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BENDROJI INIORMACIJA

RADVILISKIO KRDDITO UNIJA (toliau I(U) buvo uzregistruota LIt fmonirl regisrre 1996
rn, kovo 08 d. Duomenys apie kredito unijq kaupiami ir saugomi Juridiniq asmcnq registre.

L-ietuvos bankas 1996 nr. vasario 22 d. iSdave licencij4 I{advili5kio krcdito rlrijai tcikti
flnansir.rcs paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos kreclito unijq jstatl nre..

RadviliSkio krediLo unija, tai kredito jstaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialir.rius
porcikius, turi licencij4 ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSr4 priemimu i5 neprofesionaliq rinkos
dalyviq ir jq skolinimu. taip pat turi teisg vcrstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq
paslaugq teikimu istatymc nustatytiems asrnenims ir prisiima su tuo susijusiE rizik4 bei atsakomybq.

Krcdito unijos, kaip j uridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lictuvos

I{cspublikos kredito unij q istatymu, Lietuvos Rcspublikos finansq istaigq istatymu, Lictr:vos
Respr-rblikos kooperatir.riq bendroviq (koopcratyvq) istatymu bei kitais lstatymais, prieZiriros
instituoijos priimtais teises aktais ir savo jstatais.

KtJ yra isikr,rrusi adlesu Vasario 16-osios g. 5-1, LT-82135 RadviliSkis
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 4 darbuotojai (2020 n-t. pabaigoje 4

darbuotojai).
Lrflorn,acija apic klcdito unijos narius ir asocijuotus narius:

APSKAITOS I'RINCIPAI

l,emiau yra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2021 metq finansiniq ataskaitr.l

parengimui.

Pagrindas parengimui

Irinansines ataskaitos yla pamoStos pagal 2021 gruodZio 3l d. galiojusi LielrLvos Respublikos
buhalterines apskailos istatym4, LR imoniq finansines atskaitomybes ls1atym4, galiojusius LR vcrslo
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Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
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apskaitos standartus, kurie apima standartus ir rnetodines rekomendacijas, parcngtas it patvirtintas
Audito, apskaitos, tufio vertinimo nemokurno valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus

reglamentuojandiais kredito unijq apskaitos tvarkymq bei unijos apskaitos politik4.
Kredito unijos finansiniai n'retai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4 ir

baigiasi gruodZio 31 dien4.
Kredito unija apskait4 tvarko Lietuvos respublikos nacionalir.re valiuta, curais.
Sumos ti.ransir.rdse ataskaitose yra pateiktos thkst. Dunl (thkst. Eur), jei nera nurodyta kitaip.

Del sunq apvalinirno iki t[kst. Eur, sumos lentelese gali nesutapti;- tokic ncsutapilt,ai yra

ncreikSmingi.
Iftedito unija ncvykdo sandoritl uZsienio valir.rta ir neturi uZsienio valiuta iSreikito LuLto ir

j siparcigoj irnq likudiq.

Pagrindiniai princip:ti

Atsargumas (konservatyvumas). Krcdito ulija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos

turtas, nuosavas kapitalas il isipareigoj iniai, paiamos ir sEnaudos bDlq ivertinti apdairiai, t. y' kad jq
verle nebhtrl nepagrjstai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pimrenybe. Ukines operecijos ir lkiniai ivykiai kredito uniios apskaiLoje
jlaSomi pagal jq turini ir ckonominE prasmg, o ne tik pagal jq juriding fbrmrl.

ReikSmingrur.ras. l,inansinese ataskaitose krcdito unija pateikia visq pakankamai rcikSmingq

informacij4. Infbrmacija reik5minga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitrp vartoto jai gali priimti neteisingus ckonominius sprer,dimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito tLnija

veihs ir tQs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys ncbns

reikSmingai apribotos.
Apskaitos pastovumas. Pagal pastovumo princip4 turi bLiti galin-ra palyginti kredito unijos

sftirtingq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad bfrtq Zinomos kledito unijos

finansinds biikles, turto, pajamq, s4naudq ir pinigq srautq keitimosi tendencijos, todcl visais

ataskailiniais laikotarpiais laikomasi tos padios apskaitos politikos. Apskaitos politikq galima keisti

tik tada, jeigu 1uo sickiama teisingai parodyti kredito unijos finansing blklg ir veiklos rczultattts. Jei

pcr ataskaitini laikotalpl, arba j ani pasibaigus, tam tikrq apskaitos sridiq politika keidianra.

aiShilamajame ra5te nurodoma, kokie butq finansiniai rezultatai,.lei b0tq taikoma ankstesnd apsltaitos

po Iirika. ir kok ie j ie yra dcbcr.
Kaupir.nas. Vciklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko Qre pinigq gavituo arba

iSleiditno momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansincsc ataskaitose. Finansiues ataskaitos,

parcngtos taikant kaupimo princip4, informuoja vafiotojus ne tik apie praeities irykius, bet ir apie
jsipareigojimus moketi arba gauti pinigus atcityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi biti suplantamos vartotojams, turit.ttiems
pakanhamq ckonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugcbar,tiems analizuoti paLeiktq inlbrmacijil.

Svarbutnas. Inlonnacija yra svarbi, jeigu padeda vadotoiams jvertir.rti plaeilies, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonomir.rins sprendimus ir suvokti anksdiau priitnLq spter.rdimq

veiksmingumE.
Patikimurnas, tikrumas ir teisingumas. Inlormacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir joje

nera rcik3rningq klaidq. I3 kredito unijos finansines ataskaitos turi blti matyti tik'a il teisinge
finansinc bukle, taip pat tikri ir leisingi veiklos ir finansines bukles pasikeitimai.

Palyginar.r.rurnas. Kredito unijos pajamos, uZdilbtos per ataskaitini laikotarp!, siejatnos su

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajamas. Irinansinis ataskaitos sudaromos taip, ltad finansinitl
ataskaitrl inforrnaoijos vartolojai galetq palyginti jose paleikt4 infornlacijq su kitq ataskaitiniq
laikotarpiq bei kitLl kredito unijq patcikiar,Ta inforrnaoija ir teisingai ivertinti linansines bhklcs,

veiklos rczultatq, pinigq srautq pokydius.



Pinigai ir pinigq ckvivalcntai

Pinigq il pinigq ekvivalentq stlaipsnyje paroclomi krcdito unijos hasoje, banltuose ir kitosc
kredito lstaigose laikomi kredilo unijos pinigai ir indeliai iki parcikalavimo, kurie pripaZistarni ir
vertinarni pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Iinansinis tuftas ir firTansiniai fsipareigoj irrai"
nuostatas,

Finansinis turtas

lnvesticijq straipsnyjc paroclomos investicijos iCKU kapital4. Sie pajai pripaZistami ir
vertinami pagal l8-ojo vcrslo apskaitos standalto ,,Finansir.ris turtas ir fir.ransiniai isipareigoj imai"
nuostatas.

Kredito unij a turi:
Galimo pardavimo finansinio tut1o, neturindio iSpirkimo termino - LCKU pajq, kurie

apskaitomi isigijimo savikaina.
Kledito unijos naliams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos

kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iS jq gautinos sumos karlu su sukauptomis palhkanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sulos pripaZistamos il vertinamos pagal 1S-ojo verslo apskailos
standarto ,,Finansinis tufias ir finansiniai lsipareigoj imai" nuostatas (amortizuota savihaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pallkanq metod4).

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos- tai neisvestinis, aktyvioje rinkojc nekotiruojamas
finansinis turtas, uZ kuri atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis. Pirmq ltaltq
paskolos pripaZistamos sumoketo atlygio -isigijimo savikaina, o sudaraut fiuansines ataskaitas

vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojarna taikant apskaidiuotqjq
pal[hanq normos mctodq. Suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos sumos apskaitomos su

palhkanomis bei ivertirTarnas paskolq nuvcftcjimas ( sudaryti specialieji atidejiniai).
Pasl<olq vert0s sumai6jim:rs

Paskolos yra vefiinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lictuvos Banl<o

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansir.tos

skolininko btklcs vertinirno tvarka ir Verslo apskaitos standartais.
Paskolos vcrtinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vet'tinimo n-retu

nustato, ar ncbuvo nuostolio ivykiU ir ar paskolos verte nesumaZcjo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskohl rizikos glupei.

Paskolos, fvertinus rizik4, grupuo.iamos ipenkias grupes. AtsiZvelgus ipaskolos rizikos grupg,

kredito unijos valdybos patvifiinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos apsltaitines
vertes dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grup6 Anshaitin6s vertds sumaZdiimo dydis proc,
2020m. 2021 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0

salimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III lizikos grupe) 25 25

abcjotirra (IV rizikos srupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vcrtcs sumaZejimas
atgauti paskolos apskaitines vertes

skaidiuojamas atsiZvelgiant i
dali) ir uztikdnimo priemong

paskolr-1 rizikos grupg (1ihetin4
(ultikrininlo priemones pir.rigrl



srautq). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemoncs pinigq srautq taikoma 2,75 proc. diskonto norma (2020
metais taikyta 2,7 5 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sunlaZejimas 2021 ir 2020 nctais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patviltintas
paskolq vertinimo ir specialiqjq atidcjiniq sudarymo taisykles , kurios parengtos vadovaujantis
Lietuvos banko valdybos 2009 rn. kovo 26 d. nutarimo Nr. 38,,Kredito unijos minimalus paskolq

vertinimo reikalavimai" nuostatomis bei jo velesniais pakeitimais.
Kito finansinio turto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijos pcrlcisl4

materialqjf ir nemateriahji turt4, biudZeto skolos kredito unij ai ir kitas finansinis tufias, ncparodytas
kituose balanso straipsniuose, pripaZistamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apshaitos standarto

,,Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigoj imai" nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargrl, uZ skolas perimto ir kito lurLo slraipsnyje parodorna kredito unijos turimq atsargq, uZ

skolas perimto r.refinansinio turto, kurl arlimiausiu metu ketinama parduoti , ir f kitus straipsnius
neitraukto tlllto verte. IJZ skolas pcrimtas nefinansir.ris turtas, kuri artimiausius metu kctinama
parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo i5laidas (o peremimo verte), o veliau, kaip ir
atsargos, vefiinamos pagal 9-ojo verslo apskaitos standafio ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio matcrialiojo turlo straipsnyje parodoma kredito unijos vcikloje uaudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitojc uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standal'to

,,I1galaikis matcrialusis tufias" nuostatas, vefie.
Nematerialiojo tufio straipsnyje palodoma kredito unijos veiklojc naudojamo

nematerialiojo tulto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal l3-ojo verslo apskailos standarto

,,Nemalerialusis tuft as" nuostatas, verte.
Ilgalaikis turtas (patvirtinta mir.rimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500 Eur, (2020 m. -

500 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukanpto nusidcvcjimo (amoltizacijos) ir ttuto
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuoj anias naudoj ant ticsini bld4,
proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto viencto isigijimo ver1q per numatomq jo naudojimo
laikotarpi.

Turimo turto naudo.iimo laikotarpiai yra tokie:

Ilealaikio turto gruDd Nusid6vdiimo (amortizaciios) laikotarpis, metais

Baldai 6

Kompiuterine iranga J

Kita iranga 4

Remonto ir prieZirlros iSlaidos pripaZistamos s4naudot.nis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriarnos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq sutcikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketinq sumq ir isipareigoj in'rq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos

isipareigojirnq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kledito istaigoms suma. Mokctinos sLut.tos ir
isipareigoj irnai kredito lstaigoms pripaZlstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" t.tuostatas.



Moketinq sumq ir isiparcigojimq klientams ir kredito uuijos nariams straipsnyje parodoma

visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kuric nera kredito istaigos, ir kredito uuijos uariat'us

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

vertinami pagal 1B-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis tufias ir finansiniai isipareigoj imai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir fsipareigoiimq straipsnyje parodotnos kitos moketinos sumos ir
isipareigo jimai, nepaio<lyti kituose moketinq sulnq ir lsipaleigojimq straipsniuose. Siarne straipsnl'je
parodomos mohetinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vefiinan.ri pagal 24-ojo verslo apskaitos

standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,, Atlygis darbuotojui" ir atitinkar.nus

kitus verslo apskaitos standafius.
Subordinuotuosius krcdito unijos isipareigojimus sudaro kreclito unijos iSlcisti ilgalaikiai

skolos vertybir.riai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketinos (
subordinuotosios) paskolos poZymius;- subordinuotrl f siparcigojimq unija neturi.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistarnos tikrqja verte, kuriq sudaro grynoji gautq le5q surna.

atskaidiavus sandoriui sudaryti patirlas s4naudas. Veliau skolinlos le3os apskaitomos amot'tizuola

savikaina, o tarp gautq gryntjq iplaukq ir padengimo vcdes susidargs skirlumas pripaZistamas

pajarnomis arba sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi,
taikant galiojandias palrikanq normas. Skolit'ttos leSos pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

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

teisine galimybc uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti
turt4 ir f sipareigojimus vicnu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq paj amq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i3 kredito istaigose laikornq
pinigu, kredito unijos nariams sutciktq paskolq ir kito finansinio tut1o, kuris nevertinamas likrqja
verte. Amortizr-rota savikaina iverlinto finansinio turlo pal[kanr1 pajatros apskaidiuojamos taikant

apskaidiuotq pallkanq metod4. Pallkanq pajamos pripaZlstamos kaupimo principu, jei tiketina, kad

gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivefiinta.
PalDkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams il

kitiems klientams priskaidiuotos palDkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigoj imus, kurie
nevertinami tikrqja ver1e.

Kon-risiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir sqnaudq straipsniuose pat'odoutos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajanros ir patirtos s4r.raudos. Siuose straipsniuose taip pat patodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravirno r.r.rokes<)iai

yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarto juos gavus. Komisir.riq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaiistamos, kai atlickama

susijusi operacija.
Finansinio turto vcfies pasikeitimo ir pardavimo rczultatq sLraipsnyje parodomas hredilo

fstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuosLolio del vcrtes

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siar,re straipsnyje taip pat parodomas vertybinirl popieriq
tikrosios vertcs pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio trirto vertis sumaZejirno ir nuostolirl
del vefies sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais, kitu finansiniu turLu,

pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi spccialiqjq atidejiniq, kuriuos kredito urrija

Ibrmuoja atsiZvclgdama I kiekvieno savo sandorio dcl finansiniq paslaugq teikimo rizikingrur4, i
kliento finansinq ir ekonoming blklg, iprievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugrl teikimo
vykdymq, i turimas uZtikrinimo priernones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplirrkybes, turindias

itakos kredito unijos turto vertei, s4r.raudas.



Kito finansinio ir investicinio vciklos pelno Qruostoliq) straipsnyje parodomi opcracijrl
uZsienio valiuta, kitq finansiniq pricmoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai;-opemcij q

uZsienio valiuta bei kitrl finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq unija nevykdo.

Bendrqiq ir administracinirl s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio s4naudos,

susijusios su pagrindinc kredito unijos veikla.
Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines vciklos pajar,ros ir s4uaudos.

Pelno mokesdio s(raipst.ryjc parodoma kedito urijos ataskaitirTio laikotarpio polno mokesdio ir
atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis Llt pehio mokesdio istatymu, 2021 m. aptnokestinant,

pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokcsdio tarifas,2020 m. -5 proc.

Atidetas pelno mokcstis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar

patvirtir.rtus balanso sudarymo dier.rq ir kurinos tikimasi taikyti atideto pelno rnokesdio turLo

realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq ivyhdymo laikotarpiu. Pagrindiniai laikinic-ji
skirtumai atsiranda del sukaupttl sqnaudq ir patirtq nuostoliq perkelimo.

Kai apskaidiuojamas bendras alidetqjq r.nokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas llnausincsc

ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizaviruas, vadovybes nuolrone, yra tiketinas.
Atideto pelno luokesdio turtas ir lsipareigojimai skaidiuojami atsiradus llnansincs ir

mokestincs apskaitos laikiniesiems skirlumams.
Per ataskaitini laikotarpf gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajarnornis, balanse

parodorros kaip isipareigoj imai. o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iSrrrokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripaZit'ttos s4nauclomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapitalE sudaro visq unijos pajiniq Ina5q ver1e. Pajiniai inaiai gali bhti tik
pinigines imokos. Unijos pajai yra apskaitolri nominalia verte.

Privalomas rczcrvas arba rezervinis kapitalas sudarornas i5 kr'edito unijos pelno atskaityrnq.

Atskaitymai I privalomqjl rezerv4 arba rezervini kapital4 yra privalomi ir negali bhti niaZesni kaip 90

proc. kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapiLalas ir
atsargos kapitalas sudarys ne maZiau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas atba

rezcrvinis kapitalas kredito rutij os visuotinio nariq sr"rsirinkimo sprendimu gali blti panaudojamas tilt
krcdito gnijos vciklos nuostoliams padengti. Panaudojus dali privalomojo rezervo arba rczelvinio
kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos nuosLoliams paclcngti, i5 paskirstytinojo
pelno vel atskaitoma iprivalom4ji rezerv4 arba rczervinf kapitalq tiek, kad privalomasis rezervas arba

rezerviuis kapitalas ir atsargos kapitalas laptq nustatyto dydZio.
Kredito unijos privalomasis rezervas 2021 n. it 2020 m, gruodZio 31 d. ncbuvo pilnai

sulormuotas.
Kledito unijos atsargos kapitalas sudaromas i5 kledito unijos nariq papildomq fnaSq ir/ar kitrl

negrqZintinq leSq. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis-garar:rtr.roti kredito unijos finar.rsini

stabilul4;- kredito unijos visuotinio nariq susirinkin'ro sprendimu gali bDti par.raudojamas tik kredito

unijos veiklos r.ruostoliams padengli. lJnijos atsargos kapital4 sudaro ncrcikSminga suma.

Kiti kredito unijos rezelvai- tai rezervai, kuriq sudarymas ir naudojin.ras numatytas krcdito

unijos lstaluose;- unija neturi sufonlavusi kitq lezervq.

fvertinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant llnansir.res ataskaitas pagal Verslo apskaitos standafius, vadovybei reikia padatyti

tam tikras prietaidas ir iveftiuitnus, ,kurie turi itakos pateiktoms turto, lsipareigojimq, pajamq bei

silnaudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq linansinitl ataskailq reikSmingos sritys, kr.triosc

rTaudojauri verlinirnai, apima nusidcvejim4 ir finarrsinio bei nefinar.rsit.tio lltrto vertcs sumaZejimo
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ivertir.rimus. tshsimi lvykiai gali pakeisti plielaidas, naudotas atliekant ivertinimus. 'l okiq ivcltininrq
pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas finansinese ataskaitose, kai bus nustatytas.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZlstami finansinese ataskaitose. Jie yra apraSouri

llnansinese ataskaitosc, iSskyrus atvejus, kai tikimybe, kad ekonoming naud4 duodantys iStekliai bLts

prarasti, yra labai maza.

NeapibreZtas turtas flnansinese ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau iis yra apraiomas
finansin6se ataskaitose tuomet, kai yra tiketina, kad bus gautos pajamos arba ekonomin€ nauda.

Poataskaitinai ivykiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos inlormacijos apie Bendroves padcti balanso

dicn4 (koreguojantys ivykiai) , llnansinesc ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitir.riai ivykiai, kurie
ncra koreguojantys jvykiai, yra apraSomi pastabose, kai tai reikSminga.

Palyginamieji skai6iai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq fverlinimq keitimas ir klaidq taisyn.ras atvaizduotos pagal 7

VAS standafi4. KU nr:statytas csmines klaidos dydis laikytas sudarant Sias finansines 0,1-0,3 % nuo

kredito unijos turto vefies, bct ne daugiau ,l3rl00 Eur klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotatpiu. 1re
taisomos einamojo laikotarpio finansinese ataskaitose.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1. Pastaba. Pinigai ir jq ekvivalentai.

Krcdito r-rnijos balanso straipsnyie Pinigai ir pinigtl ektivulenlai parodytas sumas sudato

piuigai nacionaline valiuta kasoj e ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito

istaigosc.
Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lcngvai konvettuojamos

i ZinomE pinigq sum4. Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vefies pokyditl rizika yra labai

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalenttl strukt[r'a ir pokydiai:

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31

Pinigai kasosc 17 45

LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose sEskaitose

0 0

Le3os ccntrinej e kredito unijoje 1477 1514

I5 viso 1494 1559



2, Pastaba. lnvesticijos i vertybinius popierius.

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31

VVP 0 0

Investicijos i LCKU pajus 63 64

Investicijos i LCKU kapitalq pajq nuvertejimas 1 0

[5 viso 59 64

Krcdito uni.ja, sLrdarydatna finansines atasl(aitas turi fvcrtinti, ar finansinio tufto vertC yra suntaiejLrsi. Jei

filansinio turto balansine verte yra didesne u2 sunE, liketinq atgauti uZ tuft4, tuomet Sio turto verte yra
sumaZejusi. Finansinio turto, kulis tikrqia verte neregistruojarras todel, kad jo tikrosios vcrtcs Ircgalinra
patikimai nustatlti, balansine vefte paskuting kiekvieno alaskaitinio Iaikotarpio dienq tLrretq b[ti patikrinama,

ar nera jos nuvertijimo poZyrniq. Atitinkarnai kredito unija atliko investicijq i LCKU pajus vertOs sr.rmaZcjimo

vertilim4. Atliekant veftinirr4 buvo nagrinejarna LCKU faktinc flnansine birkle bei planuojarni finarrsiriai
rezultatai atcityje. Pamineta,kad LCKU visus pastaruosius mctus dirbo pelningai , o LCKU visuotinirnre rtrt iq

susirinkime patvirtinus LCKU audituotas finansines ataskaitas r.r2 2020 metus ir priemus sprendini4 del 2020

m. pelno paskirstymo, buvo padengti visi iki tol tureti sukaupti nuostoliai .Taip pa1 planuojama tolirnesne
pclninga veikla, remiantis LCKU strateginiu veiklos plalu 2021-2023 rnetams. AtsiZvelgiant i 5i4 infolnracijq
verles sumaZejirnas investicijai iLCKU pajus 2021 m. gruodZio 31 d. buvo pilnai atstatytas ir sudarc 0,00

(2020 m gluodZio 3l d. vertes sumaZejimas LCKU pajarns sudare 4755,00 llur) . LCKIJ 2019 m. visttotiniame
narirl susirinkinre, kuris vyko 2019 m. kovo 26 d., buvo nutafla, kad LCKU nariq pajiniai inaSai iI-CKU
kapitalq tuletq sudaryti ne maZiau kaip 1,9 proc. unijos aktyvq (turto). Unija vykdo nutarim+.

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

Terminuotq indcliq, laikomq LCKU, unija 2021 ir 2020 mctais netulejo.

Straipsnis 2020-12-3t 2021-12-31

Le(os laikouros likvidumo rezelvo fonde LCKU 26 26

15 viso 26 26

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra suclaromas LCKU istatymo nustatytu budu. Sis rezervas skirlas kredito unijq, LCKU narirl

veiklos likvidumui uZtikrinti, sutcikiant kledito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant sukauptas

leSas pagal kedito unijos parcikalavim4.jos likvidurno padidinimui. Krcdito unijos LCI(U r.rares

specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susirinkimo
patvirtint4 dali le5q nuo visr+ terminuoLq ir netcrminuotq indeliq kledito unijoje. Esant porcikiui,
likvidumo palaikymo rezervo IeSq perteklitl kredito unija gali atsiimti. UZ likviduuto palaihyno
rezervo leSas kredito unijoms palhkanos nira mokamos.

4, Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i3 jq gautinos sumos.

Siame straipsnyje parodomos krcdito unijos nariams ir asooij uotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir iS jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis ir jveftinus vertes sumaZcjirnq clel

galirnq nuostoliq. Paskolos suteiktos Paskolq kornitelo ir Valdybos sprendimu ir garantuotos Lietuvos
Respr.rblikos civilinio kodekso nr-lmatyta prievoliq uZtikrinimo pricmoneuris: netesybomis, laidavimu,

ikeitimu, sularLine hipoteka.



Paskolq portfelio struktlrra ir pokydiai:

Eil.
Nr.

Rizikos grup6 2020-12-3t 2021-12-31
Apskaitind
vert6

Spec.
atid6iiniai

Apskaitin6
vcrt0

Spec.
atid6iiniai

1 Standarline 1 19s 128s

2 Galimos rizikos 379 225

3 Padidintos rizikos t41 30 2

4 Abejotina 39 12

5 Nuostolinga 213 50 199 1

6 I5 viso 1973 50 t75t 3

7 Amofiizuota savikaina 1923 1148

Sufbrmuota specialiqjq atidejiniq paskoloms likutis 2021 m. pradZioje buvo 50 tukst. Eur, per

2021 metus specialieji atidejiniai paskoloms pakito iki 3 tflkst. Eur.

DidZiausi4 kredito unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos Zemes lkio sektorini.

COVID-19 pandemija neturejo reikimingos itakos krcdito unijos kreditavimo apimtims.

2020 m. balandZio men. kledito unija, kaip ir visos LCKU priklausandiq kredito uniios.
prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos paskelbtq moratoriumq, pagal kuriuos siltlomas
pagrindines la'edito sturos imokq atidejimas fiziniams ir juridiniams asmenims;- iki 2020 m. metr"l

pabaigos nebuvo unijos klientq pra5ynq del paskolq rnokejirno grahkq pcrtvarkymo, atsiZvelgiant I
Covid-19 situacijos sukeltus padarinius skolininkams.

2021 m. sausio mdn. moratoriumai fiziniams ir juridiniams asmenims buvo pratEsti, tadiau per

2021 metus besikreipiandirl asmenq nebuvo.

5. Pastaba. Kitas finansinis turtas,

Siame balanso straipsnyje parodylos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji
ir nematerialqji turtq, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis tultas, neparodytas kituose balanso

straipsniuose.
Reik5mingo kito flnansinio turto 2021 m. ir'2020 rr. uuija neturejo.

6, Pastaba. Atsargos, uZ skolas pcrimtas kitas turtas.

Siame balanso straipsnyje parodytos busimojo laikotarpio iSlaidos;- verslo draudimo,

isigytq unijos patalpq apsaugos priemoniq likutis; kitas finansinis tufias, neparodytas kituose balanso

straipsniuose. UZ skolas perimto tufio nnija2021m. ir 2020 m. neturejo.

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31

Kito turto vertd laikotarpio pabaigoje

Blsino laikotarpio iilaidos 1 3

Kitas turtas

Atideto pelno mokesdio turtas

I! viso: 1 J
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7. Pastaba. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms,

Straipsnis 2020 -12-31 2021-12-31

Paskolos i5 LCKU
Tiksline kredito linija i3 LCKU 7 l3

II viso 7 13

Kredito linijos paskirtis -kleditams pagal finansing priemong ,,Verslumo skatinirnas
2014-2020, finansuojamas iS Europos socialinio fondo" teikti. 'l-ikslines kedito linijos panaudojimo

terminas il(i 2023 - 10-31 . Galutinis tikslines kledito linijos gr4Zinimas 2033 - 1 I -05.

2021 m. pabaigai uniioje aktyvls du kreditai;-unij os prievoliq uZtikrinimo priemones: 80

proc. INVEGA garantija, 20 proc.-perkar.nas inventorius, prekes ir laidavimas.

8. Pastaba. Mok0tinos sumos ir isiparcigojimai klientams ir kredito unijos nariams.

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31

1 . Moketinos sumos ir isipareigojimai fiziniarns asrnenims. 3275 3167

I .1 . Terminuoti indeliai 907 715

1 .2. Indeliai iki pareikalavimo 2368 2452

2. Mokctinos sumos ir isipareigojin-rai iuridiuian-rs asmenims. 2t 15

2.1 . Terminuoti indeliai
2.2. Indeliai iki pareikalavimo 21 15

I5 viso 3296 3182

Palr-rkanq normos uZ terminuotuosir.rs indelius fiziniams nariams svyravo 2021 m. nuo 0,6

% iki 2 % (2020 m. nuo 0,6 0% iki 3%), uL indelius iki pareikalavimo palhkanos nokamos nebuvo.

9. Pastaba. Kitos mokOtinos sumos ir isipareigojimai.

[0. Pastaba, Atid6jiniai.

Atidej iniq isipareigojimam s 2021 m. ir 2020 m. metq pabaigai nebuvo.

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31

Kitos mok6tinos sumos ir isipareigojimai
Surinkti moketini mokesdiai

Atostogq rezervas 3 4

Kitos moketinos iSlaidos J 1

Mokctini atlyginimai
Ii viso 6 5



11. Pastaba. Subordinuoticji isipareigojimai,

Subordinuotqjq isipareigojimq unija 2021 m. ir 2020 m. pabaigai neturejo.

12, Pastaba. Nuosavas kapitalas'

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31

Pa.iinis kapitalas 168 160

Tvarus paiinis kapitalas: 1s5 159

Privalolnas paj inis kapitalas 21 20

Tvarus papildomas paius 134 139

l,rivilesijuotieii pajai 0 0

Nctvarus paiinis kapitalas 13 1

GraZintini paiai 0 1

NesuLvarit.tti papi ldomi pai ai 13 0

Nominali vieno pagrindinio pajaus velte yra 30 eurq. Tvariq papildomq pajq vienr-r pajaus

nominali verte 50 eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas,

turintis pagrindini pajq, Luri vien4 balsq, nepriklausorTrai rruo jo aprnoketo papildomo ar tvataus p;LjaLts

dydZio.
Kredito unija, gr4Zindama asmeniui jo pajinf ina54 uZ pagrindini ar papildomus tvarius pajus.

privalo ji proporcingai, atsiZvelgdama i tq metq, kuriais naryste unijoje pasibaige ar kuriais unijoje

buvo gautas prasylnas gr4Zinti pajinius inaSus uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje balansineje

ataskaitoje iraSytas kredito unijos nuostoliq sumas, surnaZinti. Krcdito unija su savo nariu atsiskaito

ilmokcdarna jam priklausanti pajinl Ina3q uZ pagrindini ar papildomus pajus ir kitas ilmoltas,

susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame hapitale, tik po 10, kai lvcfiinusi kredito unijos

finalsiug blklg nustato, kad atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir
patikimumui. Visr:otiniam nariq susirinkimui patvirtinus mctinirl finar.rsirriq ataskaitq rinkini ir ktedito

unijai nusprendus su nariu aLsiskaityti, apie Si sprendim4 krcdito unija privalo ra5tu prancSti prieZiutos

institucijai ir gauti prieZi[ros institucijos teidimq maZinti pajini kapital4. Leidimas maZinti pajini

kapital4 isduodamas, jeigu prieZitrros institucija isitikina, kad sumaZinus kedito unijos kapital4 jis

bus pakankamas uZtikrinti stabiliq ir patikim4 kredito unijos veikl4.

Nuosavo kapitalo rcikalavimai.

Pagal Lietuvos I{espublikos krcdito unijq istatym? kedito unijos nuosavas kapitalas neLuretr"}

buti nraZesnis uZ jos pajini kapitalq. 2021 m. ir 2020 m. gruodiio 31 d. k'cdito unijos nuosavas

kapitalas nebuvo ma7esnis uZ jos pajinl kapital4.

Nuosavo kapitato pokydiai pateikiami ai5kinamojo raito pricde Nr. 1 ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".
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13. Pastaba. Paliikanq pajamos ir silnaudos.

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

15. Pastaba. F'inansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas.

Straipsnis 2020-12-3t 2021-12-31

UZ paskolas nariams 82 t6
fll vertybinius popierius

UZ leias LCKU
LJZ leSas bankuose ir kitose k-r'edito r.urijose

15 viso pajamq 82 76

UZ indelius 13 8

UZ LCKU paskolas 6 I

tJZ tiksliniq programr.l paskolas

I5 viso s4naudq t9 9

Grynosios paliikanq pajamos 63 67

Straipsnis 2020-t2-31 2021-t2-31

Paskolu admit.ristravi mo mokesdiai 4 1

Komisirriu pajamos uZ pervedimus 6 5

Korteliu aptarnavimo pai amos 2 1

Delspinigiq pajamos 8 9

Kitos paiamos

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
paiamos i5 viso:

20 24

Korteliu aptarnavimo s4naudos 4 8

Kreclito istaigrl paslaugq apmokejir.nas 4 5

Paskolu administravimo sqnaudos 1 1

Komisiniq ir klientq aptarnavilno veiklos
sanaudos

9 t4

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veihlos paiamos

11 10

Straipsnis 2020-12-31 2021-12-31
Finansinio turto vert6s pasikcitimo ir pardavimo
rczultatas

6 -53

Specialiuiu atiddiiniu s4naudos: 6 -53

Specialiujq atidejiniu paskoloms sanaudos 9 -41

Specialiqjq atidcjiniq kitam finansiniam turtui
s4naudos

-2 -5

Nuraiytq paskolq sqnaudos -1 -1

Specialiej i atidoj iniai nebalansiniams
isiparcigo jimams

SusiglaZintos nuraSytos paskolos

L2



16. Pastaba. Bendrosios ir administracinds sqnaudos,

Straipsnis 2020-t2-31 202t-12-3t
Darbo r.rZmokesdio sEnaudos 66 67

Nusidevejirno s4naudos 1 0

Reklamos ir marketingo s4naudos 1 1

Atskaitymu i stabilizaciios londq sqnandos 7 7

Indeliu draudimo jmokos 3 )

Audito iSlaidos 3 I

Ofiso reikmer.rys I 1

Teisines iSlaidos 3

Draudimo iSlaidos 1 2

LCKU nefinansiniu paslaugu iSlaidos 13 17

Kitos iSlaidos t4 14

I5 viso 110 116

17. Pastaba. Kitos veiklos pajamos ir s4naudos.

Kitos veiklos pajamq ir sqr.raudq 2021 m. ir 2020 m. nera.

18. Pastaba. Pelno mokesiio sqnaudos.

Pelno mokestis uZ 2021 bci 2020 mokestinius rnetus nebuvo skaidiuojamas del perkelto

rnokestinio nuostolio uZ praejusius laikotarpius.

19. Pastaba. f urto ir isiparcigojimq grupavimas pagal tcrminq.

{prastinemis verslo s4lygomis kredito unija susidr"rria su galimai pinigq srautq

suderinamumo rizika. Unijos likvidumo rizikos valdymo tikslas-garantuoti, kad unija bus iki galo

paiegi vykdyti savo isipareigoj irnus. Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apirna unijos valdybos

patvirtint4 inlbrnravimo sistemq, likvidumo valdymo kontrolE, finansiniq Saltiniq diversitikavimq,

n unlatonr q jsipareigojimq planavimq.

2021-12-31
Iki 3
m6n.

Nuo 3
mdn. iki 1

metu

Nuo
iki
mctu

1

5
Ilgiau
haip 5
metai

Neapibrditi
terminai vrso

Turtas 1668 426 80u 379 119 3400

lsipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

2579 ,11,1 193 4 200 3400

Likvidusis turLas 1559

Einamieii isiparcigoiimai 181
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2020-12-31
Iki 3

mOn.

Nuo 3

mdn. iki I
metu

Nuo 1

iki 5

metrl

Ilgiau
kaip 5

metai

Neapibr6iti
terminai VISO

Tufias 161 6 448 957 380 102 3503

|sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

2621. 477 209 2 194 3503

Likvidusis turtas t494
Einamieii isipareigoiimai 177

20. Pastaba. Veiklos rizik4 ribojantys normatyvai, istatymq atitikimas.

Unija liksuo.la visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribojandius normatyvus,
taikomus klcdito unijoms;- kapitalo pakankamumo, likvidurno, didZiausios paskolos sumos r icnarr
sholininkui, didZiausios atviros pozicijos uZsienio valiuta ir likvidumo normatyvus.

Inlbrrracija apie unijos rodiklius metq pabaigai:

Rodiklis 2020-t2-31 2021-12-31 LB
nu staty t:r s

dvdis
Kapitalo Dakankamumo rodiklis, proc. 11,73 14,1 5 I 0..5 ',

Likvidurno rodiklis, proc. 842,87 862,74 100

DidZiosios paskolos vienam skolininkui normatyvas
proc. nuo unijos perskaidiuoto kapitalo

20,45 24,40 25

* l,ietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 ,, Del kredito uniiq
veiklos rizikz] ribojandiq normatyvq paLvirtinimo" patvirtiltas 10,5 proc. kapitalo pakankar.nurno

normatyvas bei nr.u.natytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio I d. jam pasickti. Atitinkamai
kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2021 m. sausio 1 d. tr-rri bhti ne maZesnis nci 6,83 proc.

Kredito unijq, kuriq kapitalo pakankamumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 proc. ( taikornas
pereinamasis laikotarpis), paskolos sumos vienam skolininkui iki 2021 gruodZio 31 d. netlrri vir5yti
maZesniojo i5 Siq dydZiq: 25 proc. klcdito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150000 Eur'.

Covid-19 pandemija ncturejo reikSmingos !takos kredito unijos veiklos normatyvtl
vykdymui.

21. Pastaba. Susijusios Salys

Unijos susijusiais asmcnimis yra laikomi Vadovai, kaip 1ai apibreZia lstatylno sLr. Nr.
27 ir su jais susijg asmenys: vaikai, fvaikiai, sutuoktiniai, partneryst? iregistravg sugyventiniai, tcvai,

iteviai.

2020 m. 2021 m.

Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq
iSmokq, iskailant susijusius mokesdius

40 15

Kilos priskaidiuotos sumos
l5 viso: 40 15

lsipareigojimq vadorybei, neiskaitant priimtq
inddliu, likuiiai laikotarpio pabaigoje

1,4



Unijos susijusioms Salin.rs iSduocla paskolas bei pliima indelius rinkos s4lygol'ris. Susijr.rsiotns

ialims iSduotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai:

2020m. 2021 m.
ISduota paskolq likudiq 4 4

Palukanq pajamos I 0

Priimta indeliq likudiq 10 1l

PalIkanq iilaidos 0 0

22. Pastaba, Ncbalansiniai isipareigojimai ir neapibr6Ztumai.

l). 2021 m. gruodZio 31 d. krcdito unija nebalansiniq jsipareigojimq pagal pasira5yLas,

tadiau neiBmoketq paskolq sutartis, nebuvo ( 2020 m. gruodZio 31 d.-nebuvo).

2). Unija nr"romojosi patalpas pagal sutarti, sudarytq 2016.09.30-2021.09.3 0 laikotarpiui,
kas menesi mokedama 250 Eur dydZio nuomos mokesti;- pasibaigus sutarties terminui, 2021 nt.
rugsejo 29 d., buvo sudaryta neterminuota patalprl nuomos sutartis Nr. 2021110101, numatant nuomos
mokcsti 320 Eur/ meu.

23. Pastaba, Informacija apie pinigq srautus.

Inlormacija apic pinigq srautus pateikiame priede Nr. 2 ,,Pinigq slautq pokydiai"

24, Pastaba. Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas'

Eil.Nr. Rodikliai Surna ( lur )

7. Ncpaskirstytas pelnas (+), nuostolis O finarsiniq rnetq pradZioje

2. Apskaidjuota pelno (+), nuostolio (-) per 2021 ni. 14

Visas pelnas (+) nuostolis () ( 1+2 eilutes) 14

3.1. Pelno mokestis

3.2. Atskaitymai j privalomqji rezcruini kapital4 t4

3.3. Atskaitymai j kredito unijos atsargos kapital4

3.4. l(itos iSmokos, numatytos krcdito unijos jstatuose

4. Nuostolio dengirras iS privalornojo rezcrvinio kapitalo

Ncpaskirstytas pelnas ( t-), uuostolis (-) 2022 sausio 1 d.

25. Pastaba. Poataskaitiniai ivykiai.

Del ivykusios invazijos i Ukrainq buvo atliktas preliminarus galimo neigiamo poveikio
jvertinimas kredito unijos paskolrl portfeliui. Analizuojant galimq itakE paskoltl portfeliui, buvo
nagrindjami skolininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie gali patirti nuostoliq savo veikloje
del tokiq kriterijq kaip pardavimo pajamq sumaZejimas, kai prekds eksportuojamos i Rusijq,
Baltarusijq ar UkrainE, produkcijos tiekimo sutrikimas, kai dalis Zaliavq perkama i5 paveikttl
Saliq, darbo jegos trlkumas, kai samdomi darbuotojai yra i5 paveiktq Saliq ir del
susiklosdiusios situacijos nebegales tqsti darbo santykiLl, imon6s akcininkq ar valdymo
strukturos ypatumai, del ko gal6tq sutrikti imones valdymas, veikla ir pan. Atlikus preliminarll



vertinimE buvo padaryta iSvada, kad tiesioginis poveikis paskolq portfeliui yra labai ribotas,
kredito unijos klientq, turindiq tiesioginiq ar netiesioginiq sqsajq su paveiktais regionais,
skaidius yra nereik5mingas. Tadiau paminetina, kad situacija yra nuolat kintanti ir
nenuspejama, tod6l del egzistuojandio didelio neapibreZtumo finansiniq ataskaitq rengimo
metu n6ra galimybes atlikti pilno galimo poveikio jvedinimo.

2021. tt^t. gruodZio 2l d. gautas Lietuvos banko linansq rinkos prieZihros komitcto
priirntas sprcndir.nas (Nr. V 2021l(1.160.E-9001)-441-39) leisti reorganizuoti Radvili5kio krcdito
unij4, prijungiant i4 prie GrinkiSkio krcdito unijos;- sprendimas priimtas atsiZvelgiant i Grinhi5kio
kredito unijos (uridinio asmens kodas 110087289, rcgistruotos buveines adresas; 'i'ilto g.43,
Grinki5kis, LT-82388 Radvili3kio r. sav.) ir Radvili5kio kredito unijos (uriclinio asmens kodas

110067258, registruotos buveines adresas: Vasario 16-osios g. 5-1, LT-82135 Radvililkis) praiyrn4 ir
vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito r-rnijq istatymo 70 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Sritikimo
vykdyti kredito unijos reorganizavim4 ir leidiuro reorgar.rizuoti kredito unij4 iSdavimo taisyklemis,
patvirtintornis Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodZio l6 d. nutarimu Nr. 195 ,,Del Lictr.rvos

banko i5duodamq lcidirnq kredito unijours", ir Lietuvos bar*o valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo
NL. 03-67,,DcI pavedimo vykdyti tam tikras su finansq rinkos prieZiura susijusias Lictuvos banko valdybos

funkcijas" 2 punktu.

L. e. p. administracijos vadove Simona AndruSkaite

Vyr. buhaltere .-..-.,/

OLl/w 
-' Nijole Rimaitc

16
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Ai6kinamojo ra{to pr edas
Nr.2

RADVILISKIO KREDITO UNIJA

(kred to unljos pavad nimas)

1 10067258 Vasariol6-osios g.5"1 RadviliSkis tel.B 422 54253 , el. paatas: rku@lku.lt
(kred to unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYdIAI

2022.01.17
(ataskaitos sudaryn'ro data)

202'i metai
tukst. Eur.

Eit.
Nr,

Straipsnial Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Pra6je
finansiniai

metai

t. Pagrindines veiklos pinigq srautai

t.1 .1 gautos palukanos 13 77 B3

t.1 2. sumoketos palikanos 13 13 1S

t.1 Rezultatas 13 64

t.2.1 gauti komisin ai 14 14 12

t.2.2 sumoketikomisiniai 14 14 10

t.2.2. Rezultatas 14 0 2

1.3.'l susiqra:intos paskolos ir kitos jplaukos l5 kred to !nilos nariLl 662 693

13.2. suteiktos pasko os ir kitos iSmokos kredito !niios nariar.s 4 444 314

t.3. Rezultatas 4 222 379

I 4.1
ndeliq iS k ientq r kredito unjos nariq jplaukos

8 11123 1 1519

1 4.2. indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos
B 11235 10494

1.4.
Rezultatas

B 112 1025

1.5.1

iplaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos r speciailosios
pask rties ldSq iplaukos) 3 347

528

L5.2.

iSmokos kredlto istaigoms (grq:intos paskolos ir specialioslos
paskirties ldSq iSmokos) 3 347

811

t.5. Rezultatas 3 0

.6 1 kitos u: pasla!gas gautos sumos 14 I B

t.6 2. kitos pagrindinds veiklos pinigq iSmokos 14 111 109

1.6.3. sumoketas pelno mokest s 0 0

.6. Rezultatas 14 -102 -101

Grvnieii paqrindinds veiklos piniqu srautai 1086

lL lnvesticin6s veiklos pinigq srautai

.1 .1 lplaukos perleidziant verlvbin !s popierius

t.1 .2 Smokos islqviantvertvbinius popierlus

t.'1 . Rezultatas

|.2.1
lplaukos perleidziant ilgala ki mater alqjj, nemateria qli tuftq

|.2.2. Smokos js qyjant qaLaikj mater alqlj, nematerialqij turta 6

t.2. Rezultatas 6 0 0

I 3.1 kitos investicines veiklos oiniou iolaukos 0 0

| 3.2. kitos investicinds veiklos piniqq iSmokos 0 0

t.3. Rezultatas 0 0

Gryniei! inlestilrtCavlltlsgBifl qullau!4 0 0



PINIGU SRAUTU POKYdIAI

L.e. p.ad ministraci.jos vadove

Vyr. bu ha lte 16

Simona And ruSka itd

Nijole Rima ite

t.1 .1 oaiu imokos 12 11 7

|t.1.2. isstoiusiems nariams qrazinti paqrindiniai ir papildomi Da ai 12
18

16

t.1.3. pe no dalies iSmokdiimas kredito unlios nar ams 0 0

t.1 Rezultatas 12 -7 -9

|t.2.1. paqal subordinuotuoslus isiDare qoilmus oautos sumos

a|t.2.2 paqal subordinuotuosius isiDare qoiimus ismok6tos sumos

|1.2. Rezultatas

I t.3.1 k tos finansinds ve klos p n qu iplaukos 0

I .3.2 kitos finansinds veiklos piniqu ismokos 0 0

t.3. Rezultatas 0 1

Grynieii finansin6s veiklos piniqu srautai -7

Grynasis pinigq srautq padiddjimas (suma:djimas) 65 1078

Pinigai Iaikotarpio prad:ioje I 1494 416

Pinigai laikotarpio pabaigoje I 't559 1494

Pastaoos I Finansiniai Praeje
flnanginiai

metai
Straipsniai Nr. I metai



RADVILISKIO KREDITO UNIJA
(kredito unijos pavadin mas)

110067258 Vasariol 6-osoios g. 5-1 RadviliSkis tel.8 422 54253 , el. pastas: rku@lku.lt
(kred to !nijos kodas adresas kitiduomenys)

2021 m. gruodiio men.31 d. PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

2022.A1.17
(ataskaltos sudarymo data)

2021 m. tUkst. Eur

t. Palikanq pajamos 13 76

. 13 I 19

It. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos palamos 14 2A

Kon]isinlq ir klient!l aptaTnavimo veik os sQnaudos 14 14 I

Finansinlo turto vedes pas keitimo ir pardavirno
rezultatas

15 -6

V1 Spec aliqjq atidelin q sqnaudos 15 6

v2. Kitas finans nio tufto vedes pasikeitlmo r
pardavimo rezultatas

'15 0 0

vt. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas
(nuostolai)

0 0

v . Bendrosios ir adm niskacines sAnaudos 16 116 110

v t. Kitos ve klos palamos 17

0

0

IX, Kiios ve klos sanaudos 77

0

0

XI, Pelno rnokestis 18 0 0

Simona And ruika ite

Vyr. buha ltere Nijole Rimaite

Eit.
Nr. St.aipsniai Pastabos

Nr.
Finansinlal

metai

Praeje
flnansiniai

metai

82

Pa 0kanLl sqnaudos

24

X, PELNAS (NUOSTOLIAI) PRES
APMOKESTINIMA 14 -42

x . GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 14



RADVILISKIO KREDITO UNIJA

(kredito unijos pavad nirnas)
'l'10067258 Vasariol6-osios g 5-'1 Radvili5kis.

tel.8 422 54253 el. pastas: rku@lku.lt
(kredito uniios kodas, adresas, kiti duomenys)

2021 m. gruodiio 31 d. BALANSAS

2022 m. sausio 17 d.
(ataskartos sudarymo

data)

2021 'i],etai t[kst. EUR
(ataskalt nis laikotarpis)

TURTAS Pastabos
Nr. Finansiniai metai

Pra6je
finansiniai

motai
TURTAS

t. Pinigai ir pinlgq ekviva entai \ 1559 1494

lnvesticijos j vertybinius popierius 2 64 59

It.
Kred to istaigoms suteiktos paskolos ir kitos S iq gautinos

sum0s 3 26 26

]V
Kred io unijos nariams sutelktos paskolos r k tos a jq gautlnos

sum0s 4 1923

K tas finansinis tL.r(as 5 0 0

vt. Atsargos u2 sko as per mtas ir k tas turtas 0 3 1

v|. lLgalaikis maierialusis tu rtas 0 0

v t Nematerialusis turias 0 0

TURTO IS VISO: 3400 3503

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabos

Nr,
Finansiniai metai

Pra6jQ
linansiniai

metai
B. MOKETTNOS SUMOS rR IStPAREtGOJllAT 3200 3309

[,4oketinos sumos ir isiparelgojimai kredito istaigoms 7 13 7

.

Moketinos sumos ir isipareigojima klientams ir krediio unijos
naria rns 8 3182 3296

t. Kitos moketinos sumos ir isipareigojlmai 9 5 6

IV, At dej n ai 10 0 0

Subordinuotieji is pareigojimai 11 0 0

Nuosavas kapitalas
194

Pajin s kapitalas
1"2 160 168

tL. Privalomieli rezer!ai ir kapita as 12 26 68

t. Perkainojimo rezervas 0 0

IV,
Nepaskirstytas s pelnas (nuostolia )

24 14 -42

LV.1
Ataska tiniq metq pelnas (n!ostoliai)

24 14 -42

tv.2.
Ankstesn q metq pe nas (n!ostoliai)

0 0

NUOSAVO K-APTTALO tR IStPAREtGOJtMU rS VrSO:
3400 3503

L,e, p. administracijos vadove

Vyr. bu ha ltere

Simona And rulkaite

N ijole Rimaite


