
Pakruojo 0kininkq kredito unija

(kredito unijos pavadinimas)

lm. kodasl 1 0067443, Vytauto Did2iojo 47-3, Pakruojis
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2020 m. gruodiio 31 d. BALANSAS

2021 03 08

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai ttikst. EUR

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS Pastabos
Nr.

Finansiniai metai
Pra6jQ finansiniai

metai
A. TURTAS

I Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1 2 832 1250

il. lnvesticijos j vertybinius popierius ot/ 1 010

ilt.
Kredito jstaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos

SUMOS
3 4 339 2418

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos
sumos 4 B 867 801 7

Kitas finansinis turtas 0

vt. Atsargos, u2 skolas perimtas ir kitas turtas E 45 53

vil. llgalaikis materialusis turtas 6 31 34

vilt. Nematerialusis turtas

TURTO IS VISO: 16 731 12782

NUOSAVAS KAP|TALAS tR IStPARE|GOJtMAt
Pastabos

Nr.
Finansiniai metai

Pradje finansiniai
metai

B. MOKETTNOS SUMOS tR lstpAREtcOJtMAt 15 358 11 667
t. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms 7 88 8

il.
Mokdtinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos

nariams B 15 248 11640

ilt. Kitos mokdtinos sumos ir jsipareigojimai o 22 19

tv. Atidejiniai

Subordinuotieji isipareigojimai

c. Nuosavas kapitalas 1 373 1 115
I Paiinis kaoitalas '10 897 852
il Privalomieji rezervai ir kapitalas 10 zo5 125
ilt. Perkainojimo rezervas

tv. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
213 138

tv.1 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 213 138

tv.2. Ankstesniq metLl pelnas (nuostoliai)

NUOSAVO KAP|TALO tR lStpAREtcoJrMU tS vtso: 16 731 12782

Ruta Latoniene

(kredito unijos vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinaio tvarkyti apskaitq kito asmens paiergq
pavadinimas)

(kredito unijos vadovo Ces) pareigq pavadinimas

Vyr. buhalterd



Pakruojo ukininkq kredito unija

(kredito unijos pavadinimas)

Vytauto Did2ioio 47-3, Pakruoiis, im. Kodas 110067443

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

2020 m. gruodiio mdln. 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2021 03 0B

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m tukst. Eur

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.
Finansiniai metai

Pra6jg finansiniai
metai

I Pal0kanq pajamos 11 420 345

il. Pal0kanq sqnaudos 11 15 12

ilt. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos tz 109 92

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos 12 5Z ,A

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 13 32 tz

v.1 Specialiqjq atidejiniq sqnaudos 13 27 -'10

v.2. Kitas finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 13 A

vt. Kitas finansines ir investicines verklos pelnas (nuostollai)

vil. Bendrosios ir administracinds sqnaudos 14 265 251

VIII, Kitos veiklos pajamos

tx. Kitos veiklos sqnaudos

X. PELNAS (NUOSTOLtAt) pREs ApMOKEST|NtMA
249 160

xt. Pelno mokestis '15

36
22

xil. GRYNASTS PELNAS (NUOSTOLtAt) 213 '138

,2
aa^ini"t^"iioru"doue €6/ 

/

- 

V
(kredito unijos vadovo pareigLl pavadinimas)

Vyr. buhalte16

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

Rota Latoniene

(paraSas)
(vardas ir
pavardd)

Daiva
Kliminskien6
(vardas ir
pavardd)

L



Pakruojo iikininkq kredito unija

|mones kodas 110067443, Vytauto DidZiojo 47-3, Pakruojis

AISKINAMASIS n,tSTas

2020 m.gruodZio men. 31 d.

(visos sumos pateiktos tukst. eurry, jei nenurodyta kitaip)

L BENDROJI INFORMACIJA

Pakruojo [kininkq kredito unija buvo uZregistruota 1996 m. kovo l5 d. Duomenys apie

kredito unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.

Lietuvos bankas 1996 m. vasario 22 d iSdavd licencij4 Pakruojo tikininkq kredito unijai

teikti licencines finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kredito unijq istatyme.

Pakruojo Dkininkq kredito unija - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq iikinius ir

socialinius poreikius, turi licencij4 ir verdiasi indeliq ir kitq gr4lintinr4 le5q 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

su sij usi4 rizikq 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 istatymu, 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 isik[rusi adresu Vytauto DidZiojo 47-3, Pakruojis

Kredito mija2020 m. gruodZio 3l d. turejo Sias nutolusias kasas:

1. Linkuvos kasa, Vienybes a.8, Linkuvos mstl., Pakruojo raj.

2. i.eimelio kasa, E. Leijerio al.l,Zeimelio mst., pakruojo raj.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 12 darbuotojai (2019 m. pabaigoje - 12

darbuotojai). Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius pateikiama Lemiau:

Finansiniai metai PraOie finansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai Nariai Asocijuoti nariai

Fiziniai asmenys 3631 3806
Juridiniai asmenys 7t 70



II. APSKAITOS PRINCIPAI

i-emiau yra i5d6styti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito

unijos 2020 m, finansines ataskaitas.

Pagrindas parengimui

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

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 1 d. ir

baigiasi gruodZio 31 d.

Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais. Sumos Siose

finansinese ataskaitose yra pateiktos tiikst. eurq, jei nera nurodyta kitaip. Del sumq apvalinimo

iki t[kst. Eurq, sumos lentelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereik5mingi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsienio valiuta iSreik5to turto ir

isipareigoj imq likudiq.

Pagrindiniai principai

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

jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos butq ivertinti apdairiai, t.y .

kad jq verte nebDtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

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

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

Reik5mingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankama reik5mingq

informacij4. Informacija reikSminga tada, kai jq 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 nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys

nebus reik5mingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Pagal pastovumo princip4 turi b[ti galima palyginti kredito unijos

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



unijos finansines b[kles, turto, pajamq, s4naudq ir pinigq srautq keitimosi tendencijos, todel

visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos politikos. Apskaitos politikq

galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito unijos finansing b[klg ir

veiklos rezultatus. Jei per ataskaitini laikotarpi arba jam pasibaigus tam tikrq apskaitos sridiq

politika keidiama, aiSkinamajame raSte nurodoma, kokie btitq finansiniai rezultatai, jei biitq

taikoma ankstesne apskaitos politika, ir kokie jie yra dabar.

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

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

parengtos taikant kaupimo principq, informuoja vartotojus ne tik apie praeities lvykius, bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi biiti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq

veiksmingum4.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kaiji yra tiksli, i5sami ir
joje nera reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi buti matyti tikra ir teisinga

finansine bukle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines biikles 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 informacij4 su kitq

ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq kredito unijq pateikiama informacija ir teisingai ivertinti
finansines bDkles, veiklos rczulta1n4, pinigq srautq pokydius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

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

pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standafio "Finansinis turtas ir finansiniai

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

erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius. Sie vertybiniai popieriai pripalistami ir



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

nuostatas.

Kredito unija turi:

- iki i5pirkimo termino laikomq vertybiniq popieriq. Iki i5pirkimo termino laikomas turtas -

tai investicijos i vertybinius popierius su tikslu valdyti juos iki i5pirkimo termino, gaunant

fiksuotas arba galimas nustatyti sumas, iSskyrus parduoti laikom4 finansini turt4, paskolas ir

gautinas sumas. Iki i5pirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai pirmq kartq pripalistami

isigijimo savikaina. Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, iki iSpirkimo laikomi

vertybiniai popieriai vertinami amortizuota savikaina, kuri apskaidiuojama taikant apskaidiuotq

palDkanq normos metod4. Finansinis turtas priskiriamas iki i5pirkimo termino laikomam

finansiniam turtui tik tada, kai kredito unija ketina ir sugeba ji iSlaikyti iki i5pirkimo termino ir

nesinaudos galimybe ji parduoti.

- parduoti laikomq vertybiniq popieriq, apskaitomq tikrqja verte. Parduoti laikomas tuftas -

tai tuftas, kuris buvo isigytas siekiant parduoti arba siekiant gauti pelno i5 jo kainos svyravimq,

taip pat kitas finansinis turtas, kuris negali buti priskirtas prie iki iSpirkimo termino laikomam

turtui arba prie paskolq ir gautinq sumq. Toks turtas pirm4 kart1 pripaListamas ir apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina, o kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas vertinamas

tikrqia verte - rinkos verte. Nustatant rinkos kainq imamos ne maZiau kaip 2 rinkos dalyviq

kotiruoj amos pirkimo kainos.

Visi iprastiniai vertybiniq popieriq isigijimai ir pardavimai pripaListami atsiskaitymo metu.

I vertybiniq popieriq isigijimo vertg iskaidiuojamos visos su pirkimu susijusios s4naudos.

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 palDkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumll straipsnyje parodomos

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

palDkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal l8-ojo

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

savikaina, kuri gaunam a taikant apskaidiuotqjq palfikanq metod4).

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

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

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



vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqjq

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

palDkanomis bei ivertinamas paskolq nuvertejimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

Paskolq vertds sumaZ6jimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko

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

skolininko biikles vertinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standartais.

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

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

rezultatus, paskola priskiriama 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 dydi:iai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupO Apskaitinds vert0s sumaZdjimo
dydis nroc.
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 sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketinq atgauti

paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq sraut4).

Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma 4,43 proc. (2019 m. - 4,05 proc.)

diskonto norma.

Sudarydama specialiuosius atidejinius (vertindama paskolq vertes sumaZejim4) kredito unija

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

paskolq vertinimo reikalavimq patvirtinimo" bei jo velesniais pakeitimais.

Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materialqii ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas

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

"Finansini s turtas ir fi nansiniai isipareigoj imai" nuostatas.



Nefinansinis turtas

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

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, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas (o peremimo verte), o veliau kaip ir

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

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio

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

materialusis turtas" nuostatas, vert6.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

tur1ro, pfipaLinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskaitos standarto "Nematerialus

turtas" nuostatas, vertd.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 400 Eur (2019 m. -
400 Eur), parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto

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

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

laikotarpi.

Turto naudoj imo laikotarpiai pateikiami Zemiau :

Ilsalaikio turto srunE Nusiddv6jimo (amortizaciios) laikotarpis, metais
Programine iranga J
Pastatai 40
Lengviei i automobiliai 5-6
Baldai 6
Kompiuterine iranga J
Kita iranga 4-1s

Remonto ir prieZiDros i5laidos pripaZistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu,

kai jos patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas

apskaitoje priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

X'inansiniai 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 standafto

" Finansin i s turtas ir fi nansiniai isiparei 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 isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir vertinami

pagal18-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 standarto "Pelno mokestis",3l-ojo verslo apskaitos standarto "Atlygis darbuotojui" ir

atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai skolos

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq lesq suma,

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota

savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs 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 pripaZinimas

PalDkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito jstaigose laikomq pinigq,

kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrqia verte.

Amortizuota savikaina ivertinto finansinio tufto palDkanq pajamos apskaidiuojamos taikant

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

bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali biiti patikimai ivertinta.

PalDkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, unijos nariams ir kitiems klientams

priskaidiuotos palDkanos 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 s4naudos. Siuose straipsniuose taip pat parodomos kitos

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

yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5 karto juos gavus. Komisiniq sqnaudos yra



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

susijusi operacija.

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 vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo

panaikinimo rezultalas, 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 rizikingumq, i kliento finansing ir

ekonoming bUklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo vykdym4, i turimas

uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias itakos kredito unijos

turto veftei, s4naudas.

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

valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

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,2020

metq apmokestinamajam pelnui taikomas 15 proc. pelno mokesdio tarifas, 2019 metq - 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 nuostoliq perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese

ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas. Per ataskaitin!

laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip

isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripaZintos

s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajiniq inaSq verte. Pajiniai inaSai gali buti tik
pinigines imokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte.



Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas i5 kredito unijos pelno atskaitymq.

Atskaitymai i privalom qi rezervE arba rezervini kapital4 yra privalomi ir negali biiti maZesni kaip 90

proc. kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir

atsargos kapitalas sudarys ne maLiau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas

arba rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio nariq susirinkimo sprendimu gali buti

panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dali privalomojo rezervo

arba rezewinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos nuostoliams padengi, i5

paskirstytinojo pelno vel atskaitoma i privalom4ji rezervq arba rezervini kapital4 tiek, kad

privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptq nustatyto dydZio.

Kredito unijos privalomasis rezervas 2020 m. ir 2019 m. gruodZio 3l d. nebuvo pilnai

suformuotas.

fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam

tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, isipareigojimq, pajamq bei s4naudq

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

naudojami vertinimai, apima nusidevejim4 ir finansinio bei nefinansinio turto vertes sumaZejimo

ivertinimus. BDsimi ivykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant ivertinimus. Tokiq ivertinimq

pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas finansinese ataskaitose, kai bus nustatytas.

Rengiant finansines ataskaitas, vis dar egzistavo neapibreZtumas del tolesnio Covid-I9

pandemijos vystymosi ir galimos jos itakos atskiriems sektoriams, todel egzistuoja tikimyb0, kad

faktiniai rezultatai gali skirtis nuo atliktq ivertinimq.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZistami finansinese ataskaitose. Jie yra apraSomi

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

prarasti, yra labai maZa.

NeapibreZtas turtas finansinese ataskaitose nera pripaListamas, tadiau jis yra apra5omas

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

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

dien4 (koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai ivykiai, kurie

nera koreguojantys ivykiai, yra apra5omi pastabose, kaitai yra reik5minga.



Palyginamieii skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal7-

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

finansines ataskaitas yra 0,1 - 0,3 oh 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, yra taisomos einamojo laikotarpio finansinese

ataskaitose.

I Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai
metai

Pinieai kasose 52 29
Le5os LR komerciniuose bankuose
turimose atsiskaitomosiose s4skaitose I 3

Le5os centrineie kredito uniioie 2 779 1 178
Pinieai kelvie 40
Pinigu ir iu ekvivalentg i5 viso: 2 832 1 250

2 Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius.

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai metai

Iki i5pirkirno termino laikomi vyriausybes
vertybiniai popieriai (VVP) 393 556
Parduoti laikomi VVP 237
Sukauptos palukanos I

Atideiiniai VVP (vertes sumaZeiimas)
Viso investiciios i VVP 394 793
Investic os iLCKU paius 241 241
Investic ios iLCKU kapitala paiu nuverteiimas l8 24
I5 viso 617 1 010

Kredito unijos turimus iki i5pirkimo termino laikomus VVP daugiausia sudare Lietuvos

Respublikos Vyriausybes obligacijos (2019 m. gruodZio 31 d. - Lietuvos Respublikos Vyriausybes

obligacijos), o parduoti laikomq VVP kredito unija neturejo (2019 m. gruodZio 31 d. -Lietuvos

Respublikos Vyriausybes obligacijos).

Apskaidiuotosios palDkanq normos uZ vertybinius popierius 2020 m. svyravo nuo 0,172 proc.

iki 0,71 proc. (2019 m. nuo 0,3 proc. iki3,4 proc.).

Iki iSpirkimo termino laikomq investicijq i5pirkimo terminai yra202l -2024 metais.



Investuodama Unija privalo atsiZvelgti i apribojimus, kurie yra nustatyti Lietuvos banko

nutarime ir pagal t:""'*t, 
;,11:,.J:,I|1uri'iurunrinio turto dar!: verrybiniq popieriq daris unijos

balansiniame turte negali virSyti 35 proc. Unijos YYP 2020 m. gruodZio 31 d. sudaro

2'3 5 p.r oc "'ilff:i1l', 

"";i-"i#J,:- 

"r,"l li,T';l,, u (M Fr) : bendra

vertybiniq popieriq portfelio modifikuota finansine trukme negali vir5yti 3,5 metq.

Unijos MFT 2020 m. gruodZio 31 d. sudaro 2,41 metq (2019 m. gruodZio 31 d. sudare

3,36 m.).

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

sumaZejusi. Jei finansinio turto balansine verte yra didesne uZ sum4, tiketin4 atgauti uLturtq, tuomet

Sio turto verte yra sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikrqfa verte neregistruojamas todel, kad jo

tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvieno ataskaitinio

laikotarpio dien4 turetq buti patikrinam4 ar nera jos nuvertejimo poZymiq. Atitinkamai kredito unija

atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo vertinim4. AtsiZvelgiant i unijos narystg LCKU,

LCKU turim4 sukaupt4 nuostoli, esamus ir planuojamus LCKU veiklos rezultatus, investicijai i

LCKU pajus 2020 m. gruodZio 31 d. buvo apskaitytas 7,5 proc., t. y. 18 ttikst. Eur (2019 m. gruodZio

31 d. - l0 proc., 24 t[kst. Eur) vertes sumaZejimas.

LCKU 2020 m. visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2020 m. balandZio men. 10 d., buvo

nutafta, kad LCKU nariq pajiniai inaSai i LCKU kapital4 turetq sudaryti ne maLiau kaip 1,9 proc.

unijos aktyvq (turto).

Apskaidiuotosios palukanq normos uZ terminuotus indelius 2020 m. svyravo nuo 0,36 proc. iki

0,84 proc. (2019 m. nuo 0,44 proc. iki 0,64 proc.).

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

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg

finansiniai metai
Terminuotieii indeliai LCKU
1. Terminuoti indeliai 4 207 2304
1 l. iki 3 rnenesiq 602 301
1.2. nuo 3 menesiu iki I metu 2404 2003
1.3 nuo I iki5 metu 1201
1.4. daugiau kaip 5 metu
Le5os laikomos LCKU likvidumo rezerve (specialiosios
paskirties leSos)

132
114

I5 viso 4 339 2 418



Kredito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. Sis

rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms

likvidumo paskolas arba i5mokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavimq jos likvidumo

padidinimui. Kredito unijos LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi

laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq

indeliq kredito unijoje. Esant poreikiui likvidumo palaikymo rezervo leSq pertekliq kredito unija gali

atsiimti, UZ likvidumo palaikymo rezeryo leSas kredito unijoms pal[kanos nera mokamos.

4 Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i5 jr1 gautinos sumos.

Paskolq portfelio struktfira ir pokydiai, tiikst. eurq:

Suformuotas specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2020 metq pradZioje buvo 66 tiikst. Eur,

per 2020 metus specialieji atidejiniai paskoloms sumaZinti 33 tiikst. Eur. Specialieji atidejiniai 31

tDkst. Eur sumaZejo del dviejq paskolq nura5ymo.

COVID-I9 pandemija neturejo reik5mingos itakos kredito unijos kreditavimo apimtims.

DidZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos Zemes Dkio sektoriui.

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

priklausandiq kredito unijq grupe) prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos paskelbtq moratoriumq,

pagal kuriuos si[lomas pagrindines kredito sumos imokq atidejimas fiziniams ir juridiniams

asmenims. Iki 2020 m. gruodZio 3l d. kredito unijos patenkintq klientq pra5ymq del paskolq

mokejimo grafikq pertvarkymo, atsiZvelgiant i Covid-19 situacijos sukeltus padarinius skolininkams,

apimtis bendrqja verte sudare 187 tiikst. Eur (tai sudare 2,1 yo kredito unijos paskolq portfelio

bendrqja verte), i5 jq 172 t[kst. Eur sudare pertvarkymai, atitinkantys paskelbtq moratoriumq

s4lygas. Daugiausia pertvarkymai buvo atlikti transporto ir aptarnavimo sektoriaus klientams.

Rizikos grup6 ApskaitinE
vert6

Spec.
atid6iiniai

ApskaitinO
vert6

Spec.
atiddiiniai

Suteiktos paskolos ir kitos
gautinos sumos
Standartine 4s42 4537
Galimos rizikos 3368 8 1 833 J
Padidintos rizikos 472 5 1304 12

Abeiotina 278 t1 186 2
Nuostolinga 240 9 223 49
I5 viso 8 900 33 8 083 66
Amortizuota savikaina 8 867 8 017



2020 m. gruodZio 31 d. jau buvo

paskoloms, del papildomo pertvarkymo

fiziniams ir juridiniams asmenims buvo

naujai besikreipiandiq asmenq skaidius.

atidejimo terminas del COVID-19 atidetoms

kreiptasi. 2021 m. sausio men. moratoriumai

tadiau nebuvo pastebeta, kad bDtq reik5rningas

suejgs

nebuvo

pratgsti,

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

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra0jg finansiniai

metai
UZ skolas perimtas nefinansinis turtas
UZ skolas perimto nefinansinio turto vert6 laikotarpio
pradZioie
UZ skolas perimtas nefinansinis turtas 20
Parduotas uZ skolas perimtas nefinansinis turtas
UZ skolas perimto nefinansinio turto nuvertinimo suma
UZ skolas perimto nefinansinio turto vert6 laikotarpio
pabaisoie 20

Kito turto verte la
Biisimo laikotarpio iSlaidos J 5

Kitas turtas
Atideto pelno mokesdio turtas 22 48
I5 viso 45 53

Kredito unija2020 metais pereme turto uZ skolas - nekilnojamojo turto uZ 20 t[kst. Eur (2019

m. - tokio turto neturejo). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uZ skolas perimt4 turt4 sudare

gyvenamasis namas su priklausiniais.



6 Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

Straipsnis Zemi Pastatai
Kompiuter
in6 iranga

Baldai
Kitas

ilgalaikis
turtas

Transporto
priemonds

Nematerial

usis turtas
I5 viso

Likuiiai 2019 m.
sausio 1 d.

fsigijimo vertd 64 t4 5 22 8
113

Sukauptas
nusideve.iimas
(amortizaciia) -34 -12 -5 -21 -4

-76

Likutin6 vert6 30 2 1 4
37

Apyvarta per
2019 metus

lsieiiimai I
1

Pardavimai -1
-l

NulaSymai
0

Parduoto turto
nusideveiimas -l
Nusideve.limas
(amortizaoila) -l -1 0 -l -1

-4

Likuiiai 2019 m.
gruodZio 31 d.

Isisiiimo verle 64 14 5 22 8
113

Sukauptas
nusideve.limas
(arrortizacila) 0 -35 -13 -5 -21 -5

0 -79

Likutind vertd 29 1 I 3
34

Apyvarta per
2020 metus

Isisiiimai 1

I

Paldavimai
0

NuraSymai
0

Nusideve.iimas
(amortizaciia) 1 -1 -1 -1

-4

Likuiiai 2020 m.
gruodZio 31 d.

Isisilimo verte 64 14 5 23 B
114

Sukauptas
nusideve.iimas
(amortizaciia) 0 -36 -14 -5 a1 -6

0 -83

Likutin6 vert6 28 1 2
31



7 Pastaba. Mok0tinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms.

Straipsnis Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Paskolos i5 LCKU
Tiksline kredito liniia i5 LCKU 88 8

I5 viso 88 8

2020 m. sutoiktos kredito linijos paskirtis - UAB Zemes iikio paskolq garantijq fondo

igyvendinama finansine priemone ,,Paskolq, finansuojamq i5 igyvendinant Lietuvos kaimo pletros

20071013 metq programos finansines priemones grqLinnl le5q, teikimas pirmine gamyba

uZsiimantiems Dkio subjektams".

2020 m. suteiktos kredito linijos terminas yra iki 2024 07 12 Galutinis tikslines kredito linijos

gr4Zinimo terminas - 2029 07 12

Ataskaitiniais metais kredito unija dalyvavo finansinese priemonese, skirtose palengvinti

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

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

' UAB Zemis iikio paskolq garantijq fondo igyvendinama finansine priemone ,,Paskolq,

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

priemones grqZintt4 leSq, teikimas pirmine gamyba uZsiimantiems iikio subjektams". Pagal 5i4

priemong i5duotq kreditq gr4Zinimo terminas - iki 84 men.

' UAB i,emds [kio paskolq garantijq fondo lgyvendinama finansine priemone ,,Paskolos

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

terminas - iki 36 men.

8 Pastaba. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams.

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra6jg finansiniai
metai

1. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai fiziniams
asmenims 14 846 11 400
l. 1. Terminuotieii indeliai s 657 5411
1.2. Indeliai iki pareikalavimo 9 189 5989
2. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai juridiniams
asmenims 402 240

2. 1. Terminuotieii indeliai I 239
2.2. Inddliai iki pareikalavimo 401 1

I5 viso: t5 248 11 640



2020 m. gruodZio 3l d. palukanq normos uZ terminuotuosius

svyravo nuo 0,10 proc. iki 0,40 proc. (2019 m. - nuo 0,0 proc. iki 1,61

- nuo 0,10 proc. iki 0,4 proc. (2019 m. - nuo 0 proc. Iki 1,61 proc.).

palukanos mokamos nebuvo.

indelius fiziniams asmenims

proc.), j uridiniams asmenims

UZ indelius iki pareikalavimo

9 Pastaba. Kitos mokdtinos sumos ir isipareigojimai

Straipsnis
tr'inansiniai
metai

Pradjg finansiniai
metai

Kitos moketinos sumos ir isipareieoiimai
Atostogu rezerYas 13 14

Kiti moketini mokesdiai 5 5

Moketini mokesdiai 4 0

I5 viso: 22 19

10 Pastaba. Nuosavas kapitalas.

Straipsnis Finansiniai metai Pradie finansiniai metai
Paiinis kapitalas 897 852
Tvarus pai inis kapitalas: 860 Bt7

Privalomasis pai inis kapitalas 133 137
Tvarus papildomas paius 727 680

Netvarus paiinis kapitalas: 37 35
GraLintini oaiai t4 8

Nesutvarinti papildomi paiai 23 27

Nominali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30 eurq. 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, grqLindama asmeniuijo 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 pra5ymas grqLinti pajinius ina5us uZ papildomus pajus,

patvirtintoje metineje balansineje ataskaitoje ira5ytas kredito unijos nuostoliq sumas, sumaZinti.

Kredito unija su savo nariu atsiskaito i5mokedama jam priklausanti pajini ina54 uZ pagrindini ir (ar)

papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik

po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing biiklg 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 prieZiDros institucijai ir gauti prieZitiros institucijos



leidim4 malinti pajini kapital4. Leidimas maZinti pajini kapital4 i5duodamas, jeigu prieZiuros

institucija isitikina, kad sumaZinus kredito unijos pajini kapital4 jis bus pakankamas uZtikrinti

stabili4 ir patikimq kredito unijos veikl4.

Nesutvarinti papildomi pajai grqzinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu.

Nuosavo kapitalo reikalavimai

Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijq istatymE kredito unijos nuosavas kapitalas neturetq

buti maZesnis uZ jos pajin! kapitalq.2020 m. ir 2019 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nuosavas

kapitalas nebuvo maZesnis uZ jos pajinikapital4.

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

pokydiai".

11 Pastaba. Paliikanq pajamos ir s4naudos.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6jg finansiniai metai

UZ paskolas nariams 402 323
UZ vertybinius popierius 4 9
UZ leSas LCKU l4 l3
UZ le5as bankuose ir kitose kredito uniiose
I5 viso paiamu 420 345
UZ indelius 15 t2
UZ LCKU paskolas

UZ tiksliniu prosramu paskolas 0

I5 viso sanaudu 15 t2
Grynosios palukanu paiamos 405 333

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

Straipsnis Finansiniai
metai

Pra0jg finansiniai
metai

Paskolq administravimo mokesdiai 63 JI
Komisiniu paiamos uZ pervedimus 22 22
Korteliu aptarnavimo paiamos 8 6
Delspinigiu paiamos 10 16

Komisiniai i5 komunaliniq imokq moketoiq/gaveiu 5 6
Kitos paiamos 1 5

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos i5
viso: 109 92
Korteliu aptarnavimo sanaudos t2 ll
Kredito istaieu paslaueu apmokeiimas l5 l0
Finansu maklerio imones komisiniai
Paskolq administravimo s4naudos 5 5

Komisiniq ir klientu aptarnavimo veiklos sanaudos 32 26
Grynosios komisiniq ir klientrl aptarnavimo veiklos
paiamos 77 66



13 Pastaba. Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo rezultatas.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg

finansiniai metai
Finansinio turto vert6s pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas 32 t2

Specialiqjq atidOjiniq s4naudos: (27\ (10)

Specialiqjq atidejiniq paskoloms sqnaudos
(33) 15

Specialiqjq atidejiniq kitam finansiniam turtui
sanaudos (6)

Specialiuiu atideiiniu VVP sanaudos 0

Nura5ltu paskolu sanaudos 32
al i atide.iiniai nebalansiniams isipareigo MS 0

Susigr4Zintos nura5ytos paskolos
(20) (2s)

Kitas finansinio turto vertOs pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

5 2

Realizuotas pelnas iS VVP operaciiu 1l (2)
Nerealizuotas pelnas iS VVP operaciiu J 4

Realizuotas nuostolis iS VVP operaciiu 0

Nerealizuotas nuostolis iS VVP operaciitl 9

14 Pastaba. Bendrosios ir administracinds s4naudos

Straipsnis
Finansiniai

metai
Pra6jg finansiniai metai

Darbo uZmokesdio iSlaidos t4t 131

Nusidevej imo ir amortizacij os s4naudos

Atskaitymu i stabilizaciios fonda sanauc

J 4

25 23
Indeliu draudimo sanaudos t2 ll
Kitos iSlaidos 84 82
I5 viso 26s 251

15 Pastaba. Pelno mokesiio s4naudos ir atiddtasis pelno mokestis.

Straipsnis Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai

Einamuiu metu pelno mokestis 36 7
Praeito laikotarpio pelno mokesdio korekciios l5
Atidetoio pelno mokesdio sanaudos (paiamos)

I5 viso pelno mokesiiu sanaudu 36 22



Atid6tojo pelno mokesiio turtas

Finansiniai metai
Pradjg finansiniai

metai
Likutis metu nradiioie 48 63

Turto pokytis del sukauptq iprastines veiklos
rnokestiniu nuostoliu -26 -15

Likutis metu pabaieoie 22 48

Kredito unuos atidetojo pelno mokescio turt4 daugiausia sudaro atidetojo pelno mokesdio

turtas, susidargs del sukauptq mokestiniq nuostoliq.

16 Pastaba. Veiklos rizik4 ribojantys normaf5rvai, fstatymq atitikimas.

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamumo,

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

valiuta ir likvidumo normatyvus.

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

veiklos rizikq ribojandiq normatyvrl patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo

Rodiklis
Finansiniai

metai
Pra6jg finansiniai

metai Normatyvo dvdis

Kapitalo pakankamumo
normatyvas

22,21 19,04

kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo ir kredito rizikos, rinkos
rizikos, atsiskaitymq rizikos,
sandorio Salies kredito rizikos ir
operacines rizikos kapitalo
poreikiq sumos santykis ne
maZesnis kaip 10,5o '*

Likvidumo rodiklis 378,36 238,62

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

DidZiausios paskolos
sumos vienam
skol ininkui non'natyvas

15,07 13,09

paskolos suma vienam
skolininkui neturi vir5yti 25 proc.
kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo

DidZiausios atviros
pozicijos uZsienio
valiuta normatyvas

Bendros atvirosios valiutos
pozicijos ir kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo santykis,
ne didesnis kaip 25 proc., vienos
valiutos atvirosios pozicijos ir
kredito unijos perskaidiuoto
kapitalo santykis, ne didesnis
kaip l5 proc. kredito unijos
perskaidiuoto kapitalo* *



normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio I d. jam pasiekti. Atitinkamai

kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2020 m. sausio I d. turi buti ne maZesnis kaip 6,30 proc.

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

pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki2027 m. gruodZio 3l d. neturi vir5yti

maZesniojo iS Siq dydZiq:25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 750 000 Eur.

COVID-19 pandemija neturejo reik5mingos itakos kredito 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 elementai apima unijos valdybos patvirtint4

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

isipareigoj imq planavimq.

Kredilo unijos turto ir isipareigojimq struktilra pagal terminus 2019-12-31

Iki 3
m6n.

Nuo 3
m6n. iki L

metu

Nuo I
iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5

metai
Neapibr6Zti

terminai
IS

YISO
Turtas, t. sk.: 1810 3590 4531 2442 409 12782
- Vyriausybes vertybiniai popieriai 100 132 395 166 793
- Paskolos 159 1402 4136 2276 44 8017
- Indeliai CKU 1478 2003 tt4 359s

[sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai, t.sk.: 72t4 2758 1688 11 1111 12782
- Priimti indeliai 6919 2738 1 688 11,4 1 1356
t.sk. drausti 10954
nedrausti 34

Skirtumas tarp turto ir
isipareieoi imu. kapitalu. rezervu sioq 832 2843 2431 -702 0
Likvidusis turtas 2050
Grynasis netenkamas pinieu srautas 8s9

Likvidumo rodiklis. proc. 238,62



Kredito unijos turto ir lsipareigo.jimry struktilra pagal terminus 2020-12-31

Iki 3
mdn.

Nuo 3
m6n. iki
l metu

Nuo I
iki 5
metu

Ilgia
u

kaip
5

metai
NeapibrOZt
i terminai

IS
VISO

Turtas, t. sk.: 3655 4278 5813 2518 467 16731
- Vyriausybes vefibiniai popieriai l5l 243 394
- Paskolos 219 1 698 4370 2st8 6t 8866

IndeliaiCKU 3382 2404 1201 132 7119

fsipareigojimai, kapitalas ir
rezervai" t.sk.:

1034
3 3004 1989 28 1367 t6731

- Priimti indeliai 9911 2948 I 935 10 14804
t.sk. drausti t3699
nedrausti 721

Skiftumas tarp turto ir isipareigojimq,
kapitalq, rezervq -6687 t274 3825 2490 -901 0

Likvidusis turtas 3233
Grynasis netenkamas pinigu srautas 855

Likvidumo rodiklis, proc. 378

18 Pastaba. Susijusios Salys.

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi valdyba, stebetojq tarybos nariai, paskolq komiteto

pirmininkas, vidaus auditorius, administracijos vadovas ir su jais arlimai susijusius asmenis.

Finansiniai metai
Pra6jg finansiniai

metai
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq i5mokq,

iskaitant susiiusius mokesdius 28 30
Tantiemos 10 7

Kitos priskaidiuotos sumos
I5 viso: 38 37

0 0
|sipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq
indeliu. likudiai laikotamio oabaisoie



Unijos susijusioms Salims

Salims iSduotq paskolq ir priimtq

Zemiau:

iSduoda paskolas ir

indeliq likudiai bei

priima indelius rinkos s4lygornis. Susijusioms

kiti sandoriai su susijusiornis Salimis pateikiami

Finansiniai
metai

Pra0jg finansiniai
metai

I5duotu paskolu likudiai 162 186

Paliikanu oaiamos 6 6

Priimtu indeliu likudiai 62 42

Pal[kanu iSlaidos 0 0

Paskola iS LCKU, iskaitant sukauptas pal[kanas 0 0

Paltikanu i5laidos uZ LCKU paskola 0 0

Indeliai LCKU. iskaitant sukauptas paliikanas 0 0

Palukanu paiamos uZ indelius LCKU 0 0

19 Pastaba. Nebalansiniai isipareigojimai ir neapibr6Ztumai.

2020 m. gruodZio 31 d. kredito unijos nebalansiniq isipareigojimq (pagal pasira5y.tas, tadiau

nei5moketq paskolq sutartis) suma sudare 134 t[kst. Eur (2019 m. gruodZio 31 d. - 203 tDkst. Eur).

Siekiant padidinti finansiniq paslaugq prieinamum4 ir sumaZinti ukio subjektq skolinimosi

ka5tus COVID-I9 ligos protrDkio laikotarpiu, finansiniais metais kredito unija teike lengvatines

paskolas apyvaftinems leSoms papildyti pagal naujas skatinam4sias finansines priemones.

AtsiZvelgiant itai, kad kredito unija neprisiima susijusios kredito rizikos, 2020 m. gruodZio 3l d.

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

priemones:

. Pagal IJAB Zemes Dkio paskolq garantijq fondo lgyvendinam4 skatinamqj4 finansing

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

perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui uZtikrinti COVID-19 ligos protr[kio laikotarpiu" 2020 m.

gruodZio 3ld. i5duotq kreditq, neitraukiamq ibalansq, suma sudare 1498 tiikst. Eur. Pagal 5i4

finansing priemong i5duotq kreditq grqLinimo terminas - iki 84 men.

' Pagal UAB ,,Investicijq ir verslo garantijos" igyvendinam4 skatinamqj4 finansing priemong

,,Paskolos labiausiai nuo COVID-I9 nukentejusiems verslams" 2020 m. gruodZio 31d. i5duotq

kreditq, neitraukiamq i balans4, suma sudare 0 Eur. Pagal 5i4 finansing priemong i5duotq kreditq

grqLinimo terminas - iki72 mdn.

20 Pastaba. Informacija apie pinigq srautus

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



21 Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

Straipsniai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praejusiq metq pabaigoje 0

Grynasis finansiniu metu rezultatas - pelnas (nuostoliai) 213

Paskirstytinas rezultatas - pelnas ( nuostoliai) finansiniq metq pabaigoje 213

Pervedimai i5 atsargos kapitalo 0

Paskirstvtinas Delnas 213
Pelno paskirstymas: 213
- iprivalomqiirezervq 213
- dividendai 0

Nepaskirstytas rezultatas- pelnas (nuostoliai) - finansiniq metq pabaigoje 0

22 Pastaba. Poataskaitiniai ivykiai.

|vykiq, kurie galetq tureti reik5mingos ltakos Sioms finansinems ataskaitoms, nebuvo.

Administracijos vadove

Vyr. buhaltere

Riita Latoniene

Daiva Kliminskiene
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Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

Pakruojo rikininkq kredito unija
(kredito unijos pavadinimas)

lmones kodas_ 110067443, Vytauto Did2iojo g. 47.3, Pakruojis
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PTNTGU SRAUTV POKYetAt
2021 -03-08

susigrq2intos paskolos ir kitos jplaukos i5 kredito

indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq jptaukos

i5mokos kredito jstaigoms (grqZintos paskolos ir

Admin isiracijos vadov6
(kredito unijos vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr.buhalter€
(vardas ir pavardo)

va Kliminskiene
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde)


