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(ataskaitos tikslumo lygis

ir valiuta)

TURTAS
Pastabos

Nr.

Finansin ia i

metai

Praejq

fina nsin ia i

metai
A. TURTAS

I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1 2166 3093

il lnvesticijos j vertybinius popierius Z 324 377

ilt Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5

jq gautinos sumos
3 5 175 2986

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

4 10 311 10302

Kitas finansinis turtas 5 2 111

vt. Atsargos, uI skolas perimtas ir kitas turtas

vil. llgalaikis materialusis turtas g 43L r62

vill Nematerialusis turtas

TURTO IS VISO: 18 409 77 037

N UOSAVAS KAPTTALAS tR ISIPAREIGOJ lMAl
Pa sta bos

Nr.

Fina nsiniai
metai

Praejq

fina n sin ia i

metai

B. MOKETTNOS SUMOS !R ISIPAREIGOJIMAt 16 938 15707

I Mok6tinos sumos ir isipareigojimai kredito
istaieoms

Z 82 1.12

il Mokdtinos sumos ir isipareigojimai klientams ir
kredito unijos nariams

g 16 810 15552

ill Kitos mok6tinos sumos ir isipareigojimai 9 46 43

tv. Atidejiniai

Subord in uotieji jsipareigojima i
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c, Nuosavas kapitalas t 471 1324

I Pajinis kapitalas 10 77t 762

il. Privalomieji rezervai ir kapitalas 562 441

ilt, Perkainojimo rezervas

lv. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 138 122

tv.1, Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 138 1"22
I

|v,2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

NUOSAVO KAPITALO tR ISIPAREIGOJTMU !5
Vl50:

18 409 17 031

Rasa
Simkuviene

Snieguole
Liutkuviene

frLlsp p
rulr0Ef /[

/

/

04
ry?nTrurrtUl,i PTsTot/E

Administracijos vadove

Vyr.buhaltere
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Rasa
Simkuviene

eil.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr.

Finansiniai
metai

Praejq

finansiniai
metai

I Pal0kanq pajamos 1"1 632 584

il Pal0kanq sqnaudos t1 55 61

ilt Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos L2 90 96

tv. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos t2 t2 L3

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo

rezultatas

13 s0 20

v.1. Specialiqjq atid6jiniq sqnaudos 13 -50 -20

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

0 0

vl. Kitas finansin6s ir investicin6s veiklos pelnas

(nuostoliai)

vil. Bendrosios ir administracin6s sqnaudos t4 548 484

vilt. Kitos veiklos pajamos 15 L 1,

lx. Kitos veiklos sqnaudos

X. pELNAS (NUOSTOLIAI) PRES APMOKESTINIMA 158 L43

xt. Pelno mokestis 16 20 2L

xil. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 138 1.22



MAZEIKIU KREDITO TNIJA

I 1 0088957, Laisves g.l1 -9, MaZeikiai

AISKINAMASIS ru.Slas
2021l.4.. GRUODZTO 31 D.

(visos sumos pateiktos filkst. eury, jei nenurodyta kitaip)

I. BE,NDROJI INFORMACIJA

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

kredito unijq kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 2003 m. kovo 20 d. iSdave licencij4 MaZeikiq kredito unijai teikti
licencines finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

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

poreikius, turi licencij4 ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq priemimu iS neprofesionaliq

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

finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizika,

bei atsakomybE.

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

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu bei kitais

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

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

Unija yra isik0rusi adresu Laisves g.l l -9, MaZeikiai.

Kredito unija202l m. ir 2020 m. gruodZio 31 d. turejo Siuos nutolusius skyrius:

1. Sedos skyrius, Vytauto g. l4-2, Seda

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 14 darbuotojq (2020 m. pabaigoje

- l6 darbuotojq). Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Lemiau:

Finansiniai metai Pradjg fi nansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai

Nariai Asocijuoti
nariai

Fiziniai asmenys 4993 4949

Juridiniai asmenys 61 68



I APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito

unijos 2021 m, finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yraparengtos pagal202l m. gruodZio 31 d. galiojusiLietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines

atskaitomybes istatym4, galiojusius Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus,

kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito,

apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus,

reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkym4, ir unijos apskaitos politik4.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio

I d. ir baigiasi gruodZio 3l d.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose finansinese ataskaitose yra pateiktos ttikst. eury, jei nera nurodyta

kitaip. Del sumq apvalinimo iki ttikst. Eury, sumos lentelese gali nesutapti, tokie

nesutapimai yra nereik5mingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta i5reik5to

turto ir isipareigojimq likudiq.

Pagrindiniai princiPai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenkatokius apskaitos metodus,

kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos biitq ivertinti

apdairiai, t.y., kad jq verte nebiitq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o neformos pirmenyba. Crkines operacijos ir tikiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje irasomi pagaljq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal jq juriding form4.

Reiktminguma* Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankama

reik5ming4 informacij4. Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus

neteisingai finansiniq ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius

sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad

kredito unija veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir

jos veiklos sritys nebus reik5mingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Pagal pastovumo princip4 turi bflti galima palyginti kredito

unijos skirtingq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad biitq

Zinomos kredito unijos finansines biikles, turto, pajamq, sqnaudq ir pinigq srautq



keitimosi tendencijos, todel visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos

politikos. Apskaitos politik4 galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito

unijos finansing buklg ir veiklos rezultatus, Jei per ataskaitini laikotarpi arba jam pasibaigus

tam tikrq apskaitos sridiq politika keidiama, ai5kinamajame raSte nurodoma, kokie bfitq
finansiniai ,-ezultatai,jei bDtq taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokie jie yra dabar.

Kuupimas, Veiklos operacij0s pripaZistamos tada, kaijos ivyko (ne pinigq gavimo arba

iSleidimo momentu), ir nurodotlos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Filansines ataskaitos,

parengtos taikant kaupimo princip4, infbrmuoja varlotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir
apie isipareigojirnus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Irinansines ataskaitos turi blti suprantamos varlotojams, turintiems

pakankarnq ekonornikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktq informacij4.

Svarbumas. Informacijayra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarlies

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

veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingurras. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami

ir joje nera reik5mingq klaidq, I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bgti matyti tikra ir
teisinga finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bfikles pakeitimai.

Polyginimas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejarnos slr

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajarnas. Irinansines ataskaitos suclaromos taip, kad

finansiniq ataskaitq inforrnacijos vartotojai galetq palyginti jose pateikt4 informacij4 su kitq
ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama informacija ir teisingai ivertinti
finansines bDkles, veiklos rezultatq, pinigq srautq pokydius,

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodorni kredito unijos kasoje, bankuose ir
kitose kredito istaigosc ivairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir incleliai iki
pareikalavimo, kurie pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis

Investicijos i vertybinius popierius

Investicijq i verrybinius popierius straipsnyje

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines

turtas

parodomos investicijos i Lietuvos banko,

erdves valstybiq vyriausybiq verrybinius



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

standarto " Finansinis turtas ir fi nansiniai isiparei goj imai " nuostatas.

Kredito wija202l12 31 nebeturi vertybiniq popieriq.

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

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

gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos

pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir

finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir

terminuotqjq indeliq sukauptos pallikanos.

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

parodomos kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su

sukauptomis palgkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir

vertinamos pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis hrtas ir finansiniai

isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotqlq

pallikanq metod4).

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai nei5vestinis, aktyvioje rinkoje

nekotiruojamas finansinis turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis

sumomis. Pirm4 kart4 paskolos pripaZistamos sumoketo atlygio - isigijimo savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina

skaidiuojama taikant apskaidiuotqjq paltikanq normos metod4. Suteiktos paskolos ir kitos

iI jq gautinos sumos apskaitomos su palflkanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas

(sudaryti specialieji atidejiniai).

Paskolq vertGs sumaZ0jimas

paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais,

Lietuvos Banko valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis,

kredito unijos finansines skolininko btikles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos

standartais.

paskolos vertinamos ne rediau kaip kartq per menesi. Ikedito unija paskolq

vertinimo metu nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo.

Atsifuelgus i vertinimo rezultatus, paskola priskiriama paskolq rizikos grupei'

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

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

paskolos apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:
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Paskolq rizikos grup6
Apskaitinds vert6s sumai6j imo

standartine (I rizikos grupe)

g4!"gr rizikos (lI rizikos grupe)
padidintos rizikos (lII rizikos
abejotina (IV rizikos grupe)

nuostolinga (V rizikos grupe)

Paskolq vefies sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketinq
atgauti paskolos apskaitines vefies dali) ir uZtikrinimo priemong (uztikrinirno priemones pinigq
sraut4)' Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq srautq taikoma 5,72 proc, (2020 m, 6
proc,) diskonto norma.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes surnaZejim4) kredito
unija vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr.3g ,,Del kredito unijq
rninirnaliq paskolq vertinimo reikalavirnq patvirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais,

Kito finansinio turlo straipsnyje parodomos gautinos sumos uz kredito unijos perleist4
materialqii ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos krcdito unijai ir kitas finansinis turlas,
neparodytas kituose balanso straipsniuose, pripaZistamas ir veftinamas pagal 1g-jo verslo
apskaitos standarto "Finansinis tufias ir finansiniai isipareigojimai,, nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uz skolas perimto ir kito turlo straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis tuftas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikrqf a verte atemus pardavimo islaidas (o peremimo verte),
o veliau kaip ir atsargos veftinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standafto ,,Atsargos,, nuostatas.
Ilgalaikio materialiojo tutlo straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio
materialiojo tutto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarlo ,,Ilgalaikis

materialusis turtas" 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, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 450 Eur (2020 m.
- 450 Eur), parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejim o (amortizacijos) ir turto



nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas

proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo

naudojimo laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau:

naudojant tiesini biid4,

vertg per numatom4 jo

Ilgalaikio turto grup6 Nusid6vdjimo (amortizacijos) laikotarpis, metais

Pastatai 25

Lengviej i automobiliai 6-10

Baldai 6

Kompiuterine iranga
J

Kita iranga
4

Remonto ir prieZiiiros islaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai

jos patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas

apskaitoje priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isiPareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa

kredito unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms

suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami

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

nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito undos nariams straipsnyje

parodoma visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir

kredito unijos nariams suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito

unijos nariams pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

" Finansinis turtas ir fi nansiniai isiparei goj imai " nuostatas'

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos

sumos ir isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq

straipsniuose. Siame straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai

pripaZistami ir vertinami pagal 24-oio verslo apskaitos standarto "Pelno mokestis", 31-

ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos

standartus.
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subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos
(subordinuotosios) paskolos poZymius,

Skolintos lesos i5 pradziq pripaZistamos tikrqia verte, kuriq sudaro grynoji gautq lesq
suma' atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas, veriau skolintos lesos apskaitomos
amortizuota savikaina, 0 talp gautr+ grynulq iplaukq ir padengimo vertes susidarqs skirtumas
pripaZistamas pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos
padengimo laikotarpi taikant galiojandias palukanq normas. 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 arba
realizuoti turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaiinimas
Palukanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos is kredito istaigose laikomq

pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris neveftinamas
tikrqia verte' Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pal[kanq pajamos
apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq palDkanq metod4. pallkanq pajamos pripazistamos
kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali briti
patikirnai ivertinta,

Pal[kanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos palfikanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tikrqia 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 nereiksmingi ir pajamomis pripaZistami is karto juos gavus. Komisiniq s4naudos
yra ptipaListamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is operacijq yra pripazistamos, kai
atliekama susij usi operacij a.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios veftes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vefies sumaZejimo
panaikinim o rczultatas, prekybos verfybiniais popieriais, kitu finansiniu turtu, peln as atba
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nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqiq atidejiniq, kuriuos kredito unija

formuoja atsifuelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo

rizikingum4, i kliento finansing ir ekonoming biiklg, i prievoliq pagal sandorius del

finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems

ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.

Kito finansines ir investicines veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi

operacijq uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq

rezultatai.

Bendrqiq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio

s4naudos, 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 mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno

mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno

mokesdio istatymu, 2021 mefi4 apmokestinamajam pelnui taikomas 15 proc. pelno

mokesdio tarifas, 2020 metais - 15 proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius

ar patvirtintus balanso sudarymo dienq ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio

turto realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu'

pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq sqnaudq ir patirtq nuostoliq

perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqiU mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas

finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nuomone, yra

tiketinas.

per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis,

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

ataskaitiniu laikotarpiu nepripaZintos sqnaudomis, balanse parodomos kaip turtas'

Nuosavas kaPitalas

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

tik pinigines imokos. unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.

privalomasis rezervas arba rezewinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno

atskaitymq. Atskaitymai i privalomqi rezervq arba rezervinikapitalq yra privalomi ir
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negalibritimaZesnikaip 90 proc. kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezeryas

atbarezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito u,ijos nuosavo

kapitalo. Privalomasis rezeryas arba rezewinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq
susirinkimo sprendimu gali br)ti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti.

Panaudojus daliprivalomojo rezervo arba rezeryinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito

unij0s veiklos nu0stoliams padsngti, i5 paskirstytinojo pelno vel atskaitoma i privalomqji
rezervq arba tezervini kapital4 tiek, kad privalomasis rezeruas arba rezelinis kapitalas ir
atsargos kapitalas taptq nustatyto dydZio.

Kledito unijos privalomasis rezervas 2021 m. ir 2020 m. gruodZio 31 d. nebuvo pilnai
suformuotas,

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos nariq papildorrq inaSq ir
(ar) kitq negr4Zintinq 1e5q, Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti kredito unijos

finansini stabilum4' Krcdito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq
susirinkimo sprendimu gali buti panaudojarnas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti,

fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standaftus, vadovybei reikia
padaryti tarn tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, isipareigojirnq,
pajamq bei s4naudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui, Siq finansiniq ataskaitq
reiksmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusicievejirn4 ir finansinio bei

nefinansinio turto vertes sumaZejirno iverlinimus. Blsimi ivykiai gali pakeisti prielaidas,

naudotas atliekant ivertinirnus. Tokiq ivertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas

finansinese ataskaitose, kai bus nustatytas.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansinese ataskaitose.

tlnansinese ataskaitose, isskyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming

Jie yra apra5orni

naud4 duodantys
i5tekliai bus prarasti, yra labai maLa.

NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau jis yra aprasomas

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

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendroves

pad6ti balanso dien4 ftoreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kai tai

yra reik5minga.

Palyginamieji skaidiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq 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 nuo kredito unijos

turto vertes, bet ne daugiau kaip 43 400 Eur. Taisant esmines klaidas taikomas

retrospektyvinis metodas. Praejusio ir ankstesnio laikotarpio neesmines klaidos,

pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yrd taisomos einamojo laikotarpio finansinese

ataskaitose.

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

metq pateikimo pokydius.
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1. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentas

Finansiniai metai Pradjg fi nansiniai metai

Le5os LR komerciniuose UarLuoffi ,ose

ats iskaiton-r os iose s4skaitose
I-e5os centrine.je kredito unii

Pinigq ir iu ekviv

III. FINANSINIUATASKAITIJPASTABOS

2. Pastaba. Investicij os i verfybinius popierius

Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turlo verte
yra surnaZejusi. Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uL.

turtq, tuomet Sio tutlo vefte yra sumaZejusi. Finansinio tur1o, kuris tikrqja verte
neregistruojarnas todel, kad jo tikrosios veftes negalima patikimai nustatyti, balansine verte
paskr'rtinp kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 turetq buti patikrinama, ar nera jos
nr'rvertejimo poZymiq, Atitinkamai kredito unija atliko investicijq i LCKIJ pajus verrds
surnaZejirno verlinim4' Atliekant vertinirn4 buvo nagrinejarra LCKU faktine finansine blikle
bei planuojami finansiniai rezultatai ateityje, Paminetina, kad LCKU visus pastaruosius metus
dirbo pelningai, o LCKIJ visuotiniame nariq susirinkime patvirlinus LCKU audituotas
finat.isirres ataskaitas u:22020 metus ir priemus spreridimE del2l2om, pelno paskirstymo, buvo
padengti visi iki tol tureti sukaupti nuostoliai. faip pat planuojama tolimesne pelninga veikla,
remiantis LCKU strateginiu veiklos planu 2021-2023 metams, AtsiZvelgiant isi4 inforrnacij4,
vertes surnaZejimas investicijai iLCKU pajus2o2l m. gruodzio 31 d. buvo pilnai atstatytas ir
sudari 0 Eur (2020 m. gruodZio 31 d, vertes sumaZejimas LCKII pajams sudare 30 trlkst. [igr).

Straipsnis Pradjg fi nansiniai metai
rkirno
niai pr

tennino laikorni vyriausybes

Parduoti laikomiVVp
Sukauptos pal[kanos
Atideiiniai VVp (vertes sumaZeiirn.as

I!_v:$q1ol i I-CKU paius
Investicijos i LCKII
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LCKU 2020 m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2020 m.

nutarta, kad LCKU nariq pajiniai ina5ai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne

proc. unijos aktyvq (turto).

kovo 26 d., buvo

maLiau kaip 1,9

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

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Terminuotieji indOliai LCKU

1. Terminuoti inddliai 5025 2854

1 l. iki 3 menesiq 909 201

1.2. nuo 3 menesiq ttiil-$rQ 807 145 I

1.3 nuo I iki 5 metq 3309 1202

l 4. daugiau kaip 5 mettl
LeIos laikomos LCKU likvidumo rezerve
(specialiosios paskirties leSoO- 150 132

IS viso 5175 2986

Apskaidiuotosios paltikanq nonnos uZ terminuotus indelius 2021m. svyravo nuo 0,80

proc. iki 1,16 proc. (2020 m. nuo 0,26 proc. iki 0,87 proc')

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

rezervas skirtas kredito un1q, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito

unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant sukauptas leSas pagalkredito unijos pareikalavim4

jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje

s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali 1e5q nuo visq

terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito umjoje. Esant poreikiui likvidumo palaikymo rezervo

lesq pertekliq kredito unija gali atsiimti. UZ likvidumo palaikymo rezeryo le5as kredito unijoms

pal[kanos nera mokamos.

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

Paskolq portfelio strukttira ir pokydiai, ttikst. eury:

Rizikos grupe
Apskaitine verte Spec. atidejiniai Apskaitine verte

Spec.

atidejiniai

Suteiktos paskolos ir kitos
sautinos sumos
Standartine 813 5 8649

Galimos rizikos 608 I 743 2

Padidintos rizikos 144 I 315 5

Abeiotina 538 I 178 5

Nuostolinga 916 27 456 27

I5 viso 10 341 30 10 341 39

Amortizuota savikaina 10 311 10 302
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Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2021metq pradZioje buvo 39 fuksr,
Eur, per 2021metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZejo iki 30 tukst, Eur,

covlD-19 pandemija neturejo reiksmingos itakos kredito unijos kreditavimo apimtims.
DidZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos b[stui ir busto remonto
sektoriui.

5 Pastaba. Kitas finansinis turtas

2020 m' MaZeikiq kredito unija isigijo administracines patalpas, kurios 2021 m.perduotos
naudojimui,

6. Pastaba. Ilgalaikis materiarusis ir nemateriarusis turtas

Finansiniai metai Pradj g finansiniai metai
Kitas finansinis turtas
Spec. atidej iniui titam@
sumaZe jimas)

Srtsl:q\suplq-'-pgi@
Kitas finansinis turtas iS viso

Straipsnis

Lilrrriioi tnrn * ^^,.^

Zene Pasta-
tai

Kompiu-
terine
iransa

Baldai
Kitas

ilgalai-
kis turtas

Nema-
terialu-sis

turtas

IS

vtso

125
lsigijimo verte visi skyriai

Sukauptas nusidevej imas
(amortizaciia)

92 ,/
6 20

-5 -7 -5 -13 -3q
95

LikutinO vertO 87 I 7

+srgUlmal pnsuunglant lS visrl
skvriu 129 13 8 22 U2

0
Pardavimai
NI

0vv.luIlas l\amorclzaclla) -59 -t2 -9 -25 - 105rrrnuurat 4uru rn. gruo0zlo Jl d.
lslglllmo vene 221 20 14 42 291

Pr4n ltusluovcJtmas
(arnortizaciia) 0 -64 19 t4 -38 0 135LtIu]trlc verle

%

Anwvqrfq nor 1o1
157 I 4 162

lslgtllmal 242 0 19 26 287

-7
0

a ll -20

Likrtriqi ?Or1
12 -6 l8

isrglllmo vefte 463 l3 31 57 564Sukauptas nusidevlj irnas
(amortizaciia) 0 -76 17. -12 -33 0 l a^

I JJLikutin0 vert6 387 I t9 24 431

L7
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7 Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Paskolos iS LCKU
Tiksline kredito linija i5 LCKU 82 ttz
I5 viso 82 tlz

Kredito linijos paskirtis - kreditams pagal finansing priemong ,,verslumo skatinimas

2014-2020, finansuojamas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

Tikslines kredito linijos panaudojimo terminas yra iki 2023'10-3L Galutinis tikslines

kredito linij os gr4Zinimo terminas 203 3 - 1 1 -05'

g pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

2021 m.gruodZio 3 l d. paliikanr+ noflnos uZ terminuotuosius indelius fi ziniams asmenims

svyravo nuo 0,05 proc. iki 1 proc. (2O2Om. - nuo 0,05 proc' iki 1 proc'), juridiniams asmenims

- nuo 0,05 proc. iki I proc. (2O2Om. - nuo 0,05 proc. iki I proc.). UZ indelius iki pareikalavimo

pal[kanos mokamos nebuvo

9 Pastaba. Kitos moketinos sumos ir isipareigojimai

L Mrk6ti."s sumos ir isipareigojimai fiziniams

1. 1. Terminuotieii indeliai

1.2. Indeliai iki Pareikalavimo
Z tvtot Ctioos sumos ir isipareigojimai juridiniams

2. 1. Terminuotieji ind4tgU

2.2. Indeliai iki Pq4hqlglrme t5552

Pra6jg finansiniai metai

Tantiemos VO nariams
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10 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Nominali vieno pagrindinio pajaus vefie yra 30 eurr4. Tvariq papildomq pajq vieno pajaus
nominali verte 50 eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas, Kiekvienas unijos
pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo apmoketo
papildomo ar tvaraus pajaus dydZio, Kredito unija, grq'zind,ama asmeniui jo pajini ina54 uZ

pagrindini ir (ar) papildomus (tvarius) pajus, privalo ji proporcingai, atsiZvelgdama i tq metq,
kuriais naryste kredito unijoje pasibaige ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prasymas grq1inti
pajinius inaSus uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje iraSytas
kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti, Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokeda,ra
jam priklausanti pajini inasq uZ pagrindini ir (ar) papildornus pajus ir kitas ismokas, susijusias
su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos
finansing buklg nustato, kad atsiskaityrnas nekels gresmes kledito unijos veiklos stabilumui ir
patikirnumui' Visuotiniam nariq susirinkimui patvirlinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir
kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie 5i sprendim4 kredito unija privalo
rastu prane5ti prieZi[ros institucijai ir gauti prieZifiros institucijos leidirn4 maZinti pajini
kapital4- Leidimas maZinti pajini kapital4 iSduodamas, jeigu prieZifrros institucija isitikina, kad
sutlaZinus kredito unijos pajini kapital4 jis bus pakankamas uZtikrinti stabili4 ir patikim4
kredito r-rnijos veiklq' Nesutvarinti papiidorni pajai gr4Zinarni nariui kredito unijos valdybos
sprendimu.

Straipsnis X'inansiniai metai Pradjg fi nansiniai metai

Eejllis kapitalas 771 761

758_ryglUryelln i s kap italas : 148
Privalomasis pai inis kapitalas 153 151
Tvarus papildomas paius 595 607
Privilegijuotie.ii paiai

Netvarus pqjinis kapitalas: 23 J
GrqZin!!nLpajai /.3 J
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Nuo s av o knpit al o r e ikol av imai

pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas

neturetq btti maZesnis uz jos pajini kapital4. 2021 m. k 2020 m. gruodzio 3l d. kredito unijos

nuosavas kapitalas nebuvo maZesnis uZ jos pajinikapital4'

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

pokydiai".

11 Pastaba. Palukanq pajamos ir sqnaudos

12. Pastaba. Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos ir s4naudos

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

UZ paskolas nariams 603 570
I

UZ verffbinius PoPierius 0
t3

UZ le5as LCKU 29

0
UZ lesas bankuose ir kitose

kredito uniiose
584

I5 viso paiamu 632

UZ indelius 55 55

UZ LCKU paskolas 6

0
UZ tiksliniu programu Paskolas 0

I5 viso sanaudrt 55 6L

Grynosios paliikanq Paiqlqgq- 577 523

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6j9

finansiniai metai

p^.u^t" or{m in isfrqrrirno mokesd,iai 40 44

38 40
Kom is iniu pai amos uZfqlyg4lMq
Korteliu aptarnavirnP1qh'mcq-- 5 4

4 6
T-.lol cnin i ci r

rr ^* ; ";-i oi iE'lrnmrrn nlinirr im okrr moketoiu/saVeiU 2 2

1 0

96

Kitos paiamos

@rnavimo veiklos Pajamos i5

viso: 90

Korteliu aptarnavimo sq4qUdgq 6 7

6 6

n:-^-"" -oLlprin imnneq komisiniai 0

iaskolu administravimo sanaudos
0

ra^-ioi-i,. ir lrlipnfn nnfarnavimo veikloS sAnaudos t2 13

18 83Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veililos
paiamos
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13 Pastaba. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

14 Pastaba. Bendrosios ir administracines sqnaudos

15 Pastaba. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos

Straipsnis Finansiniai
metai

Pradjg finansiniai
metai

50 20
&-..tqLlu!*el$jin I sqnaudos: -50 -20
lpglrelfqg el,ai.,rl fq-p3g[glpq1s s 4n au d o s -10 -5
Speclallutu atrderrn tl krtam frnansiniam turtui sanaudos -30
SpecialiUiq atidejin tl VVP sqnaudos
Nura5yg paskolu sanaudos
r pecraueJ r atldeJ rnral nebalaqsiniams isiparei go j imams
llls-lgryzugqiurqrylgnp aq\ q I o s 10 -15

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Darbo r-rZrnokesdio iSlaidos 324 314
Nus idevej irno ir amortizacij os s4naudos 18 13

Reklamos ir marketingo s4naudos 4 J

Ofiso reikmenys 6 t4
'['eisines iSlaidos

J

Draudimo iSlaidos 4 5

LCKU nefinansiniq paslaugq iSlaidos 48 36

Telefbnas ir ry5io s4naudos 8 7

I(itos iSlaidos 136 87

I5 viso 548 484

Straipsnis Fnansiniai
metai Pradjg finansiniai metai

Patalpa nuomos pajamos I 1

Pqlas i5 operacilq uZsienio valiuta
!L yiso pa.iamq

1 1

Nuostolis i5 operacijq uZsienio valiuta
I5 viso sqnaudrl
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16 Pastaba. Pelno mokesdio sqnaudos ir atidetasis pelno mokestis

17 Pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

lprastinemis verslo s4lygomis kredito unija susiduria su galima pinigq srautq

suderinamum o rizika.Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki

galo pajegi vykdyti savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima

unijos valdybos paWirtint4 informavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrol9, finansiniq

Saltiniq diversifikavim4, numatomq isipareigoj imq planavim4.

2020-12-31

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

Einamuiu metu pelno mokestis 20 2t

Praeito laikotarpio pelno mokesdio

korekciios
Atidetojo pelno mokesdio s4naudos
(oaiamos)

I5 viso pelno mokesiio sqnaudrl 20 2l

2021 12 31

Nuo 3 mOn.

iki l metq

11538[sipareigojimai, kaPitalas

ir rezervai

Likvidusis turtas

fsipareigojimai, kaPitalas

ir rezervai
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I 8 Pastaba. veiklos rizikqriboj antys normatyvai, istatymq atitikimas

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

* Lietuvos banko valdybos 2Ol7 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 ,,Del kredito unijqveiklos rizikq ribojandiq normatyvq patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo
pakankamumo normafyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 202g m. sausio I d. jam
pasiekti' Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2020 m. sausio 1 d. turi bfrti ne
maZesnis kaip 6,30 proc.

** Kredito unrjq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis ndra pasiekgs 10,5 proc. (taikomas
pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui il<i zozl rr,, g*oazio 3l d. neturi
Y'-tlyli maZesniojo is Sir+ dydZiq: 25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba
150 000 Eur.

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

Kapitalo
pakankamumo
normatpas

kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo ir kredito rizikos, rinkos
rizikos, ats iskaifyrnq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir
operacines rizikos kapitalo
poreikiq srut')os santykis ne
maZesnis kaip 10,5%*

Likvidumo rodiklis 347,01 463,14

kredito unijos likvidaus turto ir
kredito unijos grynojo netenkamrl
pinigq srauto santykis ne maZesnis

DidZiausios
paskolos sumos
vienam skolininkui

paskolos suma vienarn skolininkui
neturi vir5yti 25 proc. kredito
tun ijos perskaidiuoto kap italo

DidZiausios atviros
pozicijos uZsienio
valiuta normatyvas

Bendros atvirosios valiutos
pozicijos ir kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo santykis, ne
didcsrris kaip 25 proc,, vienos
valiutos atvirosios pozicijos ir
kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo santykis, ne didesnis kaip
I 5 proc, kredito unijos

rskaidiuoto kapitalo* *
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19 Pastaba. Susijusios SalYs

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Iftedito unijos vadovai: valdybos nuiai;

administracijos vadovas; vidaus audito tarnybos vadovas; paskolq komiteto pirmininkas ir su

jais artimais rySiais susiejq asmenys.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu

susijusiq i5mokq, iskaitant
susiiusius mokesdius

f sipareigoj imq vadovYbei,
nelskaitant priimtq indeliq,
likudiai laikotarPi

Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas

Susijusioms Salims i5duotq paskolq ir priimtq

susijusiomis Salimis pateikiami Zemiau:

ir priima indelius rinkos s4lygomis.

indeliq likudiai bei kiti sandoriai su

Pra6ie finansiniai met41

Paskola iS LCKU, iskaitant

Paliikanq i5laidos uZ LCKU

Indeliai LCKU, iskaitant

Paliikanq pajamos uZ indelius

20 P astab a. Nebalansiniai i sipareigoj imai ir neapibreztumai

202t m.gruodzio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasirasytas' tadiau

neismoketq paskolq sutartis) suma sudare 15 ttikst. Eur (2020 m' gruodZio 31 d' - 31 tiikst'

Eur).

Kredito unija Naftininkq skyriui nuomoja patalpas is AB "ORLEN Lietuva"' sutartis

sudaryta l0 metq.

21. Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

+), nuostolis (-) finansiniu me
Grynasis finansinis metines veiklos rezultatas

l[uostol is (-)skirstymui

Atskaitymai i unii

Pelno dalis, skiriarna apyvartai proporcingoms iSmokoms ir (ar)
dividendarns rnoketi

Pelno panaudojimas kitiems kredito unijos istatuose nurodytiems
tiks lams (tantl emorns)

nas (nuostolis

Rasa Simkuviene

Snieguole Liutkuviene

flil;tP H/rs/e r/f,

/Z,q
%?tVrurtturi

22 Pastaba. Pelno (nuo$oliq) paskirstymo projektas

Administracijos vadove

Vyr.buhaltere

frT€70/[

25
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MAZEIKIU KREDITO I.]NIJA
(kredito unij os pavadinimas)

110088957, Laisves g. l1-9, MaZeikiai

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Administracijos vadove

Vyr.buhaltere

.E
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Z,
t%cw"

Rasa Simkuviene

Snieguole Liutkuviene

fruipn /q/ndi/;t/626

Pajinis
kapitalas

Rezervai ir kapitalqi Nepaskirs
tytasis
pelnas

(nuostoliai

I5 viso
privalomasis atsargos kiti

Likutis uZpraejusiq finansiniq metq
nnhaiooie

298 9 362

Apskaitos politikos Pakeitimo
rezultatas
Esmintl klaidq taisymo rezultatas

Perskailiuotas likutis uZ pra0jusiq
finansiniu metu Pabaigoje

298 9 55 362

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nanrinaiinfnq nelnas (nrrostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

122 122

Pelno dalis skiriama aPYvartai

proporcingoms i$mokoms ir (ar)

dividendams moketi
Kitos i5mokos

SudaMi rezervai 431 -55 376

Panaudoti rezervai

Paiinio kapitalo PokYtis
464 464

Likutis pra6jusiq finansiniq metq
nnheiooie

762 440 t22 L324

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
ncnrinalinf as nelnas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

138 138

Pelno dalis, skiriama aPYvartai

proporcingoms i5mokoms ir (ar)

dividendams moketi
Kitos i5mokos

SudaMi rezervai 122 t22

Panaudoti rezetvai
Paiinio kapitalo PokYtis 9 9

Likutis ataskaitiniq finansiniq metq
oabaieoie

771 562 138 L 471

Ttqtray94 ltrefrlD



MAzEtKtU KREDtro uNtJA

. . (kredito unijos pavadinimag
1 1 0088957 l-aisv6s g.1 1 -9, MaZeikiai

(kredito unijo

PrNtcu SRAUTU POKYetAI

2022-03-09
(ataskaitos sudaryrno dat4

Eit;
Nr. Stralpsnlal Pastabos

Nr.
Finansinlai

metal
Pra61.9finq*ir1.,

'motai
L Pagrindinds veiklos pinigq sriutai

t.1 ,1 gautos pal0kanos
ol5 561t,1,2. paluKanos
48 'lo

I
Rezultatas

565 czz
1,2,1 gauti komisiniai

B4 8B

4a
1.2,2 sumokdti komisiniai

12
t,2.2. Rezultatas

72 1F

t,31.

susigrqiintos paskotos ir xitoi 1[tau[ol iEIEIii6
unijos nariLl 2 B9B

2 426

| . o.1.

suteiktos pastotos i@
nariams 2 888

I 552

la Rezultatas
10 -7126

l.4.1
indeliq i5 klientq ir treuiro unrpini[l!'Glf6l

37 670 45 896
1.4.2.

indeliq iS ktientq irkm
36 328

34 135

,4, 1 341 11 761

t.5. 1.

lplaukosist<re@
specialiosios paskirties lesq iplaukos) 3 1 B7B

1 827

1,5,2.

ismokosrreoi@
specialiosios paskirties 16$q ismokosj 3 4 076

4 798
t,5, -2199 -2 971
t.6.1, paslaugas gautos sumos

7 Bt,6.2. pqyililuI ttsri verKtos ptntgq tsmoKos 639 358r.6.3. sumokdtas pelno rnokestis
20 J

t,6. Rezultatas
-652 a (?

grynteti paqrindin
- 862 1 908

il. lnvesticln6s.veiklos pinigq srautai,
1r.1.1

102
|.1,2 iSn:gkos tqgy1gn.!1s{ybin ius popierius
1t.1. Kezultatas 102 52

| ,2.1 .

jplaukos perleidiiant ilgalaikj materialqjj, nematerialqji
turtq

|,2,2, [Un.t isigyjant ilgalaikj materiatqji, nematerialqjj
176

1|.2. Rezu ltatas - t/o 1

il,3.1. kitos investicineq veiklos piniqu iplaukos
lt.3,2. ]<itos_investicines veiklos piniqu iimokos
il.3. Rezultatas

-

Glynieii investicinds veiklos piniqu srautai -74 51

27

Rezultatas
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ilt.1.1. I paiuimokos I I '- 530

|1.1.2.
iSstojusiems nariams grqZinti pagrindiniai ir papildomi

naiai
3 4

il1.'t.3. pelno dalies ismokejimas kredito unii

ilt.1 Rezultatas
I 526

ilt.2.1. oaoal subordinuotuosius isipareigoiimus gautos sumos

il.2.2
pagal subordinuotuosius isipareigoiimus iSmokOtos

sumog
150

|1.2. Rezultatas
rio

ilt.3.1. kitos finansin6s velklos pinigU iplauG
ilt.3.2 kitos finansin0s veiklos pinigu i$mokos

il.3. Rezultatas
0 0

waiklas ninirru srautai I 376

Grynasis pinigq srautq padid6jimas (sumai6jimas) - 927 2 335
lv.
V, Pinigai laikotarPio Prad2ioje 3 093 758

vl. Pinigai laikotarPio Pabaigoie 2 166 3 093

Rasa Simkuviene

Snieguole Liutkuviene

4t/il4 /4/ruEn;

Administracij os vadove

Vyr.buhaltere

?uVrtlttl/// /4Ts70lr
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