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I. BENDI{O.II INFOI{MACIJA

GrinkiSkio kredito unija buvo uZregistruota 2002 rr liepos 4 d.. Duomenys apie hredito

unij4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmentl registre.

Lictuvos bankas 2002-07-021 i5dave licencii4 GrinkiSkio kredito unijai teikti licencines

finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos k-tedito unijq istatynrc.

Grinki5kio kredito unija - tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq lkinius ir socialinius porcikius,

turi licencij4 ir verdiasi indeliq il kitq gr4Zintinr4 leiq pliemimu ii nepro I'esionaliq rinkos dalyvir-1 ir

jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kredito r"urijq istatyme nustatytq finansinitl paslaugq

teikirnu jstatynre rrrrstalylienrs asmerrims ir prisiirrra srr ttro susijusiQ rizikq bci rtsrrkoml bE.

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

Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

I{espublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansr-1 istaigq istatymu bei kitais

istatymais, prieiifrros institucijos priimtais tciscs aktais ir savo istatais.

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

Unija yra lsikfirusi adresu : Tilto g. 43 Glinki5kis Radvili5kio r.

Kredito unija 2021 m. grr.rodZio 31 d. turejo Sias nutolusias kasas:

1 . Pocilncliq kasa Dotnuvos g.7 Pociunelirl mstl. Iladvili5kio r.

2. Siaulenq kasa B. Burado g. 2 Siaulcnq msLl. Radviliikio r.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dilbo 5 darbuotoj ai (2020 m. pabaigoje

- 5 darbuotojai). Informacija apie kredito unijos narius ir asooijr:otus narius pateikiama ienriar,r:

Finansiniai metai Pradjg finansiniai metai

Nariai Asocijuoti
nariai

Nariai Asocijuoti
n:rriai

Fizir, iai asmenys 145 8 1479

Juridiniai asmenys 15 15



II. APSKAITOSPRINCIPAI

Zerniau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Kredito unijos 2021 nr.

llnansines ataskaitas.

Pagrindas parcngimui

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

Respublikos buhalterines apskaitos istatymq, Lietuvos Respublikos jmoniq finansines atskaitouybes

fstatym4, galiojusius Lictuvos Respublikos verslo apskaitos stiurdartus, kurie apima staudalLr-rs it'

metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, ttuto vertinitno ir ncmohumo

valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutalimus, reglamcntuojandius kredito unijq apskaitos tvarkyuq,

ir unijos apskaitos politik4.

Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoliniais metais - prasideda sausio 1 d. ir

baigiasi gruodZio 31 d.

Kredito unija apskaitq tvarko Lietuvos rcspublikos nacionaline valiuta, eurais.

Sumos Siose l'rnansinese ataskaitosc yra pateiktos t[kst. eun"1, j ei nera nurodyta kitaip. Del suntq

apvalinimo iki tlkst. Eun1, sumos lcntelese gali nesutapti, tokie nesutapimai yra neleikSrningi.

Kredito unija nevykdo sandoriq uZsienio valiuta ir neturi uZsier.rio valiuta isreik3to tul'to ir

isipareigojimq likudiq.

Pugrindiniai principai

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

tuftas, nuosavas kapitalas ir isipareigoj imai, pajamos ir s4naudos blltq ivertinti apdairiai, t. y., kad jq

verte nebr.rtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinte.

Turinio, o neformos pirmazybd. fJkines operrcijos ir hkiniai ivykiai kredito unijos apskaitojc

ira5orni pagaljq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljqjuriding florm4.

Reikimingumts. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia visq pakankarna reikSming4

infbrmacijq. Informacija reik3minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitrl vaftolojai gali priimti netcisingus ekonominius sprendimns.

Veiklos tgstinunras. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito rmiia

veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kadji nesiruo5ia lihviduotis ir.ios veiklos stiLys uebus

reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovumos. Pagal pastovumo princip4 turi bhti galima palyginti krcdito unijos

skirtingq laikotarpiq linansines ataskaitas. 'I'okio palyginimo reikia, kad bhtq Zinomos kcdito unijos

finansincs blkles, tur1o, pajanq, sqnaudq ir pinigq sraulq keitimosi tendencijos, todel visais

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

tik tada, jeigu tuo siekiama leisingai parodyti kredito unijos finansing bDklg ir veiklos rezultatus. Jci



per ataskaitini laikotarpi arba jam pasibaigus tam tikrq apskaitos sridiq politika kcidiama,

aiSkinamajame ra3te nurodoma, kokie btrtq finansiniai rezlltatai,jeib[tq taikoma ankstesne apskaitos

politiha, ir kokie iie yra dabar.

Ktupimos. Veiklos operacijos pripaZlstarnos tada, kai jos ivyko (nc pinigq gavimo arba

iSleidirno momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansincse ataskaitose. Finansines ataskaitos,

parengtos taikant kaupimo principq, inlormuoja vafiotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir

apie isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suptfifi!omumos, Finunsin.'s ataskaito> turi bLrti sr.rprantamos vartotojattts. turitttictns

pakar.rkamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems aualiznoti pateikt4 informacij4.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padcda vartotojams ivefiinti praeities, dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir sr.rvokti anksdiar"r priimtq sprcnclirnq

veiksrningumq.

Patikimumas, tikrumas ir teisiflgumns,lntbrmacij a patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami

ir joje nera reikirningq klaidq. I5 kredito r-rnijos finansines ataskaitos turi brrti matyti tikra ir

teisinga finansine blkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pakeitimai.

Palyginimas, Kledito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotatpi, siejamos sr-r

s4naudomis, patirtomis uZdirbant tas pajarnas. Finar,sines ataskaitos sudaromos taip, kad

finansiniq ataskaitq informacijos vartotojai galetrl palyginti jose pateikt4 intbrmacij4 su kitq

ataskaitiniq laikotarpiq bei kitLl kredito unijq pateikiama ir.rformacija ir teisingai ivertinti

linansines bukles, veiklos rezultatq, pinigLl srautq pokydius.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

kitose kredito istaigose ivairia valiuta laikonii kredito unijos pinigai ir indeliai iki

parcikalavimo, kurie pripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijos i vertybinius popicrius

Investicijq i vertybinius popicrius straipsnyje parodomos investicijos i Lictuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomin6s erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius

popierius. Sie vertybiniai popieriai pripaZlstami ir vedinami pagal 18-ojo vcrslo apskaitos

standafio "Finansinis turtas ir finansiniai lsiparcigoj imai" nuostatas.



Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautintl sumq straipsnyje parodomos Salics ir

uZsienio kredito fstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos surnos ir

avansai. Paskolos ir i3 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir veltinamos pagal 18-

ojo verslo apskaitos standarto "F'inar.rsinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siar.nc

straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos pallkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kilq i5 jq gautinq sumq straipsnyjc parodomos kredito

unijos nariams suteiktos paskolos ir i3 jq gautinos snlllos kar1n su sukauptomis pahkanotnis.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos

standarto "Finansinis tultas ir finansiniai jsipareigojirnai" nuostatas (amofiizuota savikaina, kuti

gaunama taikant apskaidiuotqiq palfikanq rnetod4).

Suteiktos paskolos ir gautinos sum.os - tai nciSvcstinis, aktyvioje rinkoj e nekotiruojamas

finansinis tufias, uZ kurl atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustalytomis sumomis. Pirm4 karLq

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

vefiinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaidiuojama taikant apskaidiuotqiq

palukanq normos metodq. Suteiktos paskolos ir kitos i5 iq gautinos sumos apskaitomos sr-t

palfikanomis bei ivertinamas paskolq nuvertcjimas (sudaryti specialieji atidejiniai).

l'askolq vertds sumai6jimas

Paskolos yra ve(inamos vadovaujantis Lietuvos Itcspublikos teises aktais, Lietuvos Batrko

valdybos nutarimais, kredito r"urijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos flnar.rsines

skolininko bhkles verlinimo tvarkomis ir Verslo apskaitos standattais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kartq per menesl. Kredito unija paskolq vertinir,ro melr-t

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

rezultatus, paskola priskiriama paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojan.ros j per.rkias grupcs. AtsiZvelgus lpaskolos rizikos glup9,

kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitincs veltes

dalies sumaZejino dydZiai pateikti lentelcjc:

Paskolq rizikos grup6
Apskaitin0s vcrtds sumaZtj irn o

dydis proc.

2021 m. 2020 m.

standartine (I rizikos grupc) 0 0

galimos rizikos (I1 rizikos grupe) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos gmpc) 25 25

abejotina (IV rizikos grupe) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupe) i00 100



Paskolq vcrtes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant I paskolq rizikos grupg (1iketin4

atgauti paskolos apskaitines vcrtes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq

srautq). Apshaidiuojant uZtikrinimo priemoncs pinigq sraut4 taikot.na 7 proo. (2020 nt. - 7 proc.)

diskonto norma.

Sudalydama spccialiuosius atidejinius (vertindanra paskoltl vertes sumaZejimq) kredito

ur.rija vadovaujasi Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 uutariuru Nr. 38 "Del kredito unijq

minirnaliq paskolq vertinimo reikalavin'rq patvirtinirno" bei jo velesniais pakeitimais.

I(ito finansinio lurto straipsnyje parodomos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4

materiahji ir ncmateriahji tur14, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis tuflas,

neparodytas kituose balanso straipsr.riuose, pripaZlstan-ras ir vertinamas pagal 18-jo verslo

apskaitos standafio "Fir.ransinis tuftas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Ncfinansinis turtas

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

atsargq, uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri adimiausitt tnetu ketinama parduoti, ir ikitus

turto straipsnius neitraukto turto vefie. UZ skolas pelimtas nefinansinis turlas, kurl afiimiausiu

metu ketinama parduoti, pripaZistamas tikqja verte atemus pardavin'Io i3laidas (o perernirno

verte), o veliau kaip il atsargos veftinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarlo "Atsargos"

nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos vciklojc naudo.iamo

ilgalaikio materialiojo tufio, apskaitoje uzregishuoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto

"llgalaikis materialusis tufi as" nuostatas, vefi 0.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma k'edito unijos veikloje naudojamo

ncmaterialiojo turto, pripaZinLo ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-c-rjo verslo apskaitos

standarto "Nematerialus tufias" nuostatas, vefic.

Ilgalaikis turlas (patvirlinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500 Eur (2020

m. -500 Eur), parodomas isigijimo vefie, sumaZinta sukaupto nusidcvcjimo (amorlizacijos) ir

turto nuvcrlejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesinl bDd4,

proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro turto vieneto lsigijimo vefig per numatomq ju

naudojimo laikotarpi.



Turto naudojin-ro laikotarpiai pateikiami Zemiau:

Ilgalaikio turto grup6
Nusidtv0jimo (amortizacijos) laikotarpis,

mctais
Programine iranga 3

Pastatai 25

Lcngvicji aulomobiliai 6

Baldai 6

I(ornpiuterine iranga 3

Kita iranga 4

Remonto ir prieZiiiros i5laidos pripaZfstamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai.jos

patiriar.t.tos, Ilgalaikio rnaterialiojo tr-rrto rekonstraviuro ir remonto darbq registravimas apskailoje

priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

Moketirul sumtl ir isiparcigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito uni.jos

jsipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito jstaigoms suma. Moketinos sumos ir'

isipareigojimai kredito jstaigoms pripaZistarni ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standal'to

"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos naliams stlaipsnyjc perodoma visa

kredito unijos lsipareigojimq klientams, kurie ncra kredito istaigos, ir kredito unijos nariams suma.

Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir k-r'cdito urijos nariams pripaZistami ir vertinrrni

pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Iinansinis tuftas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje palodomos kitos moketinos sumos ir

isipareigoj imai, neparodyti kituose mokctinq sur.uq ir isipareigojimq straipsniuose. Siarne stLaipsnl.je

parodomos moketinos suuros ir isipareigoj irnai pripaZistami ir vcfiinami pagal 24-ojo vclslo

apskaitos standarlo "Pelno mokcstis", 31-ojo verslo apskaitos standado "Atlygis darbuotojui" ir

atitinkan, r:s kitus verslo apskaitos standaltus.

Subordinuotuosius kredito unijos jsiparcigo.jimus sudaro kredito unijos iileisti ilgalaikiai skolos

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

(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrAja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq leiq suma,

alskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Vcliau skolintos le5os apskaitornos amortizuota



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

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

taikant galiojandias pal[kanq normas, Skolintos 1e!os pripaZistamos atsiskaityrlo momentu.

Finansinis turlas ir isiparcigojimai sudengianri ir grynoji suma parodoura balar.rse, kai yra

teisine galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba

realizuoti turt4 il jsipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaiinimas

Palhkanq pajamq slraipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito lstaigose laikomrl

pinigq, kredito nnijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas

tik'qja vcrtc. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palrikanq pajamos

apskaidiuojamos taikant apskaidiuotq pallkanq metocl4. Pallikanq pajan.ros pripaZfstamos

kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonominc nauda ir pajamq suma gali bDti

patikimai ivertinta.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito lstaigoms, unijos nariams ir kitierns

klienLams priskaidiuotos palhkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus f sipareigojimus, kurie

nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavin,o veiklos pajamq ir sqnaudq straipsniuose parodomos uZ

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

kitos pagrindines veiklos pajamos ir sEnaudos. Visi papildomai gauti paskolq adrninistravimo

mokesdiai yla nereik3mingi ir pajamomis pripaZistami i5 karto iuos gavus. Komisiniq sqnaudos

yra pripaZfstarnos, kai patiriamos. Komisir.riq pajamos iS operacijq yra pripaZfstamos, kai

atliekama susijusi operacij a.

|inansinio tufto vertes pasikeitin'ro ir pardavimo rczultatq straipsnyje parodomas la'edito

istaigoms ir kledito unijos nariams suteiktq paskohl vefies sumaZejimo ir nuostolio del vcrtcs

sumaZejimo panaikinimo rezultatas. 3iar.l.re straipsr.ryje laip pat paroclomas vertybiniq popicriq

til<rosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popierirl ir kito finansinio tufto vefies sumaZejiruo

par.raikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais, kitu finansiniu lurtu, pelnas arba

r.tuostoliai. Siamc straipsnyje parodomi specialiqjq aticlejiniq, kuriuos kredito unija lbrlruoja

atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i klicnto

finansing ir ekonoming bhklg, iprievoliq pagal sanclorius del linansiniq paslaugq teikimo

vykdymtl, iturimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems lvykdyti ir kitas aplinkybes.

turindias jtakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.



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

valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sryrauclos,

susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kitos veiklos pajamq il kitos veiklos sqnaudq straipsniuose parodomos kituose pclno

(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajarnos ir sqnaudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kledito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno lnokesdio ir

atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio istatymu, 2021

metq apmokestinamajam pelnui taikornas 5 proc. pelno mokesdio tarifas,2020 nretq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra skaidiuojamas naudojant n.rokesdio tariftrs galiojandius ar

patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio tr:r'to

realizavimo ar atidetq mokesdirl isipareigojimq lvykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirlumai atsiranda del sukauptq sqnaudtl ir patirtq nuostoliq pcrkclimo.

Kai apskaidiuoj atrras bendras atidettjq mokesdiq turlinis likutis, jis pripaZistamas finansincse

ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybes nllomone, yra tiketinas.

Per ataskaitinf laikotarpi gautos fplaukos, ncpripaZir.rtos Sio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip isipareigoj imai, o per ataskaitini laikotarpi lvykdytos iSmokos, ataskaitir.rin

laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Nuosavas kapitalas

Unijos pajini kapital4 sudaro visq unijos pajinir4 ina5tl verte. Pajiniai inaiai gali btrti tik

pinigines lmokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia ver1e.

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

Atskaitymai I privalom4ji rezervE arba rczervini kapital4 yra privalomi ir negali blti maZesni kaip 90

proc. krcdito ur.rijos paskirstytinojo peh.ro, iki privalor.nasis rezervas arba rezelvinis kapitalas ir

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

rezervinis kapitalas kedito unijos visuotinio nariq susirirrkinro sprendimu gali buti panaudojamas tilr

kredito r"rnijos veiklos nr-rostoliams padengti. Panaudojus dali privalomojo rezeryo arba lezen,inio

kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kedito uni.jos veiklos nuostoliams padengti, i5 paskirstytioojo

peluo vel atskaitoma i privalom4ji rezervq arba rezervirTi kapitalq tiek, kad privalomasis rezervas arba

rczcrvinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptrl nustatyto dydZio.

Kredito r-rnijos atsargos kapitalas sndaromas i5 kredito unijos r.rariq papildomq inaiq ir (ar) kitq

negr4Zintinq leSq. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis - garantuoti kredito unijos linansini



stabilum4. Kredito unijos atsargos kapitalas krcdito unijos visuotinio nariq susirinkimo

sprendimu gali buti panaudojamas tik kredito ulijos veiklos uuostoliams padengti.

[vcrtinimq naudojimas rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vador.ybei reikia

padaryti tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie turi itakos pateiktoms turto, isipareigojimq,

paiamq bei s4naudq sumoms bei neapibreZtumq atskleidimui. Siq finansiniq ataskaitq

reik5n.ringos sritys, kuriose naudojami vcrtinimai, apima nusidevcjirn4 ir finansinio bci

nefinansir.rio tur1o vertds sumaZejirno jvertinirnus. BLrsimi ivykiai gali pakeisti prielaidas,

naudotas atliekant iveftinimus. lokiq ivertinimq pasikeitimq rezultatas bus apskaitomas

finansincsc ataskaitose, kai bus nustatytas.

Rengiant finansines ataskaitas, vis dar egzistavo neapibreZtumas del tolesnio Covid-i9

pandemijos vyslymosi ir galimos jos itakos atskiriems scktoriams, todel egzistuoja tikimybe,

kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo atliktq lvertinimq.

NeapibrdZtumai

NeapibreZti isipareigojimai nera pripaZjstami finansinese ataskaitose. Jic yra apraSomi

finansinese ataskaitose, i3skyrus atvejus, kai tikimybe, kad ckonoming naud4 duodantys

iStekliai bus prarasti, yra labai maZa.

NeapibreZtas tufias finansinese ataskaitose nera pripaZistamas, tadiau jis yra apraSomas

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

Poatasl<aitiniai ivykiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informaoijos apie Bcndroves padcti

balanso dienq (koreguojantys ivykiai), finansinese ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai

lvykiai, kurie nera koreguojantys ivykiai, yra apraSot'r.ti pastabose, kai tai yra reikSminga.

l'alyginamiej i skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ive(inimq keitinras ir klaidq taisymas atvaizdr.rotos

pagal 7-qji vcrslo apskaitos standaftA. Kredito unijos nustatytas esmir.res klaidos dydis taikytas

sudarant Sias finansines ataskaitas yra0,l-0,30h nuo kredito unijos turlo vertes, bet nc daugiau

kaip 43400 Eur. Taisant esmines klaidas taikornas retrospektyvinis metodas. Praejusio ir

ankstesnio laikotarpio neesminds klaidos, pastebetos ataskaitiniu laikotarpiu, yra taisomos

einamojo laikotarpio finansindse ataskaitose.
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Kur buvo reikalinga, palyginamieji sltaidiai buvo pakoreguoti, kad atitiktq einan,qjq metq

pateikimo pokydius.

1,1



Straipsnis
Finansiniai
metai

Pra0i9
finansini:ri
metai

Pinigai kasose 26 38

LeSos LR komerciniuose bankuosc turimose
atsiskaitomosiose saskaitose 0 0

LeSos centrineie kredito unijoie 715 439

Pin isai kelyie 0 0

Pinisu ir iu ekvivalentu iI viso: 742 477

III, FINANSINIUATASKAITUPASTABOS
l. Pastaba. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

2 Pastaba. Investicijos i vertybinius popierius

Straipsnis
Finansinini
metai

I'radj 9
finlnsiniai
metai

lnvesticiios i LCKU oaius 106 106

lnvesticiios i LCKU kapitala paig nuvertelimas 0 r0

I5 viso 106 96

Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi lveftinti, ar finansinio turto verte yra sumaZdjusi. Jci

finansinio tufio balansine verte yra didesne uZ sumq, tikctin4 atgauti ui tudq, tuolnet Sio turto verte yra
sumaZejusi. Finansinio turto, kuris tikrqja verte neregistruojamas todel, kad jo tiklosios ve(es negalinta
patikimai nustatyti, balansine verte paskuting kiekvicno ataskaitinio laikotalpio dienq turetq blti patikrinama,
ar ncrajos nuveftejimo poZyrniq. Atitinkarnai krcdito unija atliko investicijq i LCKU pajus vertes sumaZejimo
verlinim4. Atliekant verinim4 bLrvo nagrinejama LCKU fhktine finansine bukle bei planuojami finansiniai
rezultatai ateityje. Pamineta,kad LCKU visus pastaruosius rnetus dilbo pelningai , o LCKU visuotirriarnc rrrliq
susirinkime patviftinus LCKU audituotas finansincs ataskaitas uZ 2020 metus ir priemus splendirrq del 2020
m. pelno paskirstymo, buvo padengti visi iki tol tureti sr.rkar.rpti nuostoliai .Taip pat planuojama tolinresne
pclninga veikla, remiantis LCI(U stlatcginiu veiklos planu 2021-2023 mctams. AtsiZvelgiant jSi4 informacrj4
vertes sumaZejin.ras investicijai iLCKU pajLrs 2021 rn. gruodZio 3l d. bLrvo pilnai atstatytas ir sudare 0,00
(2020 rn gruodZio 31 d. vertes sumaZcjimas [,CKU pajams sudare 10630,00 Eur) . LCKU 2019 m.

visuotiniame nariq susirinkime, kuris vyko 2019 ni. kovo 26 d., buvo nutarta, kad LCKU nariq pajiniai inaiai
i LCKU kapitalq tuletq sudaryti ne maZiau kaip 1,9 ploc. unijos aktyvq (tut1o). lJnija vykdo nutarimq.

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

Straipsnis
Fin:rnsiniai
metai

l'radj q

finansiniai
metri

Tcrminuotieii indeliai LCKU

L Terminuoti indeliai 2259 2303

1.1. iki 3 menesiu 653 601

1.2. nuo 3 menesiu iki I metu r 305 1351

1.3 nuo 1 iki 5 metu 301 351

1.4. daugiau kaip 5 nictu 0 0

LeSos laikomos LCKU likvidurno rezerve (specialiosios
paskifties leSos) 40 35

I5 viso 2299 2338
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Apskaidiuotosios palukalq normos uZ telninuotus indeliLrs 2021 m. svyravo nuo 0,10 proc. iki 1,13 proc.
(2020 m. nuo 0,10 proc. iki 0,91 ptoc.).

Kledito unija laiko specialiosios paskirties le5as LCKU, likvidunro palaikymo rererre. 3i. rezcrvas sl<irtas

kredito unijr4, LCKU nariq veiklos likvidumui u2tikrinti, suteil<iant J<redito unijons Iikviciurro paskolas arba
iSrnokant sukauptas leSas pagal krcdito unijos parcikalavirnqjos likvidumo padidinirnui. Krcdito unijos LCI(lJ
nares specialiai tarn tikslui LCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq susilinkirnir
patviftint4 dal! le3q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje. Esant poreikiui likvidumo
palaikymo rezervo leiq petekliq kredito ulija gali atsiinti, Ul likvidumo palaikyno rezervo leias kleclito
r:nijorns palukanos nera mokarros.

4 Pastab:r. Kredito unijos nariams suteihtos paskolos il kitos i5 jq gautinos surnos.

Paskohl portfelio struktura ir pokydiai, tfikst. curq:

Rizihos sruDE

Apskaitind
vertd 2021
m.

Spec.
rtid6iiniai

Apshaitin6
vcrt0
2020m

Spec.
atiddiiniai

Sutciktos paskolos ir kitos gautinos suuros 1855 0 1807 0

Standartini 1644 0 1602 0

Galirnos rizikos 185 I 94 1

Padidintos rizikos 0 0 68 I

Abeiotina 13 0 2l 0

Nuostolinga 13 2 z2 1

I5 viso 1855 3 1807 3

Amortizuota savikaina 1852 1804

Sufomruotas specialiqjq atidejiniq paskolorns likutis 2021 melq pradZioje buvo 2,6 tukst. Eur, per 2021 nretLts

specialieji atidejiniai paskolorns padidejo 0,6 tirkst. Eur.
COVID-19 pandernija netLrrejo reikimingos jlakos krcdito unijos kreditavimo apimtims. DidZiausiq ktedito
unijos paskolq portfelio dali sudaro paskolos Zerlis ukio sel<toriui.

2020 m. balandZio rnen. kredito unta, kaip ir visos LCKU priklausanditl kedito
unijos, prisijunge prie Lietuvos bankq asociacijos paskelbtq moratoriumr"l, pagal kuriuos siltlon.ras

pagrindines kcdito sumos imokq atidejimas fiziniams ir juridiniams asmenims;- iki 2020 m. melrl

pabaigos nebuvo unijos klientq pra5ymq del paskolq mokcjimo grafikrl pefivarkymo, atsiZvelgiant i
Covid-19 situacijos sukeltus padarinius skolininkams.

2021 m. sausio rTTen. r'noraloriumai fiziniams ir juridiniams asmenims buvo pratgsti, tadiau per

2021 metus besikreipiandiq asmenq nebuvo.

5 Pastaba, Atsargos, uZ sl<olas perimtas ir kitas turtas

Straipsnis
Fin:rnsiniai
mctai

l'radj 9
finansiniai
metai

Blrsirno laikotarpio iSlaidos 1 I

I(itas turtas 0 0

Atideto pelno mokesdio turlas 0 0

Ii viso 1 I
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6 Pastaba. Ilgalail(is materialusis ir nematerialusis turtas

Straipsnis Lemt Pastatai

Kompiute
rind

iranga Baldai

Kitas
ilgalai

kis
turtas

Transporto
priemonds

Nemate-
rialusis
turtas I5 viso

Likudiai 2020
m. sausio 1 d.

Isisiiimo verte 10 2 3 15

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) -9 1 -2 -13

Likutine verte I 1 2
Apvvar-ta pcr
2020 metus

Isisiiimai 0 0 0

Pardavirnai 0 0 0

NuraSyrnai 0 0 0

Nusidevejimas
(amortizaciia) I 0 -1

Likudiai
2020m.
eruodZio 3l d.

Isisiiimo verte l0 2 t5
Sukauptas
nusidevej imas
(amorlizaciia) -10 -1

.., -14

Likutine velte 0 1 I

Apyvarta per
2021 metus

Isisiiimai 0 0 0 0

Pardavirnai 0 0 0 0

Nuraiymai 0 0 0 0

Nusidevejimas
(amortizaciia) 0 0 -l 1

Likudiai 2021
m. gruodzio 3l
d. 0 0 0 0

Isisiiirno verle t0 2 3 15

Sukauptas
nusidevejimas
(amortizaciia) -10 _1 -3 -15

Likutin6 vert6 0 0 0 0
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Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie frnansiniai metai

Paskolos iS t,CKU 0 0

Tiksline kredito liniia i3 LCKU l5 48

[5 viso 15 ,18

7 Pastaba. Mokdtinos sumos ir isipnrcigo,limai liredito jstaigoms

Kredito linijos paskitis - kreditams pagal finansing priemong "Verslumo skatinirnas 2014-2020,
finansuojamas i5 Europos socialinio fbndo" tcikti.
Tikslines kred ito linijos panaudojino terminas yra iki 2023 - 10-3 I . Galutin is tikslines kredito lilijos gr4Zinimo

terrninas 2033-I 1-05.

8 Pastaba, Mokdtinos sumos ir isipareigojimai klientarns ir hredito unijos nariams

Straipsnis Finansiniri metni Pra6ie fi nansiniai metai
1. Moketinos sumos ir isipareigojimai
fiziniams asmenims 4432 4t14

I .l . Terminuotieii indeliai 1335 1416

1.2. Indeliai iki pareikalavimo 3097 2698

2. Moketinos sumos il jsipareigojimai

iuridiniams asmenims 90 64

2. 1. Terrninuotieji indeliai 0 0

2.2. Indeliai iki pareikalavirno 90 64

I5 viso: 4522 4238

2021 rn. gruodZio 31 d. palukanq normos uZ tcrminuotuosir.rs indelius fiziniams asr.nenims svyravo nuo 0,3

proc. iki 0,65 proc. (2020 tn. - nuo 0,30 proc. iki 0,65 proc,), juridiniams asmcnims - nuo 0,0 proc. iki 0,0
proc. (2020 m. - nuo 0 proc. Iki 0 proc.). UZ indclius iki pareikalavimo palukanos mokamos nebuvo.

9 Pastaba. Kitos mok6tinos sumos ir lsiparcigojimai

Straipsnis Finansiniai metai Pradie finansiniai mctai

Atostogu rezervas 1 6

MoketinasVSDFV rlokestis 0 0

Moketinas pelno mokestis 1 I

Moketinos i5laidos uZ ivairias paslaugas J 3

I5 viso: 1l 10

10 Pastaba. Nuosavas kapitalas

Straipsnis Finansiniai rne tai Pra6ie finansinili metai

Paiinis kapitalas 156 156

Tvarus paiin is kapitalas: l5t 146

Privalomasis paiinis kapitalas 42

Tvarus oaoildomas paius 109 I 0,1

Privilegiiuoticii pa jai 0 0

Netvarus oaiinis kaoitalas 5 10

GraZintini paiai 5 r0

Nesutvarinti papildorni paiai 0 0
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Norninali vieno pagrindinio pajaus verte yra 30 eulq.'Ivariq papildornq pajq vieno pajaus notlinali vefle 50

eurq. Visas unijos pajinis kapitalas yla apmoketas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis pagrindirj pajq, turi
vienq balsq, nepriklausomai nuo jo apmokdto papildomo ar tvaraus pajaus dydZio.
Kredito unija. gr4Zindama asrneniui jo pajinl inaiq uZ pagrindini ir (ar') papildonius (tvarius) pajus, privalo jj
proporcingai, atsiZvelgdama !tt1 nietq, kuriais naryste kledito unijoje pasibaige ar kuriais kledito ulijo.je buvo
gautas praByrnas gr'4Zinti pajinius inaBus uZ papildomus pajus, patvirtintoje metineje balansineje ataskaitojc
jra5ytas kredito uniios nuostolirq sumas, sumaZinti. Klcdito unija su savo nariu atsiskaito iSrnokcdama janr

priklausantj pajinl jna54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijusias su jo dalyvavimu
kredito unijos pajiniame kapitalc, tik po to, kai jvertinusi kredito unijos finansing buklg nustato, had

atsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam naliq susirinkimui
patviftinus rretiniq finansiniq ataskaitq rinkini il kledito unijai nusplerdus su nariu (nariais) atsiskuityti. lpic
ij sprendim4 krcdito unija privalo raitu planeSti prieZilros institucijai ir gauti prieZiuros institucijos lcidinr4
ma2inti pajinj kapital4. I-eidimas rnaZinti pajinj kapital4 iSdr.rodamas, jeigu prieZitros institucija jsitikina, kad
sumaZinus kredito unijos pajini kapital4jis bus pakankamas uZtikrinti stabili4 ir patikirn4 kredito unijos veil<lq.
Pagal Lietuvos Respublikos krcdito unijq jstatymq ktedito unijos nuosavas kapitalas neturetq buti maiosnis
uZjos pajinl kapital4. 2021 m. ir 2020 m. gruodZio 3l d. kredito unijos nuosavas kapitalas ncbuvo rnaZesnis

uZ jos pajini kapital4.
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikiarri aiSkinamojo raSto priede Nr. I "Nuosavo kapitalo pokydiai",

l1 Pastaba. Paliikanq pajamos ir s4naudos

Straipsnis Finansiniai metai Pradie Iinansiniai metai

UZ paskolas nariams 124 t23

UZ vertybinius popicrius 0 0

I I7 leias LCKU t3 6

t5 vlso DaIamu 737 129

LI7 indelius 5 5

UZ LCKU paskolas 0 0

UZ tiksliniu programq paskolas 0 0

I5 viso s4naudq 5 5

Grvnosios paliikanu paiamos 132 124

12, Pastaba. Komisiniq ir klicntq apt:rt'navimo veiklos pajnmos ir s4naudos

Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie fi nansiniai metai

Paskolu adrninistravimo mokesdiat 8 8

Komisinir; paiarnos uZ pervedirnus 24 25

Korteliq aptarnavimo palamos 2 2

Delspinisiu paiamos 1 5

Komisiniai ii komunaliniq jmokq
moketoiu/gaveiu 2 2

Kitos paiarnos I 4

Komisiniq ir ldientq aptarnavirno veildos
paiamos i5 viso: 38 46

Koft eliu aotarnavimo sanaudos 3 J

Kledito istaigu paslaugu apmokeiirras 3 2

Paskolu administravimo s4naudos 1 2

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
sanaudos 7 1

Grynosios komisiniq ir klientq
antarnavimo veiklos naiamos 31 39

L6



Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie fi nansiniai metai

Specialiuiu atid6iiniu sanaudos: 13 4

SpecialiuiLr atideiiniu paskolonrs sanauclos -1 -4

Specialiqjq atidejiniq kitam fi nansiniam
tultui sanaudos 11 0

Nuraiytu paskolq s4naudos 0 l6

Specialiej i atidej iniai nebalansiniams
isipareisoiimams 0 0

Susiqr6Tirrlos nureiytos prskolos 3 -8

13. Pastaba. Finansinio turto vcrtis pasilicitimo ir pardnvimo rezult:rtas

l,l Pastaba. Bendrosios ir adntinistracinds sanaudos

15 Pastaba. Pelno mokesiio s4naudos

Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie finansiniai mctai

Einamuiu metu oelno mokestis 1 1

Praeito Iaikotarpio pehro rnohcsdio
korekciios 0 0

Atidetojo pelno niokcsdio s4naudos
(paian.ros) 0 0

I5 viso nelno mokesiiu sanaudu 1 1

l6 pastaba, Turto ir isiparcigojimq grupavimas pagal lail{q

lprastinemis verslo s4lygomis krcdito unija susiduria su galima pinigq slautq sudelinamumo lizika. Unijos
likvidumo rizikos valdymo tikslas - garantuoti, kad uniia bus iki galo pajegi vykdyti savo jsipaleigrrjinrrrs.
Pagrindiniai likvidumo rizikos elementai apima unijos valdybos patvifiint4 informavimo sistern4, likvidumo
valdymo kontrolg, finansiniq SaltiniLl divelsifikavimq, numatorlrl jsipareigojimq planavimq.

Straipsnis Finansiniai metai Pra6ie finansiniai metai

Darbo uZmokesdio iSlaidos 77 85

Nusideve jin.ro ir amortizacijos s4naudos 0 0

Reklamos ir marketingo sanaudos 1 1

Atskaityrnrl i stabilizaciios fond4 s4naudos 8 8

Indcliu dlaudimo s4naudos 4 3

Audito iSlaidos 9 10

Ofiso reikmenvs z 5

Teisines iSlaidos 0 I

Draudimo iSlaidos 0 0

LCKU ncfinansiniu paslaugu iSlaidos 23 15

Telefonas ir r"yiio sanaudos 2 2

Kitos iSlaidos l8 t1
I5 viso 144 147
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2021.12.31

Straipsnis
tki 3
man,

Nuo 3- l2
m0n. l-5 metu

llgi:ru
kaip 5
metai ls vtso

Turtas 1680 164',7 1 196 477 5 001

lsipareigoiimai, kapitalas ir rezerr r. 3827 898 214 I 5001

l,ikvidusis turtas 142

2020.12.31

Straips is Iki 3 m0n.
Nuo 3-12
m dn. 1-5 metu

llgia u
kaip 5

metai rs vrso
Turlas t346 1724 ),296 35r 47 t',1

Is inareigoiimai. kaDitalas ir rezeNai 3389 704 623 1 4717

Likvidusis turtas 4',7',1

l7 Pastaba. Veiklos rizik4 ribojantys normatyvai, istatymq atitikimas

Unijos Lietuvos banko valdybos reikalaviulu kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
didZiausios paskolos sumos vieram skolininkui, didZiausios atvilos pozicijos uZsienio valiuta ir likvidLrrno
nonnatyvus.

* Lietuvos banko valdybos 2017 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. 03-106 "Del krcdito unijq veiklos lizik4
ribojandiq noflnatyvrl patvirtinimo" patviftintas 10,5 proc. kapitalo pakankaniulno nonratyvas bei nurnatytas
pereinamasis laikotarpis ihi 2028 m. sausio 1 d..iam pasiekti. Atitinkarrai kapitalo pakankarnumo rodiklis nuo
2021 rn. sausio I d. turi b[ti nc maZesnis kaip 6,30 ploc,

** unijq, kuriq kapitalo pakankatnumo rodiklis nera pasiekgs 10,5 Krcdito proc. (taikomas pereiuanrlsis
laikotarpis), paskolos suma vienarn skolininkui ikl 2027 nr. gluodiio 3l d. returi vir5yti maZesniojo i5 5iq
dyd2iq: 25 proc. kredito unijos perskaidiuoto kapitalo arba 150 000 Eur.

Rodiklis
Finansiniai
metai

l'rari i9
finansiniai
metai Normatyyo dydis

Kapitalo pakankamumo
nonnatyvas 28,15 26,17

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 10,5%*

Likvidumo rodiklis 790. r3 758

kredito unijos Iikvidaus tr-rlto il kredito
unijos gryno.jo neterkarnq pinigrl sraLrto

sanlykjs ne maZcsnis kaip 100 ploc.

DidZiausios paskolos sumos
vienam skolininkui nonnatvvas 0 10,45

paskolos suma vienam skolininkui netLrli
vir5yti 25 proc. kredito unijos
pelskaidiuoto l(apitalo + *
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18 Pastaba. Susij usios Salys

Unijos susijusiais asmcnimis yra laikornos Unijos valdybos nariai, paskolq korniteto pirmininkas ir
administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu afiirnaisiais ry5iais susijusiais asmcnimis Siamo
straipsnyje laikomi kledito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (jvaikiai), tevai (jteviai) ir
juridiniai asmcnys, jcigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuotq jstatinio kapitalo ir (alba) balsavinro
teisiq dali.

Straipsnis
Finansini,li
rnetai

Prar)jg fin:rnsiniai
mctai

Priskaidiuota su darbo uZurokesdiu susijusiq iStrokq,
iskaitant susiiusius mokesdius 24 24

Tantiemos 0 0

Kitos priskaidiuotos sumos 0 0

Ii viso: 24 24

lsiparei goj imq vadovybei, neiskaitant pliimtq indeliq,
likudiai laikotarpio pabaisoie J 2

Unijos susijusiorns ialims iSduoda paskolas ir priima indelius rinkos s4lygomis.
Susijusioms Salims i5duotq paskolq ir priirntq indeliq likLrdiai bei kiti sandoriai su susijusiomis Salimis

paleikiarniZcrniau:

Straipsnis
Finansiniai
metai

PraOie finansiniai
metiri

Iiduotu paskolu likudiai 25 18

Palukanq pajamos 1 2

Priimtq indeliq likudiai 27 25

Palirkanu i!laidos 0 0

Paskola i5 LCKU, iskaitant sukauptas palukanas 0 0

Palikanu iilaidos uZ LCKU paskola 0 0

Indeliai l-CKU, iskaitant sukauptas palukanas 2259 2303

Palikanu pajamos uZ indelius LCKU 13 6

19 Pastaba. Ncbalansiniai isiplrcigoj inrai ir neapibr€Ztumai
Nuonros ir panaLrdos b[clu gautas il naudojamas trrltas:

Nuomos ar lranaudos bIdu valdonas turtas Nuomos trukme
Nesyvenamos patalpos l'ilto c.43 GrinkiSkio mstl. RadviliSkio r. I0 melq lail<otalpiui

Negyvenamos patalpos Tilto 9.43 GrinkiSkio lnstl. RadviliSkio r. 10 metq laikotalpiui
Nesyvenamos patalDos lilto s.41 GrinkiSkio mstl. RadviliSkio r. 5 rnetu laikotalpiui
Negyvenamos patalpos Dotnuvos 9.7 Pociuneliu rnst. Radvililkio r. l0 rnctg laikotarpiLri

Negyvenamos patalpos B.Burado g.2 SiaLrlenrt nrstl. RadviliSl<io r'. 5 nre1L1 laikotalpiLri

20 Pastaba , lnformacija apie pinigq srautus

Inforrnacija apie pinigq srautus pateikiama priede Nr. 2 "Pinigq srar:tq pokydiai".
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21 Pastaba. Pelno paskirstymo projclrtas

PELNO PASI(IRSTYMAS
uZ 2o2l Mtl us

Eit.
Nr. Rodikliai

Suma
(tlkst.EUR)

I Nepaskirstytas praejusiq metL] pelnas (+), nuostolis (-) 0

2. Apskaidiuotas pelno(+), nuostolioC) per 2021 rn. 31

3. Visas pelnas(+). nuostolis(-) (1+2 eilutes) 31

3.1 Pelno nlokestis 0

3.2. Atskaitymai j rezcrvinj kapital4 3r

3.3. Atskaitymai ikitus kledito uniios kaDitalus 0

3.4. Kitos iSlaidos, numatytos krcdito uniios jstatuose 0

3.5. Meliniai iSmokeiimai(tantiernos) 0

4. NeDaskirstvtas Delnas( r). nuostolis(-) 2021 n1 sarLsio 0l d. 0

22 Pastaba, Poataskaitiniai ivyl(iai

2021 m. gruodZio 2l d. gautas Lietuvos banko finansq rinkos plieZiuros kolriteto pliirrtas
sprendimas (Nr. V 2021/(1.160.E-9004)-441-39) leisti reorganizuoti RadviliSkio kredito unijQ,
prijurgiant jq prie GrinkiSkio kredito unijos;- sprendimas priimtas atsiZvelgiant j GrinkiSkio ktedito
unijos (uridinio asnens kodas 110087289, registruotos buveines adresas: Tilto g. 43, Glinki!kis, L'l'-
82388 RadviliSkio r. sav.) ir Radvili3kio kledito unijos (ulidinio asmens kodas 1 10067258, registruotos
buveines adresas: Vasario 16-osios g.5-1, L'l-82135 RadviliSkis) praSym4 ir vadovau.jantis l-ictuvos
Respublikos kredito unijq istatyno 70 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Sutikimo vykdyti krcdito unijos
reorganizavim4 il leidimo reorganizLroti kredito unij4 iSdavirro taisyklemis, patviltintomis Lictuvos
banko valdybos 2008 m. gruodZio l6 d. nutarimu Nr'. 195 ,,Ddl Lietuvos banko iSduodamq leidirnq
kredito unijoms", il Lietuvos banko valdybos 2012 rn. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67,,DdI pavedimo
vykdyti tam tikras su finansq linkos plieZiura susijusias Lietuvos banko valdybos funkcijas" 2 punktu.

Ddl irykusios invazijos i Uktain4 buvo atliktas preliminarus galirno neigiarno poveikio jvertinimas

kredito unijos paskolq portfeliui. Analizuojant galimq itak4 paskolLl portfeliui, buvo nagrincjarni
skolininkai (flziniai ir julidiniai asmenys), kurie gali patirti nuostoliq savo veikloje dCI tokiq kriterijq
kaip pardavimo pajamq sumaZejirras, kai plekes eksportuojamos i RusijQ, Baltarusijq ar Ukrainq,
produkcijos tiekimo sutrikimas, kai dalis ZaJiavq pelkama iS paveiktLl SaliLl, darbo jegos triikumas, kai
samdomi darbuotojai yra i3 paveiktq Saliq ir del susiklosdiusios situacijos nebegales tgsti darbo santykiq,
jmones akcininkq ar valdymo strukt[ros ypatumai, del ko galetq sutrikti imones valdymas, veikla il pan.

Atlikus preliminarq veftinim4 buvo padaryta iSvada, kad tiesioginis poveikis paskolq portfeliui yra labai
ribotas, kredito unijos klientq, turindiLl tiesioBiniq ar neticsioginiq sqsajq su pavciktais tcgionais,
skaidius yra nerciksmingas. Tadiau paminelina, kad situacija yra nuolat kintanti ir nenuspejama, todeJ

del egzistuojandio didelio neapibreZturno finansiniq atashaitq rcngimo mctu nera galirrybcs atlikti pilno
galimo poveikio jvertinimo.

Adrrinistracijos vadove

Vyr'. buhaltcrc

Jolanta MiZutavidiene

GraZina PoSkiene
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Aitkinamojo raito priedas
Nr.2

GRINKISKIO KREDITO UNIJA
(kredito unijos pavadinimas)

1100872889 Tilto s. 43 GrlnklSkls Radvlliiklo r. tel.8 422 46331 , el. pastas: srinkiskis@lku.lt
(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2422.43.10

(ataskaitos sudarymo data)
2021 metai

Eit.
Nr.

St.aipsniai Pastabos
Nr.

Finansiniai
metal

Praeje
finansiniai

metai

t. Pagrindinds veik,os pinigq srautai

t.1 .1 gautos paltkanos 11 131 129

t.1.2. sumoketos palUkanos 11 6

t.1 Rezultatas 1 125 125

t.2.1 gauti komisiniai 12 36 37

t 2.2 sumoketikomisiniai 12 7 7

.2.2. Rezultatas 12 30

3.1 susiqrazlntos paskolos ir kitos lplaukos S kred to unl os nar u 4 721
sute klos paskolos ir kitos iSmokos kredito unijos nariams 766 706

3. Rezultatas 4 -45 21

t.4.1
ind6liq i5 klientq ir kredito unijos nariq iplaukos

B 11083 14737

t.4.2. inde lq iS klientq ir kredito unitos nariq iSmokos
B 10798 9713

t.4.
Rezultatas

B 285 1024

t.5.1 .

iplaukos iS kredito istaigq (gautos paskolos ir speciallosios
paskirties LeSu jp aukos) 2758

.5.2.

jSmokos kredito istaigoms (grqz ntos paskoLos ir specialiosios
paskirties 165q iSmokos) 2511

t.5. Rezultatas 3 12 -1288

.6.1 .
kitos uZ paslaugas gautos sumos 14 2 I

t.6.2. kitos pagrindines veiklos p nigq Smokos 14 143 149

t6.3. sumoketas pe no mokesiis 15 1 1

t.6. Rezultatas -142 '14'l

Grvnieii paqrindin6s veiklos piniou srautai 264

0

II, lnvesticin6s veiklos pinigq srautai

[.1.1 iplaukos Der eid:.ant vertvbiniJS pooieflus 0 0

|.1 .2. iSrnokos jslqyjant vedybinius popierlL.rs 0 0

rL.1 Rezultatas 0 0

|.2.1
iplaukos perleidZiant ilgalaiki materlalqji nematerialqjj tuda 0

0

|.2.2. lSmokos lsiqyiant lqaLaikj mater aL!lj, nematerialuil turtE 6 0 0

|.2. Rezultatas 6 0 0

.3.1 kitos investicinds veiklos oiniou iDlaukos 0 0

|.3.2. kitos investicin6s veiklos piniqq iSmokos 0 0

.3 Rezultatas 0 0

Grvnieii investicinds veiklos piniqu srautai 0 0



PINIGU SRAUTU POKYEIAI

Administracijos vadovd

Vyr. buha ltere

Jolanta M iiutaviaiene

GraZina Poikiene

t.1. pajq jmokos 10 22 47

|t.1.2. isstojusiems nariams grAZint paarindinial ir papildomi paial 10
21

48

1.1.3. pelno dalies iSmokeiimas kredito !nios nariarns t0 0 0

l .1 Rezultatas 1 -1

|1.2.1. pagal subordinuotuosius lslpareiqoj mus qa!los sumos
0

0

a|).2.2 paqal subord nuotuosius jslpareiqoimus iSmoketos sumos
0

0

t1t.2 Rezultatas 0 0

1.3.1 . kitos finansines veiklos piniqu jplaukos 0 0

t.3.2 kitos finansines veiklos piniqu iSrnokos 0 0

t.3. Rezultatas 0 0

Grvnieii ,inansinds vqiklos piniq!, srautai 1 1

Grynasis pinigq srautq padiddjimas (sumazdjimas) -230

Pinigai laikotarpio pradzioje I 477 707

Pinigai laikotarpio pabaigoje 1 742 477

Straipsniai
pastatos I Finansiniai I

Nr. I metai ln
Pra6j?

nansiniai
metai



GRINKISKIO KREDITO UNIJA

1'10087289 Tilto 9.43 Grinkiikis RadvlliSkio r.
tel,8 422 46331 el. pastas: grinkiskis@lku.lt

2021 m. gruodZio 31 d. BALANSAS

2022 m. kovas 10 d.

2021 metai t0kst. EUR
(ataskaitinis laikotarpis)

TURTAS
Pastabos

Nr. Finansiniai metai
Pradjq

finansiniai
metai

TURTAS 5000 4717

t. Pinigai ir pinigq ekvivalentai ! 742 477

lnvesticijos i ve(ybinius popierlus
? 106 96

t.
Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kltos i5 jq gautinos

sumos 3 2338

IV,
Kred to unilos nariams suteiktos paskolos lr kitos i5 jq gaulinos

sumos 1852 1804

Kitas f nans nis t!rtas 0 0

VI, Atsargos uZ skolas perimtas lr k tas turtas 5 1 1

vll. llgalaikis rnaterlalusis turlas 6 0 1

v t. Nematerialusis t!(as 6 0 0

TURTO IS VISO: 5000 4717

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJ'MAI
Pastabos

Nr.
Finansiniaimetai

Pra6je
finansiniai

metai
B. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIiIAI 4548 4296

Moketinos sumos ir islpareigojmai kred to istaigoms 7 15 4B

.

I\,4okdtinos sumos ir isipare gojlr.ai k ientams ir kredito unijos
nariams c 4522 4238

t. K tos moketinos sumos r isipareigojimai 9 11 10

Atidejinia 0 0

Subordinuotleji isipareigojirnai 0 0

c. Nuosavas kapitalas 452 421

Pajinis kapita as 10 156 T56

Privalomiejl rezerva ir kaplta as 10 265 254

l. Perkalnojimo rezeNas 0 0

IV
Nepask rstytasis pelnas (nuostolia )

21 31 11

tv.1
Ataska tiniq metq pelnas (nuostoliai)

21 31 11

tv.2
Ankstesniq metq pelnas (nuosto iai)

21 0 0

NUOSAVO KAPITALO lR IStPAREtGOJItltV lS VISO:
5000 4717

Ad ministracijos

Vyr. buha ltere

Jola nta M iiutavidiend

G raZina Poikiend,4fr-*4o.-.2/



GRINKISKIO KREDITO UNIJA
(kredito unilos pavadinimas)

110087289 Tilto g. 43 crinkiSkis Radviliakio r. tel,8 422 4633,1 , et. pastas: grinkiskis@tku.tt
(kred to unijos kodas, adresas, kit duomenys)

2021 m. gruodzio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKATTA

2422.03.',0
(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. t!kst. Eur

Palukanq sEnaudos

Administracijos vadove

Vyr. bu ha lte re

Jola nta M i:utaviaiene

G raiina PoSkiene

pardavimo rezultatas


