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2020 metai

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)
BALANSAS

2020 m. gruod2io 31 d.

tukst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
(ataskaitos

tikslumo lygis ir
valiuta)

1 888I. 1 827

il. lnvesticijos j vertybinius popierius
I 118 118

il. Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitoi iS.,1q gantinos
SUMOS 3 1 363 450

IV Kredito unijos nariams suteit<to! paskotos irTii6ffi
qautinos sumos 4 5 671 5418

Kitas finansinis turtas
0

VI. Atsargos, ui skolas perimtas ir kitas turtas 5 1 2
VII. Ilgalaikis materialusis turtas

a '100 112

VIII. Nematerialusis turtas

TURTO IS USO:
9141 6927

sumos ir isipareigojimai kredito jstaigoms

Moketinossumosirlsffi

l

t.
Pajinis kapitalas

10 347 Jbb

I Privalomieji rezervai t kapttalas
10 388 ala

ilt. Perkainojimo rezervas

tv.
Nepaskirstytasis pelnas lnuostolial

113 7F

IV.1
Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoLa)

113 75

tv.2.
Ankstesniq metq pelnas lnuostoliail

Administracijos vadovas
(kredito unijos vadovo (-es) pareigq pavadinimas

Vyr: buhaltere

(kredito rni,lo. ryrirr.io
+r,-.1..,+i ^^^l-^il^ l-ir^ ---- ---- - '

,''- ,W4^vydasDirys

?,.,ruM - Zita Kavariauskien6
(paray'as) (vardas ir pavardd)

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimai)

A.

NUOSAVAS KAp|TALAS tR lStPAREtcoJtMAl

B. r.
8293 6174

t. 7 5B 488

lt. 9 8208 5b5.2

ilt. Kitos mokdtinos sumos ir jsipareigojimai g 27 AA

IV. Atidejiniai

subordinuotffi



Ukmerges ukininktl kredito uniia
(kredito unijos pavadinimas)
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2020 m. gruodiio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLTU) ATASKATTA

2021-03-12
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

Adm inistracijos vadovas
(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. buhalter6

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

t0kst. Eur

Finansinio turto vertds pasikeiiimo ir pardavimo

Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

(vardas ir pavarde)

Zita
(vardas ir pavarde)
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UKMERGBS urnTNKU KREDITO ITNIJA

KU kodas 110083981, Vytauto 4-19, Ukmerge

AISKINAMASIS Na.SIAS

2020M.GRUoDZro 31 D. veiklos rezultatus. Jei per ataskaitinilaikotarpi arbajam

pasibaigus tam tikrq apskaitos sridiq politika keidiama, aiskinamajame raste nurodoma,

kokie biitq finansiniai rezultatai, jeibfitq taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokie iie

yra dabar.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigrl gavimo

arba i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines

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

ivykius, bet ir apie isipareigojimus mok6ti atba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumos.Finansines ataskaitos turi btrti suprantarnos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4'

Svarbumas. Informacqa yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities,

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

sprendimq veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumfis.Informacija patikima tada, ku ii yra tiksli,

i5sami ir joje nera reiksmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi bflti matyti

tikra ir teisinga finansine bfikle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines bukles

pakeitimai.

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

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

finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai galetq palyginti jose pateikt4 informacrj4 su krtq

ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama informacija ir teisingai ivertinti

finans ine s bfikl e s, v eikl os r ezultatt4, p ini gq srautq p okydius'

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 vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

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



Finansinis turtas

Investicijos i vertybinius popierius

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

Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdvds valstybiq r,yriausybiq vertybinius popierius. Sie

vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinamipagal l8-ojo verslo apskaitos standafio ,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (visos sumos pateiktos ttikst. eury, jei nenurodlta

kitaip).

I. BENDROJI INFORMACIJA

UnrrrLerges rlkininkq kredito unija buvo uZregistruota 2001'09-14. Duomenys apie kredito

unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmeru+ registre.

Lietuvos bankas 200L-08-23 i5dave licencij4 Ukmerges rlkininkq kredito unijai teikti
licencines finansines paslaugas, nustatl.tas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

Ukmerges ukininkq kredito umja - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir
socialinius poreikius, turi licencijq ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq priemimu iS

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

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

susij usi4 nzik1 bei atsakomybg.

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

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

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

istatymais, prieZitiros institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

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

Unija yra isikflrusi adresu Vytauto g.4-l9,Ukmerge.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 6 darbuotojai (2}lg m. pabaigoje -

6 darbuotojai). Informacijaapie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Lemiau:

Finansiniai metai Pra0jg finansiniai metai

Nariai Asoci.iuoti

nariai
l\ariai Asocijuoti

nariai
Fiziniai asmenys 1669 1668

Juridiniai asmenys 109 98



il. APSKAITOS PRINCIPAI
:. . r. . r r rt t--:,--: ,^
Lerlrauyra lsdestyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito unijos

2020 m. finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra parengtos pagal 2020 m. gruodZio 31 d. galiojusiif Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istaQrm4, 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 nernokumo valdyrno tarnybos, Lietuvos banko nutarinlus,

reglamentuojandius kredito unijq apskaitos tvarkym4, ir unijos apskaitos politik4.

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

d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais.

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

Del sumq apvalinimo iki hlkst. Eury, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra

nereikSmingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta iSreik5to

turto ir isipareigojimq likudiq. l

Pagrindiniai principai

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

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

apdairiai, t.y., kad jq verte nebttq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaLinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir ukiniai ivykiai kredito unijos

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

Reiksmingamas. Finansinese ataskaitose kredito unij4 pateikia vis4 pakankama

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

neteisingai finansiniq ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiktos 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 btiti galiur-a palyginti kredito

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

Zinomos kredito unijos finansines bukles, turto, pajamq, s4naudq ir pinigq srautq keitimosi

tendencijos, todel visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos politikos.

4



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

finansing bUklg ir verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

isipareigoj imai" nuostatas.

Kredito unija neturi vertybiniq popieriq.

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

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

ir avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito lstaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal

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

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuoqjq indeliq sukauptos palflkanos.

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

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

verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota

savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotqjq paltkanq metod4).

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai nei5vestinis, aktyvioje rinkoje nekotiruojamas

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

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

vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqjq

pal[kanq normos metod4. Suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos apskaitomos su

palflkanomis bei lvertinamas paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

Paskolq vertOs sumaZ6jimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

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

skolininko bflkles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.

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

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

rezultatus, paskola priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, lvertinus nzikq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus ! paskolos rizikos

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

apskaitines vertds dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:



Paskolq rizikos gruP6

Apskaitin6s vertds sumaiOjimo dydis

proc.

2020 m. 2019 m.

standartine (I rizikos gruPe) 0 0

galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos grupe) 25 25

abejotina (IV rizikos gruPe) 50 50

nuostolinga (V rizikos gruPe) 100 100

paskolq vertes suma/ejimas skaidiuojamas atsizvelgiant i paskolq rizikos grupq

(tiketin4 atgauti paskolos apskaitines vertes dati) ir uZtikrinimo priemon9 (uZtikrinimo

priemonds pinigq sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinirno priemones pinigr+ srautQ taikoma 5

proc. (2019 m. - 5 proc.) diskonto norma.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4)

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

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

Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos surr-os uZ kredito unijos perleist4

materialqii ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unljai ir kitas finansinis turtas,

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

apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai " nuo statas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq

atsargq, uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu rnetu ketinama parduoti, ir i

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

artimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZistamas ti}rqa verte, atemus pa1davimo islaidas

(o peremimo verte), o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos

standarto "Atsargos" nuostatas. r'

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo

ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-oio verslo apskaitos standafio

" I1 galaiki s 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

(2019 m. - 500 Eur), parodomas isigijimo verte, surnaZinta sukaupto nusidevejimo

(amortizacrjos) ir turto nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizaciia) apskaidiuojamas



naudojant tiesini bud4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertE per

riumatom4 j o naudojimo laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau :

Ilgalaikio turto grupe Nusid6vdjimo (amortizacijos) laikotarpis, metais

Programine iranga 1

Pastatai 25

Lengviej i automobiliai 6

Baldai 6

Kompiuterin1 iranga J

Kita iranga
4

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

patiriamos. Ilgalaikio materialiojo twto rekonstravimo ir remonto darbq regiStravimas apskaitoje

priklauso nuo tq darbq suteikiamo reztlJtato.

Finansiniai isiPareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito lstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir

isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto

" Finansini s turtas ir fi nansiniai i sipareigoj imai " nuo statas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

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

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

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

nuostatas.

Kiq 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 prip.aZistami ir vertinami pagal24-ojo

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

darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos fsipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai

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

(subordinuotosio s) paskolos poZymius.

Skolintos lejos i5 pradlh4pripaZistamos tikr4ja verte, kuriq sudaro grynoji gautq le5q suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amarizuota

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



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

laikotarpitaikant galiojandias palUkanq nonnas. 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

realizuotiturt4 ir f sipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Palflkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose

laikomq pinigq, kredito unijos nariams suteikq paskolq ir kito finansinio turto, kuris

nevertinamas tikr4ja verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto pal[kanq

pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq paltkanq metod4. Palfikanq pajamos

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

suma gali bflti patikimai ivertinta.

Pahkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems

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

kurie nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos

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

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

administravimo mokesdiai yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5 karto juos gavus.

Komisiniq sqnaudos yrapipaListamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra

pripaZi stamo s, kai atliekama susij usi operacij a.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultafiq straipsnyje parodomas

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

del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas

vertybinirtr popieriq tikrosios vertds 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 btklg, iprievoliq pagal sandorius del

finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i turimas uZtikrinimo pliemones Sioms prievolems

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



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

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

Bendryfq 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 neparodltos 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,
2020 metq apmokestinamajam pelnui taikomas 15proc. pelno mokesdio tarifas, 2019 metq -15

proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq 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 rcalizavimas, vadovybes nuomon e, yratiketur-as.

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

parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSmokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripazintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajin+ kapitalq sudaro visq unijos pajiniq fna5q verte. Pajiniai ina5ai gali bfti tik
pinigines imokos. Unij os pajai yra apskaitomi nominalia verte.

Privalomasis rezelas arba rezervinis kapitalas sudaromas iS kredito unijos pelno

atskaitymq. Atskaitymai i privalomqi rezewq arbarezervini kapitalqyra privalomi ir negali buti
maZesni kaip 90 proc. kredito unijos paskirst5rtinojo pelno,- iki privalomasis rezewas arba

rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne maLiaugll0 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Privalomasis rezervas atba tezewinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo

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

dali privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos
nuostoliams padengti, i5 paskirstytinojo pelno vel atskaitoma i privalomAii rcz,er\rE arbarezervini
kapital4 tiek, kad privalomasis rezervas arba rezewinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq

nustatyto dydZio.



Kredito unijos privalomasis rezervas 2020 m. sudare 388 t[kst. Eur, 2019 metais jis
buvo 312 trkst. Eur.

Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kredito unijos nariq papildomq ina5q ir
(ar) kitq negrqZintinq le5q. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garaRtuoti kredito
unijos finansini stabilum4. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio nariq
susirinkimo sprendimu gali bfiti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams

padengti.

Kiti kredito unijos rczervu - tai rezervai, kuriq sudarymas ir naudojirnas numatytas

kredito unijos istatuose.

|vertinimg naudojinias rengiant finansines ataskaitas

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

isipareigojimq, pajamq bei s4naudq sumoms bei neapibreZtumq atskteidimui. Siq frnansiniq
ataskaitq reik5mingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio
bei nefinansinio turto vertes sumaZejimo ivertinimus. Busimi ivykiai gali pakeisti prielaidas,

naudotas atliekant ivertinimus. Tokiq ivertinimq pasikeitimq rczultatas bus apskaitomas

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

19 pandemijos vystymosi ir galimos jos itakos atskiriems sektoriams, todel egzistuoja

tikimybe, kad faktiniairezultatai gali skirtis nuo atliktq ivertinimq.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansinese afaskaitose. Jie yra apra5omi

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

iStekliai bus prarasti, yra labai mala.

NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose

apraSomas finansinese ataskaitose fuomet, kai yra

ekonomine nauda.

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

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

ivykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose ,kaitaiyra reik5minga.

nera piprtistamas, tadiau jis yra

tiketina, kad bus gautos pajamos arba
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Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq tais5nnas atvaizduotos pagal

7-qi!verslo apskaitos standart4. Kredito unijos nusta0rtas esmines klaidos dydis taikytas sudarant

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

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

laikotarpio ,t."r*in", klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yr& taisomos einamojo

laikotarpio finansinese ataskaitose.

Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaidiai buvo pakoreguoti, kad atitiktq einamqjq rrr*etq

pateikimo pokydius.

III. FINANSINIV ATASKAITU PASTABOS

1. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Pinigai kasose 17 20

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose I 40

LeSos centrineje kredito uniioie I 870 767
Pinigai kelyie

Pinigq ir iu ekvivalentu i5 viso: 1 888 827

2. Pastaba. Investicijos i LCKU pajus

Straipsnis Finansiniai metai PraOjg finansiniai metai

Investicijos LCKU paius 131 131
Investicijos LCKU kapital4 pajq nuvertejimas 13 l3
I5 viso 118 118

1.1



Kredito untja, sudarydama finansines ataskaitas turi ivertinti, ar finansinio turto verte yra

sumaZejusi. Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uL trtrtq,

tuomet Sio turto verte yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikrqaverte neregistruojamas todel,

kad jo tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno

ataskaitinio laikotarpio dien4 turetq bUti patikrirtama, ar nera jos nuvertejimo poZyrniq. Atitinkamai

kredito unija atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4. AtsiZvelgiant i unijos

narystg LCKU, I-bfU turim4 sukaupt4 nuostoli, esamus ir planuojamus LCKU veiklos rezultatus,

investicijai i LCKU pajus2020 m. gruodZio 31 d. buvo apskaity.tas 10 proc., t. y. 13150 Eur (2019

m. gruodZio 31 d. - 10 proc., 13150 Eur) vertes sumaZejimas.

LCKU 2020m. visuotiniamenariq susirinkime, kuris vyko2020 m. kovo 26 d.,buvo nutarta,

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

aktyvq (turto).

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

Apskaidiuotosios pahkanq noflnos uZ terminuotus indelius 2020 m. svyravo nuo 0 proc.

iki 0,96 proc. (2019 m. nuo 0 proc. iki 0,76proc.).

Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, Iikvidumo palaikymo r"r"*e. Sis

rezervas skirtas kredito unUr+, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikinti, suteikiant kredito

unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim4

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

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

terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito umjoje. Esant poreikiui likvidumo palaikyrno reziervo

leSq pertekliq kredito unija gali atsiimti. UZ likvidumo palaikymo rezervo leias kredito unijoms

palfrkanos ndra mokamos.

Straipsnis Finansiniai metai Pra€jg finansiniai metai

Terminuotieji inddliai LCKU
l. Terminuoti inddliai 1300 400
1.1. iki 3 menesiq 1300 400
l.2.nuo 3 menesiq iki 1 metq

1.3 nuo I iki 5 metq

1.4. daugiau kaip 5 metq

Le5os laikomos LCKU likvidumo rezerve
(specialiosios paskirties le5os) 63 50

I5 viso 1363 450
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Rizikos grupe

Finansiniai metai Pra6ie finansiniai metai

Kiekis
Apskaitine
verte

Spec.
atidejiniai

Kiekis
Apskaitine
verte

Spec.
atidejiniai

Suteiktos paskolos ir kitos
gautinos sumos

Standartine 234 4166 225 3478
Galimos rizikos 36 t221 42 1634 l

Padidintos rizikos 5 89 1 229

Abejotina 6 177 4 49

Nuostolinga 2 18 2 28

I5 viso 283 s67l 0 280 s4 18 I
Amortizuota savikaina 5671 54 18

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

Paskolq portfelio strukt[ra ir pokydiai, tukst. eury

Suformuotas specialiqiq atidejiniq paskoloms likutis 2020 mefi4 pradZioje buvo 0,66

ttikst. Eur, per 2020 metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZinti 0,31 tukst. Eur.

COVID-I9 pandemija neturejo reikSmingos ltakos kredito unijos kreditavimo

apimtims. DidZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos Zemes ukio

sektoriui.

2020 m. balandZio men. kredito unija (kaip ir visa Lietuvos centinei kredito umjai

priklausandiq kredito unijq grupe) prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos paskelbtq

moratoriumq, pagal kuriuos sifllomas pagrindines kredito sumos Unokq atidejimas fiziniams

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

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

sukeltus padarinius skolininkams, apimtis bendrqja verte sudard2lT tnkst Eur (tai sudare 3,8

% kredito unijos paskolq portfelio bendr4ja verte), i5 jq 193 tlkst. Eur sudare perfvarkymai,

atitinkantys paskelbtrl moratoriumq s4lygas. Daugiausia perlvarkymai buvo atlikti vetslo

sektoriaus klientams.

2020 m. gruodZio 31 d. jau buvo suejEs atidejimo terminas 210 ttikst. eury del COVID-

19 atidetoms paskoloms, i5 jq apie 0 proc. kreipesi del papildomo pertvarkymo. 2021 m.

sausio men. moratoriumai fiziniarns ir juridiniams asmenims buvo pratgsti, tadiau nebuvo

pastebeta, kad bltq reik5mingas naujai besikreipiandiq asmenq skaidius.
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5. Pastaba. Atsargos, uZ skolas perimtas ir kitas turtas

Finansiniai metaiStraipsnis

Kito turto vert€ laikota

Btsimo laikotarpio i5laidos 1

Kitas turtas

Atideto pelno mokesdio turtas I 1

I5 viso 1
,|

atidetojo pelno niokesdio turtas detaliau atskleidZiamas 15 pastaboje.

6. Pastaba. Il materialusis ir nematerialusis turtas

Nemater.
turtas

Kitas
ilgalaikis

turtas

Likuiiai 2019 m.
sausio 1 d.

Likutin6 vert6
Apyvarta per 2019

metus

Likudiai 2019 m.

Sukauptas
nusidevejimas

Pardavimai

Nusidevejimas

Likuiiai 2020 m.

1,4

Pra6jg finansiniai
metai



7. Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms

Kredito linijos paskirtis - kreditams pagalfinansing priemong "Verslumo skatinimas 2Ol4-

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 -l I -0 5 .

Unijos prievoliq uZtikrinimo priemones: atskleisti ikeitirnus pagal sutartis (Invega, jeiuL
LCKU paskolas 2020 12 31 buvo ikeisti indeliai ar pan.)

Ataskaitiniais metais kredito unija dalyvavo finansinese priemondse, skirtose palengvinti

s4lygas Salies Zemes flkio subjektams. 2020 m. gruodZio 3ld. kredito unija, pagal Jungtines

veiklos (konsorciumo) sutartis, iS CKU buvo gavusi paskolas pagal5ias finansines priemones:

' UAB Zemes [kio paskolq garantijq fondo igyvendinama finansine priemone ,,Paskolq,

finansuojamq i5 igyvendinant Lietuvos kaimo pletros 2007-2013 metq programos finansines

priemones grqi,infi4le5q, teikimas pirmine gatnybauZsiimantiems iikio subjektams". Pagal Si4

priemong i5duotq kreditq grsirumo terminas - iki 84 men.

' UAB Zemes flkio paskolq garantijq fondo igyvendinama finansine priemone ,,Paskolos

nukentejusiems nuo nepalankiq klimato rei5kiniq". Pagal 5i4 priemonE i5duotq kreditq

gr4Zinimo terminas - iki 36 men.

Straipsnis Finansiniai metai PraOjg finansiniai metai

Paskolos iS LCKU 43t
Tiksline kredito linija
i5 LCKU 58 57
I5 viso 58 488
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8. Pastaba. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams

2020 m. gruodZio 31 d. pahlkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams

asmenims svyravo nuo 0,1 proc. iki 1,3 proc. (zol9 m. - nuo 0,1 proc. iki 1,3 proc.),

juridiniams asmenims - nuo 0,1 proc. iki 1,3 proc. (2019 m. - nuo 0,1 proc. Iki 1,3 proc.). UZ

indelius iki pareikalavimo pallkanos mokamos nebuvo.

9. Pastaba. Kitos

10 taba. N

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

nominali verte 30 eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos

pajininkas, turintis pagrindinipajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo

ar tvaraus pajaus dydLio.

Straipsnis Finansiniai metai PraEie finansiniai metai
1. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai fiziniams
asmenims 7288 5270
1. 1. Terrlinuotieji indeliai 2991 3 100
1.2. Indeliai iki pareikalavimo 4297 2170
2. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai
juridiniams asmenims 920

382
2. 1. Terminuotieji indeliai 232 230
2.2. Itdeliai iki pareikalavimo 688 152

I5 viso: 8208
5652

. Pastatra. Krtos moketinos sumos ir isiparei lmar
Straipsnis Finansiniai metai Pra€i9 linansiniai metai

Kitos moketinos sumos ir isipareigoiimai
Surinkti moketini mokesdiai 2
Atostogq rezervas l8 20
Sukauptos qudito iSlaidos

Moketini atlyginimai
Moketinas pelno mokestis 6 7
Moketinas GPM I
Moketinas SD mokestis 2
Kiti isipareigojimai J 2

I5 viso: 27 34

. ras uosavas talas
Straipsnis Finansiniai metai PraEjg finansiniai metai
Pajinis kapitalas 347 366

Tvarus paiinis kanitalas: 330 339
Privalomasis pai inis kapitalas 53 52

Tvarus papildomas paius 277 287
Privilegiiuotieii paiai

Netvarus paiinis kapitalas 17 11

Gr4Zintini paiai I I
Nesutvarinti papildomi pai ai t6 26
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Kredito umja, grsindama asmeniui jo pajini inalq ui pagrindini ir (ar) papildomus

(tvarius) pajus, privalo ji proporcingai, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais naryste kredito unijoje
pasibaige ar kuriais kredito umjoje buvo gautas pra5ymas gqhintipajinius inaSus uZ papildomus

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

sumaZinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedama jam priklausanti pajinl inas4 uZ

pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas iSmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos

pajiniame kapit'ale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing btrklg nustato, kad

atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam

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

nariu (nariais) atsiskaityti, apie 5i sprendim4 kredito unija privalo ra5tu prane5ti prieZi[ros

institucijai ir gauti prieZiilros institucijos leidimq maZinti pajini:kapital4. Leidimas maZinti pajini

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

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

Nesutvarinti papildomipajai gr1};inani nariui kredito t,nrjos valdybos sprendimu.

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatym4 kredito unijos nuosavas kapitalas

neturetq buti mazesnis uZ jos pajini kapitalQ. 2020 m. fu 2019 m. gruodZio 31 d. kredito unijos

nuosavas kapitalas nebuvo maZesnis uZ jos pajinl kapital4.

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiami ai5kinamojo ra5tq priede Nr. I "Nuosavo kapitalo
pokydiai".

ll. Pastaba. Pal OS 1I

Straipsnis Finansiniai
metai Pra6j9 finansiniai metai

UZ paskolas nariams 3i6 JJJ
UZ vertybinius popierius
UZ le5as LCKU

1

UZ le5as bankuose ir kitose kredito uniiose
I5 viso pajamq 336 334
UZ indelius )t 3l
UZ LCKU paskolas t7 40
UZ tiksliniq programq paskolas 0
I5 viso s4naudq 49 7t
Grynosios palitkanq paiamos 281 263

t7



12 Pastaba. Komisiniu ir kli

13. Pastaba. Finansinio

iklos paita oml II vlmo velldos 1r

Straipsnis Finansiniai
metai

Pradjg finansiniai
metai

Paskolq administravimo mokesdiai 38 18

Komisinirl pajamos uZ pervedimus
Korteliu aptarnavimo pai amos

15

J

l0
2

Delspinieiu paiamos 1 I
Komisiniai i5 komunaliniq imokq moketojry'gavejq

Kitos paiamos
0

0

1

0

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos paiamos i5 viso: 57 32
Korteliq aptarnavimo s4naudos 5 J

Kredito istaieu paslaugu apmokeiimas 2 2
Finansq maklerio imones komisiniai

Paskolq administravimo s4naudos 1

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos s4naudos 7 6

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos paiamos 50 26

astaba. I,inansinio turlo vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

tr'inansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas

0 )

Specialiqjq atidEjiniq s4naudos:
Specialiqiq atidej iniq paskoloms s4naudos 0 1

Specialiqjq atidejiniq kitam finansiniam turrui
s4naudos

Specialiqjq atidej iniq WP s4naudos

Nura5y,tq paskolq s4naudos

Specialiej i atidej iniai nebalansiniams
isipareigoiimams
Susigr4Zintos nura5ltos paskolos 1
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14. Pastaba. Bendrosios ir administracines s4naudos.

Pakeista praeitu metu i5 viso suma: aritmetine klaida.

Atiddtojo pelno mokesdio turtas

lSta 1 vlso suma: arltmetme

Straipsnis Finansiniai metai Pra€jg finansiniai metai

Darbo uZmokesdio iSlaidos t22 120

Nusidevei im o ir amortizacii os s4naudos l4 15

Reklamos ir marketingo s4naudos 2 1

Atskaitymu i stabilizaciios fonda s4naudos 12 t2

Indeliu draudimo sanaudos 5 4

Audito iSlaidos 2 J

Ofiso reikmenys 1 1

Teisines iSlaidos 2 2

Draudimo i5laidos J 2

LCKU nefi nansiniu paslaugu i5laidos t9 t6
Telefonas ir ry5io sanaudos 2 2

Tantiemos 6

Nario mokestis ALKU J

Kitos i5laidos patalpoms 5

Kitos i5laidos 7 25

I5 viso 205 203

15. Pastaba. Pelno mokesdio sanaudos ir atidetasis pelno mokestis

Straipsnis Finansiniai metai Pra€jg finansiniai metai

Einamuiu metu pelno mokestis 19 t3

Praeito laikotarpio pelno mokesdio korekciios

Atidetoio pelno mokesdio sanaudos (paiamos) I
I5 viso pelno mokesdiu sanaudu 20 13

Finansiniai metai Pra0jg finansiniai metai

Likutis metu pradZioie

Turto pokytis del sukauptq iprastines veiklos
mokestiniu nuostoliu

Turto pokltis del atostogu rezervo I 1

Likutis metu pabaigoie 1 1
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ba. Veiklos ri ribo no statymu atitikimas

Rodiklis
Finansiniai

metai
Pradjg finansiniai

metai Normatwo dydis

Kapitalo pakankamumo
normat5rvas

20,69 19,84

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 70,5Yo*

Likvidumo rodiklis 854,14 511,5

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

DidZiausios paskolos
sumos vienam
skolininkui normatyvas

18,52 21,34
paskolos suma vienam skolininkui
neturi vir5yti 25 proc. kredito
uni j os perskaidiuoto kapitalo

DidZiausios atviros
pozicijos uZsienio
valiuta normatf/as

17,lg 15,64

B endros atvirosios valiutos
pozicijos ir kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo santykis, ne
didesnis kaip 25 proc., vienos
valiutos atvirosios pozicijos ir
kredito unij os perskaidiuoto
kapitalo santykis, ne didesnis kaip
l5 proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo* *

16. Pasta

*Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d.

veiklos tizikq ribojandiq nonnatyvr+ patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo

pakankamumo normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam

pasiekti. Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2020 m. sausio 1 d. turi b[ti ne

maZesnis kaip 6,30 proc.

+*Kredito unljq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. (taikomas

pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui lk|2027 m. gruodZio 3 1 d. neturi

vir5yti maZesniojo i5 Siq dydZiq: 25 proc. kredito unijos perska.idiuoto kapitalo arba 150 000

Eur.

COVID-19 pandemija neturejo reik5mingos itakos krediro unijos veiklos normatyvq

vykdymui.

17. pastaba. Turto ir isipareigojimq grupavimas pagal laik4

fprastinemis 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 etrementai apima unijos valdybos

patvirtint4 informavimo sistem4, likvidumo valdymo kontrolg finansiniq Saltiniq

diversifikavim4, numatomq isipareigojimq planavim4.

eik
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2020-12-3r
"'fr{ss.;;1, ry1[6;,,:,

iki 1 metq,

Turtas 3287 1523 27 54 1577 9t4

{sipareigojimai,
kapitalas ir rezervai s370 2583 326 862 914l

Skirtumas tarp turto ir
isipareigojimq,
kapitalq, rczervt4

-2083 -1060 2428 715

Likvidusis turtas I 887
Einamieji
isipareigoiimai 7288

2019-12-3t
'Nuo 3 men:
,:,riL1 1:r1.1q: ::.: .,

-::::::1.r .,:=a:::::ii 
-l l:.:::.:::.:.:... :. :a:a,-..;..:a:::.:ri: liIS:VtrSOi l"

:iaa:-.i,::j:':,j::::::I.:...... :=i:::::,:

Turtas 1277 t343 2939 1368 6927

fsipareigojimai,
kapitalas ir rezervai 2717 2863 531 156 6927

Skirtumas tarp turto ir
isipareigojimq,
kapitalq, rezeryv

I 500 -t520 2408 6t2

Likvidusis turtas 187
Einamieji
isipareieoiimai 5269

18. Pastaba. Susijusios Salys
Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi Unijos valdybos nariar (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
Pradjg finansiniai

metai
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susij usiq i5mokrf jskairant
susijusius mokesdius 13 68
Tantjemos 6 6
Kitos priskaidiuotos sumos 10 l3
I5 viso: 89 87
fsipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq indetirl, likudiai
laikotarpio pabaigoje

21,

Iki 3 m€n. Nuo 1 iki,,,5
mefu ,'::

Ilgiau kaip
5 metai rS vlso

Iki 3 mdn. Nu6, 1,,'iki":5
metu ,,,',,,.,,.

Ilgiau kaip
5 metai



Unijos susijusioms

Salims i5duotq paskolq

pateikiami Zemiau:

Salims i5duoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms

ir priimtq indetiq likudiai bei kiti sandoriai su susijusiomis Salimis

Finansiniai metai
PraEjg finansiniai

metai
I5duotu naskolu likudiai 139 56

Paltkanu paiamos I 7

Priimtu indeliu likudiai 797 295

Pahkanu i5laidos 7

Paskola i5 LCKU, iskaitant sukauptas
paltikanas

PalDkanu iSlaidos uZ LCKU Paskola
Indeliai LCKU, iskaitant sukauptas
palukanas

Paltikanu paiamos uZ indelius LCKU

1 9. Pastab a. Nebalansini ai isiparei goj imai ir neapibre Ltumai

2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasiraSytas,

tadiau nei5moketq paskolq sutarlis) suma sudare 142570 Eur (2019 m. gruodZio 31 d. - 113735

Eur).

. Pagal UAB Zemes ukio paskolq garantijq fondo iglvendinarn4 skatinam4j4 finansinE

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

perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui uZtikrinti COVID-19 ligos protrlkio laikotarpru" 2020

m. gruodZio 3ld. i5duotq kreditq, neftraukiamq i balans4, suma sudare 832185,09 Eur. Pagal 5i4

finansing priemong i5duotq kreditq gr4Zinimo tetminas - iki 84 men.

20. Pastaba. Informacija apie pinigq srautus
Informacija apie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 "Pinigq srautq pokydiai"
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21. Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirst5rmo projektas
2020 m. pelno paskirstymas

' i i. :,1; r: h ..,::. :..:i :,::l::..,,::':::-i

:,..:l::,;'l : f'. r; .,,1., 
1,,,

,..-t.: : ., ,.., su ln i r ,,1 , 
r:':r

, ,i' , .,',,', ;, ;,', '''': 

"',a:::..,
.=,-1..."i,[liit u'i','.',-
.,' .l 

,. : .1::::"r

Nepaskirstytasisrbzultatas-pelnas1nuostoffi
urynasrs rrnansrnrq metq rezultatas _ pelnas (nuostoliai)
At

113

r-asKrrsryunas rezutratas - petnas ( nuostoliai) finansiniq metq pabaigoje
Pervedimai i5 rezervr.l

Paskirstytinas pelnas

P"

- i priuato

- atsargos kapitalq

1,13

1,13

1.13

\epdsKrrsryras rezurratas- pernas (nuostoliai) - finansiniq metq pabaigoje

22. P astaba. Poataskaitiniai ivykiai

Poataskaitiniai ivykiai kurie gali tureti

metus nebuvo.

reik5mes finansiniq ataskaitq sudarymui uL, 2020

Administracijos vadovas

Vyr. buhaltere 4
Alvydas Dilys

ZitaKavaliauskiene
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UKMERGES UKI KREDITO UNIJA
(kredito unijos pavadinimas)

KU kodas 110083981. Vvtauto q.4-1

PTNTGU SRAUTU POKYCTAI

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2021-03-12
(ataskaltos sudarymo data)

bos I -.J Ftnan lt

;,i !,;iii-. ,l 
i:

t.1.1
gautos pal0kanos

JJb
334

1.1.2.
sumoketos palUkanos

49
72

1.1.

Rezultatas
287

262

1.2.1 .

gauti komisiniai
56

31

1.2.2
sumoketi komisiniai

7
b

1.2.2.
Rezultatas

49
25

1.3.1

s us i g rqZi ntos paskotos i r kitos 1[tau t<os ETreoii6-Iil6i
nariq 2 356 2 037

1.3.2.
suteiktos paskolos ir kitos ismokosTredito unijos nariams

2 608
1 642

t.3. Rezultatas z3z
395

1.4.1

indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq jplaukos
22 467

20 475

1.4.2.
indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq iirnokos

19 911
19 467

1.4.

Rezultatas
2 556

1 008

1.5.'1

jplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos ii
specialiosios paskirties leSq jplaukos) 3 2 101

1 012

1.5.2.

iSmokos kredito jstaigoms (grqZintos pasXotos ir
specialiosios paskirties le5q iSmokos) 3 3 443

2 420

1.5.

Rezultatas
I a Aa

1 40;

t.6.1
kitos u2 paslaugas gautos iumos

1
1

1.6.2.
kitos pagrindinds veiklos pinigq iSmokos

'199
181

r.6.3.
sumoketas pelno mokestis

20
13

t.6.
Rezultatas _ 218

1e3

Grvnieii paqrindin6s veiklos piniqu srautai 1 080
88

:: '!f:': ,.,.. ..,,,!,ltta;ticindsioiiiios piniljQ:Giautai3;.:,,':,.:'j-l--]1,,r1 ,,,,,, tr;rifl;f=i:r-;=

il.1.1 jplaukos perleidiiant vertybinius popierius

|.1.2. i5mokos jsigyjant vertybinius popierius

[.1 . Rezultatas

|.2.1 .

iplaukos perleidZiant ilgalaiki materiatqji, nematerialqjj
tuttq

|.2.2. iSmokos isigyjant ilgalaikj materialqjj, nematerialqjj turtq 1

|.2. Rezultatas 1



kitos investicinds veiklos

i5stojusiems nariams grqiinti pagrindiniai ir papildomi

Grynasis pinigq srautq padid6jimas (sumaZ6jimas)

Administracijos vadovas
(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

(vyriausiojo buharterio (buharterio) arba galindio tvarkyti apskaitq kito
asmens pareigq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)

Zila
Kavaliauskien6

(vardas ir pavarde)


