ir finansinio bei nefinansinio turto vertes

sumaZejimo ivertinimus. Blsimi ivykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant ivertinin-rus.

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

Nenpibr6Ztumai

NeapibreZti isipareigojin'rai ncra pripaZjstami finansindse ataskaitose. .Tie yra apraSonli

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

bus prarasti, yra labai rnaLa.

NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose nera pripaZlstamas, tadiau jis yra apra5omas

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

9



Poataskaitiniai ivykiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovds padeti

balanso dien4 (koreguojantys ivykiai), finansir-rese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai

ivykiai, kurie ndra koreguojantys ivykiai, yra apraSomi pastabose, kai tai yra reik5minga.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinirnq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

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

Sias finansines ataskaitas yra 0,1-0,3 o/o t"tuo kredito unijos turto vertes, bet ne daugiau kaip

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

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

finansindse ataskaitose.

Kur buvo reikalinga, palyginarnieji skaidiai buvo pakoreguoti, kad atitiktq einarnqjq metq

pateikirno pokydius.

ilI. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

kredito istaigose ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki paleikalavimo, kurie

pripaZistami ir vertinami pagal i8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigoi imai" nuostatas.

Kredito uniia, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar flnansinio turto verte yra

strmaZejusi. .Iei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti trltuttq, tttomet

Sio turto verte yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikr4la verte neregistruo.iamas todel, kad io

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg

finansiniai metai

Pinieai kasose 94 115

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose i0
Le5os centrineie kredito unijoie 8 729 8 232

Pinisu ir iu ekvivalentq i5 viso: 8 823 8 357

2 Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg

finansiniai metai

Investic os i LCKU paius s99 483

Investici' os i LCKU kapitalqpajq nuvertejimas 48

I5 viso 599 435

10



tikosios vertes negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno ataskaitinio

laikotarpio dien4 turetq btti patikrinama, ar ndra jos nuvertejimo poZymiq. Atitinkamai kredito

unija atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4. Atliekant vertinim4 buvo

nagrinejama LCKU faktine finansine bukle bei planuojami finansiniai rezultatai ateityje.

Paminetina, kad LCKU visus pastaruosius metus dirbo pelningai, o LCKU visuotiniame nariq

susirinkime patvirtinus LCKU audituotas finansines ataskaitas ui202O metus ir priemus sprendim4

ddl 2020 m. pelno paskirstymo, buvo padengti visi iki tol tureti sukaupti nuostoliai. Taip pat

planuojama tolimesne pelninga veikla, remiantis LCKU strateginiu veiklos planu 2021-2023

metams. AtsiZvelgiant i 5i4 informacijq, vertes sumaZejimas investicijai i LCKU pajus 2021 m.

gruodZio 31 d. buvo pilnai atstatytas ir sudare 0 Eur (2020 m. gruodZio 31 d. vertes sumaZejimas

LCKU pajams sudare 48 t[kst. Eur).

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

kad LCKU nariq pajiniai ina5ai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne maZiau kaip 1,9 proc. unijos

aktyvrl (turto), atitinkamai atsiZvelgdama i savo padidejusius aktyvus, kredito urija 2021 m.

padidino savo investicrje i LCKU pajus.

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 leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal

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

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palflkanos.

0,51 proc. (2020 m. nuo 0 proc. iki 0,45 proc.).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, Iikvidumo palaikymo rezerve. Sis

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6j9

finansiniai metai

Terminuotieji inddliai LCKU

1. Terminuoti inddliai 2 000

1.1. iki 3 menesiq

1.2. nuo 3 menesiq iki I metq 2 000

2.L65os laikomos LCKU likvidumo rezerve
(specialiosios paskirties l65os)

282 249

I5 viso 2282 249

Apskaidiuotosios paltikanq nonnos uZ terminuotus indelius 2021m. svyravo nuo 0 proc. iki

1,L



rezeryas skirtas kredito unijq, LCKU nariq veiklos likvidurnui uZtikrinti, suteikiant kredito uniioms

likvidumo paskolas atba i5rnokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos

likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nards specialiai tarn tikslui LCKU atidarytoje

s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali leSq nuo visq terminuottl

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

kredito unija gali atsiin-rti. UZ likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms palflkanos nera

mokamos.

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

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinU sumq straipsnyje parodotnos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iS jU gautinos sumos kartu su sukauptomis

palukanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sulllos pripaZistamos ir vertinamos pagal 1B-ojo verslo

apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoi imai" nuostatas.

Paskoltl portfelio struktDla ir pokydiai, t[kst. eurq:

Rizikos grupd
f inansiniai metai Pra6j g finansiniai metai

Apskaitine
vertd

Spec.

atideiiniai
Apskaitine

vertd
Spec.

atideiiniai

Suteiktos paskolos ir kitos
sautinos sumos
Standartine 14 394 0 t2 862 0

Galimos rizikos 2 r43 1 3 8t2 5

Padidintos rizikos 1253 6 In3 4

Abejotina \ 167 20 | 285 10

Nuostolinga 2 818 t04 2 968 93

I5 viso 22 375 131 22 100 tt2

Amortizuota savikaina 22 244 21 988

Suformuotas specialitjq

Eur, per 2021 metus specialieii

paskoloms likutis 2021 met4 pradZioje buvo 112 tlkst.

paskoloms padidejo 19 tlkst. Eur.

atidejiniq

atidejiniai

Nors tam tikriems klientams COVID-19 pandemija turejo neigiam4 itakE, tadiau bendrai

kredito unijos paskolq portfelio kokybei pandemija reik5mingos neigiamos itakos neturejo. 2021 m.

gruodZio 3l d. didZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudare paskolos nekilnojamajam

turtui, Zemes [kio bei verslo sektoriams.

2020 m. balandZio men. kredito unija (kaip ir visa Lietuvos centrinei kredito unijai

priklausandiq kredito unrjq grupe) prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos paskelbtq

t2



moratoriumll, pagal kuriuos buvo si[lomas pagrindines kredito sumos imokq atidejimas fiziniams ir

juridiniams asmenims. Dauguma klientq, kuriems buvo atlikti paskolq mokejimo grafikq

pertvarkymai, Siuo metu jau atlieka mokejimus pagal iprastinius rnokejirno grafikus.

5 Pastaba. Kitas finansinis turtas

Kito finansinio turto stlaipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

rnaterialqji ir nemateriahjiturt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas

kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis tufias pripaZistamas ir

vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finausinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

nuostatas.

unija.

6 Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimtl atsargr.l, uZ

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

straipsnius neitraukto turto verte, pavyzdLii, atidetoio mokesdio tuftas ir pan. UZ skolas perimtas

nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus

pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-oio verslo apskaitos standarto

,,Atsargos" nuostatas.

Blsimo laikotarpio iSlaidq turt4 sudaro aprnoketos i5ankstines s4skaitos, kurios I s4naudas

r.rusira5ys sekandi ais metais.

7 Pastaba. Ilgalaikis materizrlusis ir nematerialusis turtas

Ilgalaikio materialioio turto straipsnyie parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio

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

Straipsnis
Finansiniai

metai

PraOjg
finansiniai

metai
Reikalavimo teisiu perleidimo sutartis su Paiflrio kredito uniia 68 69

Nordea Bank reikalavimo perleidimo sutartis 10

Kitas turtas l3 5

Kitas finansinis turtas i5 viso 81 84

Unija 2013-03-28 pasira5e Reikalavimo teisiq perleidimo sutarti Nr.14-01 su Pajfrrio kredito

Straipsnis Finansiniai metai
Pradjg finansiniai

metai
Kito turto vertd laikotarpio pabaigoie
Blsimo laikotarpio i5laidos I 1

I5 viso I I

1.3



materialusis tuttas" nuostatas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripalinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Nematerialusis

turtas" nuostatas, vefte.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

8 Pastaba. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

Moketinq sumr+ ir isipareigojimtl kredito fstaigorns straipsnyie parodoma visa kredito uniios

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitorns kledito istaigorns sulna. Moketinos sutnos ir

lsipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

t4

Straipsnis i-em| Pastatai
Kompiu
terinO

iranga
Baldai

Kitas
ilgalaikis

turtas

Transp
orto

priemo
n6s

Nemate
rialusis
turtas

I5 viso

Likuiiai 2020 m. sausio I d.

Isieiiimo vertd 13 627 3/ 47 72 67 4 867

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) -27t -JJ -39 -66 -53 -4 -466

Likutin6 vert6 13 356 4 8 6 t4 401

Apyvarta per 2020 metus

lsieiiimai 8 2 64 74

Pardavimai 0

NuraSymai a
J 1 6 4 14

Nusidevejimas
,amortizaciia\ -)z I 1 1 -r4 4 -45

Likuiiai 2020 m. sruodZjio 31 d.

Isiciiimo verte 13 627 42 46 74 125 927

Sukauptas
nusidevejimas
,amortizaciia) -303 -32 -4t -68 -61 -51 1

Likutind vertd 13 324 10 5 6 58 4t6
Apyvarta per 2021metus

Isieiiimai 6 2 2 l0
Pardavimai
NuraSymai 4 1 5

Nusidevejimas
hmortizaciia\ -32

.) 1 -1 -15 -52

Likuiiai 2021m. sruodZ io 31 d.

Isisiiimo verte 13 627 44 48 75 125 932

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) -335 -34 -43 -69 -82 -s63

Likutind vertd 13 292 10 5 6 43 369



Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Tiksline kredito liniia i5 LCKU 190 190

I5 viso 190 190

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

2020, finansuojamas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

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

linijos gr4Zinimo terminas 2033-1 1 -05.

Unijos prievoliq uZtikrinimo priemonds: Unija yra padmusi i5 LCKU paskol4 pagal VSF2

INVEGOS projektui. Siuo projektu skatinami pradedantys verslininkai.

9 I'astaba. Mok0tinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

Moketintl 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 pripaZfstami ir'

vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

nuostatas.

2021 m. gruodZio 31 d. pal[kanl] normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams asmenims

svyravo nuo 0,10 proc. iki 2,47 proc. (2020 rI. - nuo 0,10 proc. iki 2,47 proc.), iuridiniarns

asmenims - nuo 1,65 proc. iki 4,55 proc. (2020 m. - nuo 1,65 proc. iki 4,65 proc.). UZ indelius

iki pareikalavimo pallkanos mokamos nebuvo.

l0 Pastaba. Kitos mokdtinos sumos ir isipareigojimai

Kittl moketintl sumq ir lsipareigojiniq straipsnyje parodomos kitos rnoketinos sumos ir

isipareigojirnai, neparodyti kituose moketinll sumrl ir isipareigojimq straipsniuose, pavyzdZiui,

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

atidetojo mokesdio isipareigojimai, sukauptos sqnaudos, busimqjq laikotarpiq pajamos, kitos

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

1. Mokitinos sumos ir isipareigoiimai
fiziniams asmenims 28 965 26 742

1.1. Terminuotieii indeliai t5 021 14 938

1.2. Indeliai iki pareikalavimo 13 944 11 804

2. Mok\tinos sumos ir isipareigojimai
iuridiniams asmenims 2 011 I 558

2. 1. Terminuotieii indeliai 556 404

2.2. Indeliai iki pareikalavimo I 455 I \54

I5 viso: 30 976 28 300

,,Finansinis turtas ir finansiniai i siparei goj imai" nuo statas.



kredito urijos moketinos sumos ir isipareigojimai. Siarre straipsnyje parodomos moketinos 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 standafius.

11 Pastaba. Atiddjiniai

Atidejinirl straipsnyie parodomi isipareigojimai, kurie paskuting ataskaitinio laikotarpio dienE

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

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

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

nuostatas. 2021 m. gruodZio 31 d. atidejiniq isipareigojimarns nebuvo.

12 Pastaba. Subordinuotieji isipareigojimai

Suboldinuotuosins kredito r.rniios isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie finansiniai metai

Subordinuota paskola i5 LCKU 1 100 1 100

Sukauptos palflkanos uZ gatrtq paskola 3
a
J

I5 viso: 1 103 I 103

Siekdama sustiprinti kapital4, kredito unija 2018 m. geguZes 09 d. i5 LCKU gavo

subordinuot4j4 paskol4. Paskolos suma - 1100,00 tfikst. Eur, terminas 6 metai, palukanq norma -

5,83 proc.. 2018 m. geguLis 22 d. buvo gautas Lietuvos banko leidimas fskaityti gaut4

subordinuotqj4 paskol4 i kredito unijos II lygio kapital4.

2019 m. liepos 31 d. pateiktas pra5ymas LCKU del paskolos pratgsirno metams iki 2025 m.

geguZes 9 d. 2019 m. rugpjli,io 29 d. buvo pasira5ytas susitarimas su LCKU Nr. 2, del paskolos

pratesimo, taikant 4,94 proc. rlretiniq pal[kanq norm4. 2019 n. rugsejo 12 d. gautas Lietuvos banko

sprenclimas ftraukti subordinuot4 paskol4 i unijos II lygio kapital4 pratgsiant terminq iki 2025 m.

geguZes 9 d.

Straipsnis Finansiniai metai
Pradjg finansiniai

metai

Kitos moketinos sumos ir isipareigoiimai
Surinkti moketini mokesdiai
Atostogu rezervas t7 20

Sukauptos moketinos sumos 48 36

Neaktyviu saskaitu leSos 37 42

Kiti isipareieoiimai 1 1

I5 viso: 103 99

1.6



2020 m, geguZes 14 d. unija pateike praSym4 LCKU, del paskolos pratgsimo metams. LCKtr

tenkino praSym4 ir 2020 m. geguZes 25 d. buvo pasira5ytas susitarimas Nr. 3 su LCKU, del

subordinuotos paskolos pratgsimo iki2026 m. geguZes 9 d., taikant 4,79 proc. palflkanq norm4.

Nuo 2021 m. geguZes 9 d. subordinuotai paskolai LCKU patvirtino 4,883 proc. dydZio

metiniq pallkanq norm4 metams.

13 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Kredito unijos pajini kapital4 sudaro visq kredito unijos pajq verte.

Nominali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30,00 eurq. Tvariq papildomrl pajl1 vieno

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

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

ar tvalaus pajaus dydZio.

Kredito uniia, gr4Zindama asmeniui jo pajini inaSq uZ pagrindini ir (ar) papildornus (tvarius)

pajus, privaloiiproporcingai, atsiZvelgdama itq rnetq, kuriais naryste kredito unijo.le pasibaige ar

kuriais kredito unijoje buvo gautas praSymas gr4Zinti pajinius ina5us uZ papildomus paius,

patviltinto.ie metineje balansineje ataskaitoie ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti.

Kredito unila su savo nariu atsiskaito iSmokedama iam priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir

(ar) papildolnus pajus ir kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniarne

kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing blklg nustato, kad atsiskaitymas nekels

gresmr:s kledito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam nariq susirinkimui

patvirtinus metiniq finansinitl ataskaitq rinkini il kredito unijai nusprendus su nariu (nariais)

atsiskaityti, apie 5i sprendim4 kredito unija privalo ra5tu prane5ti prieZitiros institucijai ir gauti

prieZiDros institucijos leidirn4 maZinti pajini kapital4. Leidirnas maZinti pajini kapital4

i5duodamas, jeigu plieZilros institucija isitikina, kad sumaZinus kredito unilos pajini kapital4 jis

bus pakankamas uZtikrinti stabili4 ir patikim4 kredito unijos veikl4.

Nesutvarinti papildomi pajai gr4Zinarni nariui kredito unijos valdybos sprettdimu.

Nu o s avo kapita Io r e ikcr lovinta i

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas

Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie finansiniai metai
Paiinis kanitalas I 655 1 698

Tvarus paiinis kapital.us : I 566 I 572

Privalomasis pai inis kapitalas 251 25t
Tvarus papildomas paius 1 31s 1 321

Netvsrus naiinis kapitalas 89 126

GraLintinipaiai 1 2

Nesutvarinti papildom i paiai 88 t24

t7



neturetq blti maZesnis uZ jos pajini kapital4. 2021 m.irr2020 m. gruodZio 31 d. kledito unijos

nuosavas kapitalas nebuvo maZesnis uZ jos pajinikapital4.

Privalornqjq rezervll il kapitalo dalyje parodoma kredito unijos atsargos kapitalas,

privalomasis rezervas ir kiti rezervai. Kredito r.rnijos kapitalo ir rezervq sudarymas ir naudojimas

nustatomas kredito unij os istatuose.

Straipsnis Finansiniai metai Pradj g finansiniai metai

Privalomas rezervas ir atsargos kapitalas t40 1

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

pokydiai".

14 Pastaba. Paltikanq pajamos ir s4naudos

Palfikanq 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 palflkanq pajamos apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq pal[kanq metod4. Pahkanq pajamos turi bUti pripaZistamos kaupimo principu, jei

tiketina, kad bus gautaekonomine nauda ir pajamq suma gali blti patikimai lvertinama.

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

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

nevertinami tikrqja verte.

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

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose

parodomos uZ tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos, pavyzdliui, tL

pervedimo, internetines bankininkystes operacijas, imokq surinkimE ir administravimE,

paskolq iSdavim4, indeliq administravim4 ir pan. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos

pagrindines veiklos, pavyzdZiui, konsultavimo, ir pana5ios pajamos ir s4naudos.

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

UZ paskolas nariams 1 019 949

UZ le5as LCKU 1

I5 viso paiamu I 020 949

UZ indelius 152 158

UZ LCKU paskolas 53 54

I5 viso sanaudu 205 212

Grvnosios paliikanu paiamos 815 737
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Straipsnis Finansiniai metai Pra6j 9 finansiniai metai

Paskolu administravimo mokesdiai 65 77

Komisiniu paiamos uZ pervedimus 65 63

Korteliu aptarnavimo pai amos 20 11

Delspinigiu paiamos l1 20

Komisiniai i5 komunaliniq imokq
moketoirr/eaveiu 6 7

Kitos paiamos 24 t7
Komisiniq ir klientg aptarnavimo
veiklos paiamos i5 viso: 197 195

Korteliq aptarnavimo s4naudos 42 28

Kredito istaisu paslausu apmokei imas JJ
ta
JJ

Paskolu administravimo sanaudos 7 l
Komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos sanaudos i5 viso: 82 68

Grynosios komisiniq ir klientq
aptarnavimo veiklos Daiamos 115 127

16. Pastaba. Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

F-inansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito

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

sumaZejirno panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybinitl popieriq

tikrosios vertds pasikeitimo, vertybinitl popieriq ir kito finausinio turto vertes sumaZejimo ir

nuostolio del vertes surnaZejirno panaikinirno rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu

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

kuriuos formuoja atsiZvelgdama I kiekvicno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo

rizikingum4, i kliento finansing ir ekonoming buklE, i prievoliq pagal sandorir-rs del tinansiniq

paslaugq teikimo vykdymq, I turimas uZtikrinimo priernones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas

aplinkybes, turindias itakos kredito uniios turto vertei, s4naudas.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6j g finansiniai metai

Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir
nardavimo rezultatas

57 67

Specialiuiu atiddiiniu sanaudos: -f,/ -67

Specialiqj q atidej iniq pasko I oms
sanaudos

19 -30

Specialiqj q atidej iniq kitam fi nansiniatn
turtui sanaudos

-48

Nura5ytu paskolu sanaudos 62

SusigraZintos nura5ytos paskolos 28 99

1.9



17 Pastaba. Bendrosios ir administracinds sqnaudos

Bendrqjq ir adrninistraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla, pavyzdliu| administraciniq ir bendro naudojimo

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

vertds pasikeitimo, ilgalaikio materialiojo turto riusidevejimo, nematerialiojo turto amortizaciios,

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

s4naudos. Sia-" straipsnyje taip pat parodomas ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimas (nuostolis

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

rnaterialiojo turto apskaitai buvo taikomas perkainotos vertes bldas ir iei to turto perkainojirno

rezervo (rezultatq) suma yra maZesnd uZ nuostolio del vertes sumaZejilno sumq, ta dalis, kr,rli yra

didesne uZ perkainojirno rezervo (rezultatq) surr4, pripaZistama ataskaitinio laikotarpio veiklos

sqnaudomis ir taip pat itraukiarna i 5i straipsnl. Siame straipsnyje taip pat parodomas nematerialiojo

tr:rto vertes sulaZejimo ir nuostolio del vertes sumaZeiimo panaikinimo rezultatas.

18 Pastaba. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos

Kitos veiklos pajarnq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose peh-ro

(nuostolit) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastinds veiklos pajamos ir s4naudos,pavyzdLitti,

ilgalaikio turto nuomos pajamos ir susijusios s4naudos, tokio turto (iSskyrus finansini turt4)

perleidimo pelnas (nuostoliai), nepagrindines veiklos paslaugq teikimo pajamos ir tokiq paslaugtl

savikaina.

Straipsnis Finansiniai metai
Pradjg finansiniai

metai
Darbo uZmokesdio i5laidos 442 425

Nusidevei imo ir amortizaciios sanaudos 57 59

Reklamos ir marketingo sanaudos t6 \l
Atskaitvmu i stabilizaciios fonda sanaudos 6t 55

Indeliu draudimo sanaudos 28 24

Audito islaidos 5 4

Ofiso reikmenys t2 16

Teisines iSlaidos o 1

Draudimo i5laidos 5 5

LCKU nefinans niu paslaugu i5laidos 35 34

Telefonas ir ry5 o sanaudos 12 13

Kitos Slaidos patalpoms 11 11

Kitos Slaidos 54 50

I5 viso 738 714

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Patalpu nuomos paiamos 13 14

I5 viso naiamu 13 l4
Patalpu nuomos sanaudos 2 2

I5 viso sanaudu 2 2
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19 Pastaba. Pelno mokesiio s4naudos

20 pastaha. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

{plastinemis verslo s4lygomis kredito unija susiduria su galima pinigq srauttl suderinamumo

rizika. Unijos likvidumo rizikos valdyrno tikslas - garantuoti, kad unijabus iki galo pajegi vykdyti

savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidurno rizikos elementai apima uniios valdybos patvirtint4

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

isiparei goj imq planavin'r4.

Unijos turto il isipareigojimq strukttrapagal terminus 2021-l2-3I:

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Einamuiu metu pelno mokestis 28 t4
I5 viso pelno mokesiitl sanaudu 28 l4

rki 3
mdn.

Nuo 3 men.
iki 1 metq

Nuo 1

iki s

metu

Ilgiau kaip
5 metai

I5 viso

Turtas 9613 4514 9264 11008 34399

t.t.: suteiktos paskolos 708 2513 9264 9758 22243

t. t. : isist)ti vertybinia i popieriai 0 0 0 0 0

Isipareigoiimai, kapitalas ir rezerv ai 17622 10s92 4012 2173 34399

t.t.: indiliai 17495 10544 2811 126 30976

Fiziniu asmenu ts867 101 35 2803 123 28928

Kitu asmenu r628 409 8 3 2048

Skirtumas tarp turto ir isipareigojimtl,
kapitalu, rezervl)

-8009 -6078 5252 883s 0

Likvidusis turtas 8823

Netenkamas pinigu srautas 3r49
Gaunamas pinieu srautas 111

Grynas netenkamas pinigu srautas 3038

Likvidumo rodiklis, proc. 290,46

Unijos turto ir isipareigojimq struktfirapagal terminus 2020-12-3|:

Ihi 3

men.
Nuo 3 min.
iki 1 metq

Nuo 1 iki
5 metq

Ilgiau kaip
5 metai

I5 viso

Turtas 9196 2311 9164 10859 31530

t.t, : suteiktos paskolos 754 2311 9164 9759 21988

t.t. : isiwti vertybiniai popieriai 0 0 0 0

[sipareigoj imai, kapitalas ir r ezerv ai 15593 8574 4265 3098 31530

t.t.: indiliai 15490 8534 4144 132 28300

Fiziniu asmenq 14313 8130 4136 131 26710

Kitq asrnenq 1177 404 8 1 1 590

Skirtumas tarp turto ir isipareigojimq,
kapitalu. rezervu

-6397 -6263 4899 7761 0
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Iki 3

mdn.

Nuo 3 men.

iki 1 rnetq
Nuo l iki

5 metq
Ilgiau kaip

5 metai
IS viso

Likvidusis turtas 8347

Netenkamas pinigq srautas 2633

Gaunamas pinigu srautas 125

Grynas netenkamas pinigq srautas 2508

Likvidumo rodiklis, proc. 332,82

21 Pastaba. Veiklos rwik4 riboj antys normatyvai, istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamumo,

likvidumo, didZiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio

valiuta ir likvidumo normatyvus.

* Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del kredito uniiq

veiklos rizik4 ribojandiq normatyvq patvirtinimo" patvirtiutas 10,5 proc. kapitalo pakankamulno

normatyvas bei numatytas pereinarnasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam pasiekti.

Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2021m. sausio I d. turi b[ti ne maZesnis kaip 6,83

proc. (2020 rn. - ne maZesnis kaip 6,30 proc.).

** Kredito unrjq, kuriq kapitalo pakankamumo lodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikomas

pereinamasis laikotarpis), paskolos sutna vienarn skolininkui il<i 2027 m. gruodZio 31 d. tlcturi

vir5yti rnaZcsr-riojo i5 Siq dydZiq:25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 ELrr.

22 P astaba. Susij usios Salys

Unijos vadovais yra laikomi Unijos valdybos nariai, stebetoiq tarybos nariai (Unijo.ie 2020 m.

balandZio 17 d. pakartotinis visuotinis naritl susirinkimas patvirtino nauj4 istatq redakcii4, kurioje

Rodiklis
Finansiniai

metai

Pra6jg
finansiniai

Metai
Normatyvo dydis

Kapitalo
pakankamumo
normatyvas

77,76 16,88

kredito unijos perskaidiuoto kapitalo ir kredito
rizikos, rinkos rizikos, atsiskaitymq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir operacines
rizikos kapitalo poreikiq sumos santykis ne

maZesnis kaip 10,50%u

Likvidumo rodiklis 290,46 332,82
kredito unijos likvidaus turto ir kredito unijos
grynojo netenkamq pinigq srauto santykis ne

maZesnis kaip 100 proc.

DidZiausios paskolos
surllos vieuatn
skolininkui
normatyvas

18,80 14,24

paskolos suma vienam skolininkui neturt
virSyti 25 proc. kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo* *
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pakeistas 5. 1. punktas del unijos valdymo organq sudeties be stebetojq tarybos), paskolq komiteto

pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas. Su kredito uniios vadovu artimaisiais

rySiais susiiusiais 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
Pra6jg finansiniai

metai

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq
i5moku. iskaitant susiiusius mokesdius

114 111

Kitos priskaidiuotos sumos 13 14

I5 viso: 127 125

Unijos susijusioms

Salims i5duotq paskoltl

pateikiami Zemiau:

Salims iSduoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygornis. Susifusiorns

ir pliimtq indeliq likudiai bei kiti sandoriai su susiiusiomis Salimis

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
I5duotq paskolq likudiai 210 303

Paltikanq pajamos 10 9

Priimtq indeliq likudiai t466 99t

Palukanq i5laidos 11 10

Paskola iS LCKU, iskaitant sukauptas palfrkanas t293 1 293

Palfikanq iSlaidos uZ LCKU paskol4 54 54

Indeliai LCKU. iskaitant sukauptas palukanas
200r

Paltikanu paiamos uZ indelius LCKU
I

LCKU gautos paslaugos, valdymo mokestis ir
stabilizaciios fondo imokos

113 99

Valstybes kapitalo aptarnavimo kaStai 1

23 Pastaba. Nebalansiniai isipareigojimai ir neapibrdZtumai

2O2l m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasira5ytas,ta(ra:u

nei5moketq paskolq sutartis) suma sudare 755 tlkst , Eur (2020 m. gruodZio 31 d. - 581 tlkst. Eur).

Informacija apie nuomos sutartis:
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Turtas, kurikredito unija nuomojasi i5 treiiqjq Saliq

I lentel6

Nuomos sutarties
sudarymo data

Nuomos
sutarties

pabaigos

Turtas, kuri unija nuomojasi

Kas mOnesi

mokama

nuomos suma

EUR (be PvM)

2014-08-22 2024-08-31

Patalpos plane paZymetos 1-3, kurios

plotas 1 1,65 kv. m. su bendro

naudoj imo patalpomis, paZymetomis

indeksais 1-1 (0,28 kv. m.) ir l-2 (1,60

kv. m.), esandios KurSenq g. 1, Luokes

mstl., Tel5iq r. sav.

15,65 suma I

ketvirti

Papildomas susitarimas,

del2012-05-25 nuomos

sutarties Nr. 13/R8- 1 1 1

atnatrjinimo, 2021 -07 -

16 Nr. 53

2022-05-25

Patalpa paZymeta indeksu l-3 (11,97

kv. m. ), bendro naudojimo patalpos

(5,04 kv. m.), i5 viso -17,01 kv. m.,

esandios Oginskiul g. 10, Rietavas.

19,73

2015-02-18 nuomos

sutartis Nr. F-23
2025-02-17

Patalpos, paZymetas indeksais 1 -2 I

(4,55 kv. m.),1-22 (3,29 kv. m.) ir 1-23

(28,08 kv. m.), i-l (9,79 kv. m.) t l-20
(3,85 kv. m.). Nuornojarnq patalptl

bendras plotas 49,56 kv. m., esandios

Vytauto g. 2, Varniuose, Tel5it1r. sav.

14,34

2015-04-13 Nr. N-4 2025-04-12

Patalpos paZymetos indeksais 1-1(0,13

kv. m.) ir l-2 (0,91kv. m.), viso: 12,96

kv. m., esandios Stoties g. 1, Try5kiq

mstl., Tel5iq r. sav.

)5 g)

24



Turtas, kuri kredito unija nuomoja treiiosioms Salims

2 lentel0

Nuomos

sutarties

sudarymo data

Nuomos

sutarties
pabaigos

data

Turtas,
kuri
unija

nuomoja

iSnuomotos

dalies

plotas m2

Bendras

turto
plotas

m2

Kas

mOnesi

gaunama

nuomos

suma

EUR (be

PVM)

ISnuomoto

turto
balansinO

YertC EUR
2021.12.31

2006-07-01

negyvenan-rqjt1

patalpq nllomos

sutarties Nr. 06-

02, pakeitimo

2020-03-04

susitarimas,

2024-07-01.
Pastato

dalis
134,31 1013,94 546,03 289 024,80

Negyvenamqiq

patalpq nuomos

sutarties Nr. 05-

02102 (2oos-11-

21), pakeitin-ro

2020-03-12

susitarimas.

2025-04-01
Pastato

dalis
78,99 1013,94 343,61 289 024,80

Negyvenamqjq

patalpq nuomos

sutarties Nr. 06

(2016-06-1s),

pakeitimo 2020-

03-12

susitarimas.

2025-04-01
Pastato

dalis
15,12 1013,94 7 5,6 289 024,80

2020-03-04

Susitarimas del

biuro patalpq

rlllomos sutarties

Nr. 1 (2015-03-

16) pakeitirno.

2023-03-t6
Pastato

dalis
47,41 1013,94 t02 289 024,80

2019-0r-24 2022-01-23
Pastato

dalis
76 1013,94

I

astronomines

valandos

kaina 7 E,ur

289 024,80
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Siekiant padidinti finansiniq paslaugq prieinamum4 ir sumaZinti ukio subjektq skolinimosi

ka5tus COVID-19 ligos protrlkio laikotarpiu, finansiniais metais kredito unija teike lengvatines

paskolas apyvartinems leSoms papildyti pagal naujas skatinam4sias finausines priemones.

AtsiZvelgiant i tai , kad kredito uni.ja neprisiima susijusios kredito rizikos, 2021 m. gruodZio 31 d.

kredito unijos balanse nebuvo apskaityti lengvatiniai kreditai, suteikti pagal Sias finausines

priemones:

. Pagal UAB Zemes flkio paskolq garantijq fondo igyvendinam4 skatinam4j4 finansing

priemong ,,Paskolos flkio subjektq, veikiandiq Zemes [kio ir Zuvininkystes produktq gamybos,

perdirbimo ir prekybos srityse, likvidurnui uZtikrinti COVID-19 ligos protrukio laikotarpiu" 2021

rn. gruodZio 3ld. i5duotq kreditq, neitraukiarnq ibalans4, suma sudard 1729 tflkst. Eur (2020 n.

gruodZio 3l d. - 1 196 tfikst. Eur). Pagal 5i4 flnansing priemong iSduotq kreditq gr4Zinimo tertninas

- iki 84 men.

. Pagal UAB ,,lnvesticijtl ir verslo garantijos" igyvendinam4 skatinamqj4 finansing priemong

,,Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentejusiems verslams" 2021 m. gruodZio 31d. i5duotq

kreditq, neitraukiamq ibalans4, suma sudard 16 tukst. Eur (2020 rn. gruodZio 31 d. -- 38 t[kst. IrLrr).

Pagal 5i4 finansing priemonq i5duotrl kredittl gr4Zinimo terminas - rkr72 men.

24 Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

25 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

26 P astaba. Poataskaitiniai ivykiai

Del ivykusios karines invazijos i Ukrainq 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

26

Straipsniai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - prae.iusir+ metq pabaigoje

Grynasis finansiniu metu rezultatas - pelnas (nuostoliai) 232

Atsargos kapitalas
Paskirstytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniu metu pabaigoie 232

Pervedimai i5 rezervu
Paskirstytinas pelnas 232

Pelno paskirstymas:

- i privalom4yi rezerv4 232

- dividendai
Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) - finansiniu metu pabaigoie



veikloje dei tokiq kriterijq kaip pardavirno pajamq sumaZejimas, kai prekes eksportuojamos I

Rusij4, Baltarusij4 ar Ukrain4, produkcijos tiehimo sutrikimas, kai dalis Zaliavq perkama i5 paveiktq

Saliq, darbo jegos trfikumas, kai sarndomi darbuotoj ai yra i5 paveiktq Saliq ir del susiklosdiusios

situacijos nebegales tgsti darbo santykiq, irnones akcininktl ar valdymo struktflros ypatumai, del ko

galetq sutrikti irnones valdymas, veikla ir pan. Atlikus preliminarq vertinimE buvo padaryta i5vada,

kad tiesioginis poveikis paskolq portfeliui yra labai ribotas, kredito unijos klientq, turindiq

tiesioginiq ar netiesioginiq s4sajq su paveiktais regionais, skaidius yra nereikimingas. Tadiau

paminetina, kad situacija yra nuolat kintanti ir nenuspejama, todel del egzistuojandio didelio

neapibreZturno finansiniq ataskaitq rengirno metu nera galimybes atlikti pilno galimo poveikio

ivertir"rimo.

I(tq ivykiq, kurie galetq tureti reikSrningos itakos Sioms finansinems ataskaitotns, nebuvo.

Administracijos vadove

Vyriausia buhaltere

Inga Navikiene

Rasa Malcevidiene

27



AiSkinamojo ra5to priedas Nr. I

Kredito uniia "Germanto lobis"
(kredilo unijos pavadinimas)

1 12041073, Sedos g. 6, Telaiai

(kredito unijos kodas, adresas, kili duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKY.IAI

2021 meta
ataskaitinis laikotarpis

Administracijos vadove

(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

Vvriausia buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galrndio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

l0kst. Eur

ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripaZintas

Ataskaitinio Iaikotarpio grynasis pelnas

Pelno dalis skiriama apyvartai proporcingoms

Likutis pra6jusiq Iinansiniq metq pabaigoje

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nepripaZintas

da)is, skiriama apyvartai proporcingoms

(vardas ir pavarde)

Rasa Malcevidiend
(vardas ir pavarde)



AiSkinamojo ra5to priedas Nr.2

Kredito uniia "Germanto lobis"
(kredito unijos pavadinimas)

11204'1073. Sedos q. 6. Teltiai

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYdIAI

2021 metq
(alaskaitinis laikoiarpis)

Administraci jos vadove
(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausia buhaltere

ttikst. Eur

(vardas ir pavarde)

Rasa Malcevidiene

paskolos ir kitos lplaukos iS kredito unijos nariLl

paskolos ir kitos iSnlokos kredito unijos nariarrs

i5 klientq ir kredito unijos nariq 1plaukos

i5 klientq ir kredito unijos nariq iSmokos

i5 kredito istaigq (gautos paskolos ir specialiosios paskirlies leSq iplaukos)

kredito jstaigonrs (grqZintos paskolos ir specialiosios paskirlies leSq iSmokos)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio tvarkyti apskart4 kito asmens pareigq pavadinimas) (paraSas) (vardas ir pavardd)


