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Ukmerg6s ukininkq kredito unija
(kredito unijos pavadinimas)

KU kodas10083981, Vytauto 9.4-19 Ukmerg6,
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS

2021 m. gruodiio 31 d.

2021 metai t0kst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
(ataskaitos

tikslumo lygis ir
valiuta)

A. 1;J:!RIAS

I
Pinigai ir pinigq ekvivalentai

l" 2259 1 888

il. Investicijos j vertybinius popierius
e 174 118

Ir. Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
sumos 3 466 1 363

tv. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitoaG jq
oautinos sumos *" 6436 5 671

Kitas finansinis turtas

vt. Atsargos, u2 skolas perimtas ir kitas turtas 5 1 1

vil. llgalaikis materialusis turtas
tf, 86 '100

vilt. Nematerialusis turtas

TURTO IS VISO:
9422 9141

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPARE IGOJ IMAI
Pastabos

Nr,

B. MOKETTNOS SUMOS tR IStpAREtGOJtMAt 8460 8293

I
Moketinos sumos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms

7 58

I Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito
unijos nariams

g 8087 8208

lil Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai a 40 27

tv. Atidejiniai

Subordinuotieji jsipareigojimai

..P,
,,i,,848t'l=u

I
Pajinis kapitalas

:fQ 317 347

lt.
Privalom ieji rezervai ir kapitalas

1Q 500 388

ilt. Perkainojimo rezervas

tv.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

145 113

tv.1
Ataskaitinill metq pelnas (nuostoliai)

145 113

tv.2.
Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

NUOSAVO KAP|TALO tR lstPAREtcoJtMuls vtsol 9422 _.r 9141

Adm inistracijos vadovas
(kredito unijos vadovo (-es) pareigq pavadinimas

Vyr. buhalterd

(kredito unijos vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio
tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)



Ukmerges tikininkq kredito unija
(kredito unijos pavadinimas)

KU 11008398'1 Vytauto s.4-19 Ukmerqe, 1e1.834063365

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)
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2022-03-12
(ataskaitos sudarymo data)
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Administracijos vadovas
(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhalterd
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio tvarkyti

apskaitE kito asmens pareigq pavadinimas)

tukst. Eur

(vardas ir pavarde)

-Zita 
Kavaliauskien6
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Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos

Kiias finansinds ir investicinds veiklos pelnas
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UKMERGES UKININKU KREDITO T]NIJA

KU kodas 110083981, Vytauto 4-19, Ukmerge

AISKINAMASIS naSTaS

2021|d. GRUODZIO 31 D. veiklos rezultatus. Jei per ataskaitini laikotarpi arba jam

pasibaigus tam tikrq apskaitos sridiq politika keidiama, ai5kinamajame ra5te nurodoma,

kokie bltq finansiniai rezultatai, jei butrl taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokie jie

yra dabar.

Kaupimus. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo

arba iSleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines

ataskaitos, parengtos taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities

fvykius, bet ir apie isipareigojimus mokdti arba gauti pinigus ateityje.

Suprontamuntos. Finansines ataskaitos turi bUti suprantamos vaftotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Svurbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda varlotojams fvertinti praeities,

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

sprendimq veiksmingum4.

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

i5sami ir joje ndra reikimingq klaidq. I5 kredito unijos finansinds ataskaitos turi buti matlti

tikra ir teisinga finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles

pakeitimai.

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

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

finansiniq ataskaitq informacijos varlotojai galetq palyginti jose pateikt4 informacij4 su kitq

ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama informacija ir teisingai iverlinti
finansines bfikles, veiklos rezultatq, pinigq srautq pokydius.

Pinigai ir pinigg ekvivalentai

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

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

pareikalavimo, kurie pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

" Finansinis turtas ir fi nansiniai isipareigoj imai " nuostatas.



Finansinis turtas

Investicijos i vertybinius popierius

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko, Lietuvos

Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdvds valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius. Sie

vertybiniai popieriai pripaZistatrri ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis

turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (visos sumos pateiktos tdkst. eury, jei nenurodyta

kitaip).

I. BENDROJI INFORMACIJA

Ukmerges trkininkq kredito unija buvo uZregistruota 2001-09-14. Duomenys apie kredito

unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 2OOl-08-23 i5dave licencij4 Ukmerges Ukininkq kredito unijai teikti

licencines finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

Ukmerges Ukininkq kredito umja - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir

socialinius poreikius, turi licencrjq ir verdiasi indeliq ir kitq grqZintinq 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 irzikE bei atsakomybg.

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

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

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

fstatymais, prieZilros institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

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

Umja yra isikflrusi adresu Vytauto g. 4-19, Ukmerge.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito umjoje dirbo 6 darbuotojai (2020 m. pabaigoje -

6 darbuotojai). Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama lsmiau

f inansiniai metai Pradj g fi nansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai

Nariai Asocijuoti
nariai

Fiziniai asmenys t713 r669

Juridiniai asmenys 116 109



II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiauyra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyi rengiant Kredito unijos

2021 m. finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2021 m. gruodZio 31 d. galiojusf Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatyrn4, Lietuvos Respublikos imoniq finansines

atskaitomybes isiat1,rn4, 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 politikE.

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

d. ir baigiasi gruodZio 3l d.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose finansindse ataskaitose yra pateiktos tukst. eurq, jei nera nurodyta kitaip.

Del sumq apvalinimo iki hrkst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra

nereikSmingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta isreiksto

turto ir lsipareigojimq likudiq.

Pagrindiniai principai

Atsargamas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus,

kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bfltq ivertinti
apdaitiai, t.y., kad jq verte nebrltq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

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

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

Reikimingamas. 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 bfiti galima palyginti kredito

unijos skirtingq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad b[tq
Zinomos kredito unijos finansines bukles, turto, pajamq, sqnaudq ir pinigq srautq keitimosi

tendencijos, todel visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos politikos.
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Apskaitos politik4 galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito unijos

finansing b[klg ir verslo apskaitos standafto "Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai"

isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija neturi vertybiniq popieriq.

Kredito lstaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautiml sumrl 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 veftinamos pagal

1S-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis tufias ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinr.l sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kafiu su sukauptomis

pallkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo

verslo apskaitos standafto "Finansinis tuftas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amorlizuota

savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotqjq pallkanq metod4).

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

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

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

vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqjq

palDkanq normos metod4. Suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos sumos apskaitomos su

pallkanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas (sudarl.ti specialieji atidejiniai).

Paskolq vertds sumaZejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko

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

skolininko bukles vertinimo tvarkomis ir verslo apskaitos standartais.

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

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i verlinimo
rezultatus, paskola priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos ! penkias grupes. AtsiZvelgus I paskolos rizikos

9ruP9, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos

apskaitines vertds dalies sumazejimo dydZiai pateikti lenteleje:

5



Paskolq rizikos grupe
Apskaitin6s vert6s sumaZ€jimo 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

Paskolq veftes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg

(tiketin4 atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo

priemones pinigq sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 5

proc. (2020 m. - 5 proc.) diskonto nonna.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4)

kredito unijavadovaujaqi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26nutarimuNr. 38 "Del kredito

unijq minimaliq paskolq vertinimo reikalavimq pawirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais.

Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqjf ir nematerialqii turta, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,

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

apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimrl
atsargq, uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i
kitus turto straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri
artimiausiu metu ketinama parduoti, pripalistamas tikr4ia verte atemus pardavimo i5laidas

(o peremimo verte), o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal g-ojo verslo apskaitos

standarto "Atsargos " nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojoverslo apskaitos standarto

" Il galaikis materialusis turtas " nuo statas, 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 500 Eur

Q020 m. - 500 Eur), parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo

(amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas
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naudojant tiesini bud4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per

numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau:

Ilgalaikio turto grupd Nusiddv6jimo (amortizacijos) laikotarpis, metais
Programine iranga 1

Pastatai 25
Lengvieji automobiliai 6
Baldai 6
Kompiuterine iranga a

J

Kita iranga 4

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

patiriamos. ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

F inansiniai isipareigojimai
Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito fstaigoms suma. Moketinos sumos ir
isipareigojimai kredito fstaigoms pripaZistami ir vertinam i pagal l S-ojo verslo apskaitos standafio

"Finansinis turlas ir fi nansiniai j siparei goj imai " nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

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

suma. Moketinos sumos ir fsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standafio "Pelno mokestis",31-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standaftus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le5os i5 pradLiqpripaZistamos tikr4ja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amofiizuota

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



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

laikotarpitaikant galiojandias pal[kanq nonnas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo

momentu.

Finansinis turtas ir lsipareigojimai sudengiami ir grynoji suma parodoma balanse, kai
yra teisine galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityi neto suma arba

realizuoti turt4 ir isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pahkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos iS kredito istaigose
laikomq pinigq, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris

nevertinamas tikr4ia vefte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pallkanq
pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq palukanq metod4. palukanq pajamos

pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomind nauda ir pajamq

suma gali bUti patikimai ivertinta.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, uni.jos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus,
kurie nevefiinami tikrqja vefte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veikios pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos

uZ tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirlos 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 pripaListamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yra
pripaZistamos, kai atliekama susijusi operacija.

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas

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

del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas

vertybiniq popieriq tikrosios vertds pasikeitimo, verlybiniq 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 finansinE ir ekonoming buklE, iprievoliq pagal sandorius del

finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems

ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.
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Kito finansines ir investicines veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq

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

Bendrqiq 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,
2027 metq apmokestinamajam pelnui taikomas 15proc. pelno mokesdio tarifas, 2020 met'4 -15

proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius ar

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

realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostolirl

perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jir pripaZistamas

finansinese ataskaitose tik ta dalimi. kurios realizavimas, vadovybes nuomon e, yratiketinas.

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

parodomos kaip isipareigojimai. o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip tuftas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq ina5q verte. Pajiniai inaSai gali b[ti tik
pinigines imokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno

atskaitymq. Atskaitymai i privalomqi rezewq arba rezervini kapital4 yra privalomi ir negali blti
maZesni kaip 90 proc. kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba

rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys nemaLiaug/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo

sprendimu gali brlti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus

daliprivalomojo rezeruo arba rezeryinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos

nuostoliams padengti, i5 paskirstytinojo pelno vel atskaitoma iprivalomqii rczervqarba rezervini

kapital4 tiek, kad privalomasis rezervas arba rezewinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq

nustaty.to dydZio.



Kredito unijos privalomasis rezervas 2021 m. sudare 500 tflkst. Bur,2020 metais.jis

buvo 388 tukst. Eur.

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos nariq papildomq ina5q ir
(ar) kitq negr4Zintinq le5q. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti kredito

unijos finansini stabilum4. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq

susirinkimo sprendimu gali blti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams

padengti.

Kiti kredito unijos rezewai * tai rezervai, kuriq sudarymas ir naudojimas numatytas

kredito unijos istatuose.

fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia
padarl'ti tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto,

isipareigojimq, pajamq bei sEnaudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniq
ataskaitq reik5mingos sritys. kuriose naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio
bei nefinansinio turto vertds sumaZejimo fr-ertinimus. Busimi ivykiai gali pakeisti prielaidas,

naudotas atliekant fvertinimus. Tokiq fvertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas

finansinese ataskaitose, kai bus nustat),1as.

Rengiant finansines ataskaitas. vis dar egzistavo neapibreZtumas del tolesnio Covid-
19 pandemijos vystymosi ir galimos jos ftakos atskiriems sektoriams, todel egzistuoja

tikimybe, kad faktini ai rezultatai gali skirtis nuo atliktq iverlinimq.

Neapibreitumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansinese ataskaitose. Jie yra aprasomi

finansindse ataskaitose, i5skyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys

i5tekliai bus prarasti, yralabai maLa.

NeapibreZtas turlas finansinese ataskaitose

apra5omas finansindse ataskaitose tuomet, kai yra

ekonomine nauda.

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

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

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

nera pipaiistamas, tadiau jis yra

tiketina, kad bus gautos pajamos arba
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Palyginamieji skaiiiai
Apskaitos politikos bei apskaitiniq lvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal

7-qjiverslo apskaitos standarl4. Kredito unijos nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant

Sias finansines ataskaitas yra 0l-03% nuo kredito unijos turto veftds, bet ne daugiau kaip 43400

Eur. Taisant esmines klaidas taikomas retrospektyvinis metodas. Praeiusio ir ankstesnio

laikotarpio neesminds klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yra taisomos einamojo

laikotarpio finansinese ataskaitose.

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

pateikimo pokycius.

ilI. FINANSINIU ATASKAITV PASTABOS

1. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

2. Pastaba. Investicijos i LCKU pajus

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Pinigai kasose 34 t7

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose I 1

Le5os centrinele kredito uniioie ')''t ''t ,1
I 870

Pinigaikelyie
Pinigq ir.iq ekvivalentu i5 viso: 2259 r888

Straipsnis Finansiniai metai PraEjg finansiniai metai

InvesticUos i LCKU pajus 174 t31
Investicijos i LCKIJ kapitalq pajq nuverteiimas 0 l3
I5 viso 174 118

1,1



Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte yra
sumaZejusi. Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uL, turtq,
tuomet Sio turlo verte yra sumaZejusi. Finansinio tur1o, kuris tikrqja verte neregistruojamas todel,

kad jo tikrosios veftds negalima patikimai nustaty.ti, balansine verte paskuting kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio dien4 turetq blti patikrinama, ar nerajos nuvertejimo poZymiq. Atitinkamai
kredito unija atliko investicijq i LCKU pajus verles sumaZejimo vertinim4. Atliekant vertinim4

buvo nagrinejama LCKU faktine finansine b[kle bei planuojami finansiniai rezultatai ateityje.
Paminetina, kad LCKU visus pastaruosius metus dirbo pelningai, o LCKU visuotiniame nariq
susirinkime patvirtinus LCKU audituotas finansines ataskaitas uL. 2020 metus ir priemus

sprendim4 del2020 m. pelno paskirstymo, buvo padengti visi iki tol tureti sukaupti nuostoliai. Taip
pat planuojama tolimesne pelninga veikla, remiantis LCKU strateginiu veiklos planu 2O2l-2023
metams. AtsiZvelgiant i 5i4 informacij4, vertes sumaZejimas investicijai I LCKU pajus 202I m.

gruodZio 31 d. buvo pilnai atstatytas ir sudare 13,15 t[kst.Etrry QO20 m. gruodZio 31 d. veftes

sumaZejimas LCKU pajams sudard 13,15 tfikst. Eurq).

2019 m. LCKU visuotiniame nariq susirinkime. kuris 1,yko 20 1 9 m. kovo 26 d .,buvo nutarta,

kad LCKU nariq pajiniai ina5ai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne maZiau kaip 1,9 proc. unijos
aktyvq (turlo), atitinkamai atsiZvelgdama i savo padidejusius aktyvus, kredito tnlja 2O2l m.
padidino savo investi"tjq i LCKU pajus per 2027 metus buvo pravesta 42,3 Eur4suma.

3. Pastaba. Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos is iq gautinos sumos

Apskaidiuotosios palukanq normos uZ terminuotus indelilus 2021m. svyravo nuo 0 proc.

iki 0,96 proc. (2020 m. nuo 0 proc. iki 0,96 proc.).

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

rezervas skirtas kredito unljq, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito
unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas lesas pagalkredito unijos pareikalavim4

Straipsnis tr'inansiniai metai Pradj g fi nansiniai metai

Terminuotieii ind6liai LCKU

1.1. iki 3 menesiq

1.2. nuo 3 menesiq iki I
1.3 nuo I iki5 metq

1.4. daugiau kaip 5 metq
Le5os laikomos LCKU likvidumo rezerve
(specialiosios paskirties leSos)

12

1. Terminuoti inddliai 400 1300
400 1300

66 63

I5 viso 466 1363



jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiaitamtikslui LCKU atidarytoje

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

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

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

pallkanos nera mokamos.

4. Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos.
Paskolq portfelio strukhrra ir pokydiai, t[kst. eurq

Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2021 mett4 pradZioje buvo 0,35

tukst. Eur, per 2021metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZinti 0,29 tDkst. Eur.

Nors tam tikriems klientams COVID-19 pandemija turejo neigiamq itak4, tadiau bendrai

kredito unijos paskolq portfelio kokybei pandemija reikSmingos neigiamos itakos
neturejo.2O2lm.gruodLio 3ld. didZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro

paskolos Zemes [kio sektoriui.

5. Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Rizikos grupe
Finansiniai metai Pra€ie finansiniai metai

Kiekis
Apskaitine
verte

Spec.
atide.liniai

Kiekis
Apskaitine
vert6

Spec.
atidejiniai

Suteiktos paskolos ir kitos
gautinos sumos

Standartine 23t 4913 234 4166
Galimos rizikos 27 1233 36 1221
Padidintos rizikos 3 181 5 89
Abejotina 5 t07 6 177
Nuostolinga I 2 2 18

I5 viso 261 6436 283 5671
Amortizuota savikaina 6436 5611

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6j9 finansiniai

metai
laKi to turto vertO lai baigoie

Btsimo laikotarpio iSlaidos

Kitas turtas

Atideto pelno mokesdio turtas I I
I5 viso I 1

Atidetojo pelno mokesdio turtas detaliau atskleidZiamas 15 pastaboje.

13



I

6. Pastaba. 11 is materialusis it n"lqatg:ial'lis tut,tus

Nemater.
turtas

Kitas
ilgalaikis

turtas

Likudiai 2020 m.

sausio I d.

SukauPtas

nusidevejimas

Apyvarta Pet2020

Nusidevejimas
(amortizacij

Likutiai 2020 m.

ruodZio 31 d.

Likutin0 vertO

Nusidevejimas

SukauPtas
nusidevejimas
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7. Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

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

2020, finansuojamas i5 Europos socialinio fondo" teikti.

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

kredito linijos gr4Zinimo terminas 2033-1 1-05.

Unijos prievoliq uZtikdnimo priemones: atskleisti lkeitimus pagal sutafiis (Invega, jei uZ

LCKU paskolas 2021 12 31 buvo ikeisti indeliai ar pan.)

Ataskaitiniais metais kredito unija dalyvavo f-rnansindse priemonese, skirtose palengvinti

s4lygas Salies Zemes rlkio subjektams. 2O2l m. gruodZio 31d. kredito unija, pagal Jungtines

veiklos (konsorciumo) sutartis, i5 CKU buvo gavusi paskolas pagal sias finansines priemones:

' UAB i.emes ukio paskolq garantijq fondo igyvendinama finansine priemond ,,paskolq,
finansuojamq i5 igyvendinant Lietuvos kaimo pletros 2001_2013 metq programos finansines

priemones gr4Zintq le5q, teikimas pirmine gamyba uZsiimantiems [kio subjektams". pagal Si4

priemong i5duotq kreditq gr4Zinimo terminas - iki 84 men. Pirmine gamyba uZsiimantiems [kio
subjektams iSmoketa paskolq uL2BB,2 t[kst. Eurq sum4

' UAB Zemes [kio paskolq garantijq fondo iglvendinama finansine priemone ,,paskolos

nukentejusiems nuo nepalankiq klimato rei5kiniq". Pagal 5i4 priemong iiduotq kreditq

gr4Zinimo terminas - iki 36 men. Kredito unijoje isduota nebuvo.

Straipsnis Finansiniai metai PraEjg finansiniai metai

Paskolos i5 LCKU 261 430
Tiksline kredito linija
i5 LCKU 72 58
I5 viso 333 488
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8. Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg fi nansiniai metai
1. Mokdtinos sumos ir lsipareigojimai fizinhms
asmenims 7204 7288
l. 1. Terminuotieji indeliai 3215 299t
1.2. Indeliai iki pareikalavimo 3929 4297
2. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai
juridiniams asmenims 883 920
2. 1. Terminuotieji indeliai zJ) 232
2.2. Itd1liai iki pareikalavimo 650 688
I5 viso: 8087 8208

202I m. gruodZio 31 d. palukanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams
asmenims svyravo nuo 0,1 proc. iki 1,1 proc. (2020 m. - nuo 0,1 proc. iki 1,3 proc.),

.juridiniams asmenims - nuo 0,1 proc. iki 1,1 proc. (2020m. - nuo 0,1 proc. Iki 1,3 proc.). uz
indelius iki pareikalavimo pal[kanos mokamos nebuvo.

9. Pastaba. Kitos moketinos sumos

10. Pastaba N

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

nominali verle 30 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.

1I rmal
Straipsnis Finansiniai metai PraOj g finansiniai metai

Kitos moketinos sumos ir fsipareigo.iimai
Surinkti moketini mokesdiai
Atostogr.l rezervas 2t 18
Sukauptos audito iSlaidos

Moketini atlyginimai
Moketinas pelno mokestis 9 6
Moketinas GPM
Moketinas SD mokestis
Kiti isipareigojimai l0 J

I5 viso: 40 'r1

. 1\uosavas AS

Straipsnis Finansiniai metai Pra6j g fi nansiniai metai
Pajinis kapitatas 317 347

Tvarus pajinis kapitalas: 306 330
Privalomasis pai inis kapitalas 54 53

Tvarus papildomas paius 252 271
Privilegijuotiei i paiai

Netvarus paj inis kapitalas 11 17
Grqlintini paiai

1 1

Nesutvarinti papildomi pai ai 10 16

1,6



Kredito unija, grElindama asmeniui jo pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus

(tvarius) pajus, privalo ji proporcingai, atsiLvelgdama i tq metq, kuriais naryste kredito unijoje

pasibaige ar kuriais kredito unijoje buvo gautas pra5ymas grqLintrpajinius ina5us uZ papildomus

pajus, patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas,

sumaZinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedama jampriklausanti pajini ina54 uZ

pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito uni.jos

pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing bfklg nustato, kad

atsiskaitymas nekels gresmds kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam

nariq susirinkimui patvirtinus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir kredito unijai nusprendus su

nariu (nariais) atsiskaityti, apie Si sprendim4 kredito unija privalo ra5tu praneSti prieZi[ros

institucijai ir gauti prieZilros institucijos leidimq maZinti pajini kapital4. Leidimas maLintipajini

kapital4 i5duodamas, jeigu prieZiDros institucija isitikina, kad sumaZinus kredito unijos pajini

kapital4 jis bus pakankamas uZtikrinti stabili4 ir patikim4 kredito unijos veikl4.

Nesutvarinti papildomi pajai gr4Zinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu.

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq fstatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas

neturetq brlti maZesnis uZ jos pajini kapital4. 2021 m. i 2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos

nuosavas kapitalas nebuvo maZesnis uZ jos pajinikapital4.

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

11 Pastab Pal[ka. an amos rr

Straipsnis Finansiniai
metai Pra6j g fi nansiniai metai

UZ paskolas nariams 355 336
UZ vertybinius popierius
UZ le5as LCKU
UZ le5as bankuose ir kitose kredito unilose
I5 viso pajamq 355 336
UZ indelius 32 JZ
UZ LCKU paskolas 8 t7
UZ tikslinitl programq paskolas 0 0
I5 viso s4naudrl 40 49
Gry4osios paltikanq pai amos 315 287
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12Pastaba. Komisiniu ir kli

13. Pastaba. Finansini

rsmlq lI Ktre filavlmo veiklos

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai
metai

Paskolq administravimo mokesdiai 59 38
Komisiniq pajamos uZ pervedimus

Kortelirl aptarnavimo paj amos
16

5

15

J
Delspinisiu oaiamos 0 1

Komlslntal rS komunaliniq jmokq moketojq/gavejq
Kitos naiamos

0

I
0

0
rtomisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos iS viso: 81 57

Korteliq aptarnavimo s4naudos 5 5
Kredito istaigq paslaugq apmoke.jimas 2 2
Finansq maklerio imones komisiniai

Paskolu administravimo sanarrdos
Komisiniu ir klientr! aptarnavimo veiklos sanaudos 7 7

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos paiamos 74 50

rnanslnlo turl0 veftes timo ir vimo rezultatas

Straipsnis Finansiniai metai Pra€jg finansiniai metai

ruranstflto rurto vertes pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

13 0

Specialiqjq atid€iiniU s4naudos:
Irsurallq]q auoeJlnlq paskoloms s4naudos 0 0Specialiqiq atidej iniq LCKU palami sanauaos 13

Specialiqjq atidejiniq Wp s4naudos
yu{ pasKotrl s4naudos

DpEUralreJt auqeJtnlal nebalanslnlams
isipareigojimams
SusigrqZintos nura5ytos paskolos 0 0

18
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14. Pastaba. Bendrosios ir administracines s4naudos.

15. Pastaba. Pelno mokesdio

Atiddtojo pelno mokesiio turtas

Straipsnis Finansiniai metai Pra€j g finansiniai metai
Darbo uZmokesdio i5laidos t42 122
Nusidevej im o ir amortizacii os sanaudos t4 t4
Reklamos ir marketingo s4naudos 2 2
Atskaitlrnq i stabilizacijos fond4 s4naudos 13 12
Indeliq draudimo s4naudos 6 5
Audito iSlaidos 2 2
Ofiso reikmenys I 1

Teisines iSlaidos 2 2
Draudimo iSlaidos 2 )
lqEU nefi nansiniq paslaugt.l iSlaidos 25 t9
Telefonas ir ry5io sqnaudos 2 2
Tandemos 6 6
Nario mokestis ALKU 3 J
Kitos i5laidos patalpoms 5 5
Kitos iSlaidos 7 7
I5 viso )\) 205

a. ir atidetasis pelno mokestis

Straipsnis Finansiniai metai Pra€j g finansiniai metai

EUU*Ui,+ metq pelno mokestis 25 t9
Praeito laikotarpio pelno mokesdio korekciios
Atidetojo pelno mokesdio sqnaudos (pajamos) I 1

I5 viso pelno mokesdiq s4naudq 26 20

Finansiniai metai Pra€j g fi nansiniai metai

Likutis metq pradZioie

Turto pokytis del sukauptq lprastines veiklos
mokestiniq nuostoliq
Turto pokltis del atostogq rezervo

1 I
Likutis metq pabaigoie I I
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16. Pastab

Lietuvos banko valdybos zotz mffirvr@
veiklos rizika, ribojandiq normat)'vrl pan'ifiinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo
pakankamumo normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam
pasiekti. Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2021 m. sausio 1 d. turi buti ne
maZesnis kaip 14 proc.

**Kredito untq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikomas
pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki2027 m. gruodZio 31 d. neturi
vir5yti maZesniojo i5 Siq dydZi4:25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000
Eur.

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

17. pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

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

Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad unija bus iki galo pajegi
vykdyti savo isipareigojimus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos
patvirtint4 informavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolg, finansiniq ialtiniq
diversifi kavim4, numatomq isipareigoj imq planavim4.

a. Veiklos ribo no atitikimas

Rodiklis
Finansiniai

metai
PraEjg finansiniai

metai Normatwo dydis

Kapitalo pakankamumo
normatyvas 20,60 20,69

kredito unij os perskaidiuoto
kapitalo ir kredito rizikos, rinkos
rizikos, atsiskaitymq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir
operacines rizikos kapitalo
poreikiq sumos santykis ne
maZesnis kaip l0,5oh*

Likvidumo rodiklis 55 1,69 854,14

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

DidZiausios paskolos
sumos vienam
skolininkui normahvas

18,65 78,52
paskolos suma vienam skolininkui
neturi virSyti 25 proc. kredito
uniios perskaidiuoto kaoitalo

DidZiausios atviros
pozicijos uZsienio
valiuta normatyvas

-q 1) 17,18

Bendros atvirosios valiutos
pozicijos ir kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo santyki s, ne
didesnis kaip 25 proc.. vienos
valiutos atvirosios pozicijos ir
kredito unijos perskaie iuoro
kapitalo santykis, ne didesnis kaip
15 proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo* *
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2021-t2-31

, _':::::l::::i::,:r'.a:::r.*aa,,a:;:::.:t: 
.,.

Turtas 2763 1448 3240 l97t 9422

fsipareigojimai,
kapitalas ir rczervai 5014 2748 668 992

Skirlumas tarp turto ir
isipareigojimq,
kapitalq, rezeryU

-2251 l3 00 2572 979

Likvidusis turlas 2258
Einamieji
isipareieoiimai 7205

2020-t2-3t
..:..:.-..::..:::- i :.:.::]:::-:::i::::i:.:::::l

] -::::i

::,t.::.,.:. i.,1:::::i!:::,..i,....':::::::- ,,Niio"3'mcn;",
iki,tmetd. ,..

'Nuo.1 iki"5
IIletq::., .:..',:.,::,,:,::,,,

Ilgidu kaip,,,
5:,metai:':

. :::::: :.i.. . .:-.

:i=',:-:trS::VIS.O :

Turtas 3287 1523 27 54 ts77 9 4l
fsipareigojimai,
kapitalas ir rezervai 5310 2583 326 862 9141

Skirtumas tarp turto ir
isipareigojimq,
kapitalu, rezeryu

-2083 -1060 2428 715

Likvidusis turtas
1 887

Einamieji
isipareigoiimai 7288

18. Pastaba. Susijusios 5a1ys

Unijos susijusiais asmenimis 1'ra laikomi Unijos valdybos nariai (5 asmenys), paskolq

komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas, bei su kredito unijos

vadovais artimaisiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovq

sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai).

Finansiniai metai
Pra6j9 finansiniai

metai
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmotrl, iskaitant
susijusius mokesdius 89 73
Tantjemos 6 6
Kitos priskaidiuotos sumos 4 l0
I5 viso: 99 89
f sipareigoj imq vadovybei, neiskaitant priimtq inOetiq, tit<uOiai
laikotarpio pabaigoje

2L

Iki 3 m€n.
Nuo 3 m6n.
iki 1 metq

Nuo 1 ,iki.5
metu

Ilgiau ',' 
,kaip

5 metai IS VTSO

Iki 3 m6n.



Unijos susijusioms Salims i5duoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms

Salims i5duotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai bei kiti sandoriai su susijusiomis Salimis

pateikiami Lemiau:

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

I5duott] paskolu likudiai 93 139

Paliikanu paiamos 7 I

Priimtu indeliu likudiai 313 797

Palukanu i5laidos 4 7

Paskola i5 LCKU, fskaitant sukauptas
palukanas

Pal[kanu i5laidos uZ LCKU Paskol4
Indeliai LCKU, iskaitartt sukauptas
palukanas

Pahkanu paiamos uZ indelius LCKU

1 9. Pastab a. Nebalansiniai i siparei goj imai ir neapibre Ltumar

2021 m. gruod/io 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasira5l'tas,

tadiau neilmoketq paskolq sutartis) suma sudare 93 tflkst . E;ur (2020 m. gruodZio 31 d. - 143

tfikst. Eur).

. Pagal UAB Zemes [kio paskolq garantijq fondo igyvendinam4 skatinam{4 finansinq

priemonq ,,Paskolos ukio subjektq, veikiandiq Zemes ukio ir Zuvininkystes produktq gamybos,

perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui uZtikrinti COVID-i9 ligos protrukio laikotarpr:u.'2021

m. gruodZio 31 d. i5duotq kreditq, neitraukiamq i balans4, suma sudard 2021 tfikst. Eur. (2020 m.

gruodZio 31d. i$duotq kreditq, neitraukiamq ibalans4, suma sudare 832 tlkst. Eur). Pagal 5i4

finansing priemong i5duotq kreditq gr4Zinimo terminas - iki 84 men.

20. Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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

22



Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praejusiq metq pabaigoje
Grynasis finansiniq metq rezultatas - pelnas (nuostoliai) 1,45
Atsargos kapitalas

Paskirstytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniq metq pabaigoje 1.45

Pervedimai i5 rezervq

Paskirstytinas pelnas 145
Pelno paskirstymas:

j privalomqji rezervq 145
- atsargos kapitalq

Nepaskirstytas rezultatas- pe lnas (n uostolia i) - fina nsiniq metq pa ba igoje

21. Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas
2022m. pelno paskirstymas

22. P astaba. Poataskaitiniai ivykiai

Kitq ivykiq kurie gali tureti reikSmds finansiniq ataskaitq sudarymui uZ 2021 metus nebuvo.

Administracijos vadovas Alvydas Dilys

Vyr. buhaltere ZitaKavaliauskiene

23
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UKMERGES Ut<tr.rtrurql KREDtro UNIJA
(kredito unijos pavadinimas)

KU kodas 110083981, Vytauto 9.4-19, Ukmerge
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2022-03-12
(ataskaitos sudarymo data)

I

I 'ffii6i | 
;l 'radje

ansiniai:

i'ti!ll11iii":.?+l rlllllllllllrllirl l
U tl .i ::rlllrlll ll I l

1.1.1

gautos pal0kanos
355

336

t.1.2.
sumoketos pahikanos

40 49

t.1

Rezultatas 315 287

t.2.1
gauti komisiniai

81 56

t.2.2
sumoketi komisiniai 7

7

1.2.2.
Rezultatas 74 49

t.3.1

susigrqZintos paskolos ir kitos jplaukos i5 kredito unijos
nariq 2894 2356

1.3.2.
suteiktos paskolos ir kitos iSmokos kredito unijos nariams 2130

2608

t.3. Rezultatas 764 -252

t.4.1
ind6liq i5 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos

25796 22467

1.4.2.
indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos

25674
19911

1.4.

Rezultatas
122 2556

t.5.1.
iplaukos i5 kredito jstaigLl (gautos paskolos ir
specialiosios paskirties leSq iplaukos) 3 2 150

2101

1.5.2

i5mokos kredito istaigoms (gr42intos paskolos ir
specialiosios paskirties 165q i5mokos) 3 2772

3443

t.5.
Rezultatas ozz -1409

t.6.1.
kitos u2 paslaugas gautos sumos

1
1

1.6.2.
kitos pagrindinds veiklos pinigq i5mokos 216

199

r.6.3
sumoketas pelno mokestis 22

20

t.6.
Rezultatas 237 -218

Grvnieii paqrindin6s veiklos piniqu srautai 416
1 080

1t.1.1 iolaukos oerleid2iant vertvbinius oooierius

|.1.2. iSmokos isiqyiant vertybinius popierius

il.1 Rezultatas

1.2.1
iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqjj, nematerialqjj
turtq

1.2.2. iSmokos isigyjant ilgalaikj materialqjj, nematerialqjj turtq 1 1

|.2. Rezultatas
1

1



i5stojusiems nariams grqZinti pagrindiniai ir papildomi

Adm inistracijos vadovas

(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhalter6

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinaio tvarkyti apskaitq
kito asmens pareigq pavadinimas)

(vardas ir
pavarde)

Zila
Kavaliauskien6
(vardas rr
pavarde)


