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Sihtes kredito unija

AISKINAMASIS n,q.Sras
2O2In.,., GRUODZIO 31 D.

2022-03-03 Nr.2203139
(visos sumos pateiktos tfikst. eury, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Silales kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR lmoniq rejestre 2000 m. spalio 26 d.

Lietuvos bankas 2000 m. spalio 26 d. i5dave licencij4 vykdyti finansines operacijas.
Sitales kredito unda, tai kredito lstaiga, kuri tenkina savo nariq [kinius ir socialinius

poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq grpintinq le5q priemimu iS

neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq
istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susij usiq rizikq bei atsakomybg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZiuros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.
KU nuo 2019-06-13 naudojasi E-banksis programa.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirba visi darbuotojai.

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiauyra i5destyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2021 mefi4finansiniq ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojandiais kredito unljq apskaitos tvarkym4 bei unijos
apskaitos politik4.

Unij os apskaitos politika patvirtinta 2009 -12-31 ir pakeist a 2021 -03 -30.

1

Informaciia anie uniios darbuotoius 2021-12-31 2020-12-31
Vidutinis darbuotoiu skaidius 7 7

Vidutinis darbo uZmokestis 1611 t453

2021-12-31 2020-12-31
Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai

Fiziniai asmenys 2402 0 2357 0
Juridiniai asmenys 0 52 0 52

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:



Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dien4
ir baigiasi gruodZio 31 dien4.

Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkstandiais eury
(tlkst. Eur.).

Pagrindiniai principai

lmon€s principas. Unija yra atskiras apskaitos vienetas ir buhalterineje apskaitoje
registruojamas bei finansinese ataskaitose rodomas tik Unijos kontroliuojamas turtas,
nuosavas kapitalas, isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq srautai.

Veiklos tgstinumo principas. Rengiant finansines ataskaitas daroma prielaida, kad Unijos
veikla trunka neribot4 laikotarpi ir nera prieZasdiq bei vadovybes sprendimq, del
kuriq Unija galetq bfrti likviduota arba reikSmingai sumaZetq jos veiklos apimtys.

Pastovumo principas. Unijos pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba pakankamai ilg4
laik4, nebent reikSmingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq bUtinybg j4 pakeisti.
Finansiniq ataskaitq straipsniq klasifikavimas ar informacijos pateikimo budas
keidiamas tik tada, kai paai5keja, kad taikomi apskaitos metodai neleidLia teisingai
parodyti Grupes rezultatq ir finansines bflkles.

Piniginio mato principos. Visas Unijos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai
fi nansinese ataskaitose i5rei5kiami pinigais.

Kaupimo principas. Kaupimo principo tikslas - parodyti Unijos b[simus pinigq srautus
finansines blkles ataskaitoje. Sandoriai bei operacijos pripaZistamos tuomet, kai jie
ivyksta, o nepriklausomai nuo to kada yra gaunami pinigai, ir jie registruojami
apskaitoje ir itraukiami i finansines ataskaitas tais laikotarpiais, kuriems priklauso.
UZdirbamos pajamos yra registruojamos apskaitoje tada, kai jos uZdirbamos, o joms
uZdirbti patirtos s4naudos tada, kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo pinigq
gavimo ar i5mokejimo.

Palyginamumo principas. Unijos s4naudas pripaZista t4 ataskaitini laikotarpi, kai buvo
uZdirbtos su jomis susijusios pajamos.

Atsargumo principas. Unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto,
nuosavo kapitalo ir isipareigojimq bei pajamq ir s4naudq verte negali blti nepagristai
padidinta arba sumaZinta.

Turinio vir|enybes priei formq principas. Atspindedama frkines operacijas ir ivykius, Unija
daugiausiai demesio skiria jq turiniui ir prasmei, o ne tik formaliems pateikimo
reikalavimams. Unijos flkines operacijas ir ivykius registruoja apskaitoje ir pateikia
finansinese ataskaitose pagal jq turini ir ekonoming prasmq net ir tada, kai pateikimas
skiriasi nuo teisines formos.

Reikimingumas. Reik5minga yra tokia informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas ar
neai5kus pateikimas pagristai tiketina gali daryti itak4 sprendimams, kuriuos
pagrindiniai bendrosios paskirties finansiniq ataskaitq vartotojai priima remdamiesi
tomis finansinemis ataskaitomis, kuriose pateikiama Unijos finansine informacija.
ReikSmingumas priklauso nuo informacijos pob0dZio arba apimties, arba Siq abiejq
dalykq. Unija ivertina, ar informacija atskirai arba kartu su kita informacija yra
reik5minga, atsiZvelgdamas i visas savo finansines ataskaitas. Informacija pateikiama
neai5kiai, jeigu ji pateikiama tokiu b[du, kuris turetq pana5q poveiki pagrindiniams
finansiniq ataskaitq vartotojams kaip tos informacijos nepateikimas ar klaidingas
pateikimas.



Pinigai ir pinigg ekvivalentai

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito istaigose laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripaZistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir hnansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Finansinis turtas

Kredito lstaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos le5os pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos paltkanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq iS jq gautinq sumtl straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palukanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaidiuotq palflkanq metodq).
P askolq vert€s sumaZej imas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko blkles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kartq per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos

Paskolq vertds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq srautq taikoma 4,95 proc. diskonto norma
paskoloms (2020 metais taikyta 4,99 proc. diskonto norrna paskoloms).

Paskolq vertes sumaZejimas 2021 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas
taisykles, kurios parengtos vadovaujantis 2018-03-13 Lietuvos banko nutarimu Nr.03-39 ,,Del
tiketinq kredito nuostoliq apskaidiavimo reikalavimq apra5o patvirtinimoo'(su velesniais pakeitimais
ir papildymais), 2009-03-26 nutarimu Nr. 38 "Del kredito unijq paskolq vertinimo taisyklirl
patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais ir papildymais), tarptautiniais apskaitos standartais ir
Europos bankininkystes institucijos 2017-09-20 priimtomis kredito istaigq kredito rizikos valdymo
praktikos ir tiketinq kredito nuostoliq apskaitos gairemis (EBA/GL/2017106) bei kitais teises aktais.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir

itines vertds dalies sumaZeiimo dvdZiai kti lentel e:

Paskolq rizikos grup6 Apskaitin6s vertOs sumaZdiimo dvdis Droc.
2021 m. 2020 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (III rizikos sruoe) 25 25
abeiotina (IV rizikos srupe) 50 s0
nuostolinsa (V rizikos srupe) 100 100



vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atemus pardavimo i5laidas, o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-oj o verslo apskaitos standarto o,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal l2-ojo verslo apskaitos standarto

,,Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo

turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto ,,Nematerialusis
turtasoo nuostatas, verte.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 500,00 Eur) ,
parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo
suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini b[d4, proporcingai nura5ant
kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo vertg per numatomq jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:

Remonto ir prieZilros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito istaigoms straipsnyje parodoma visa kredito
unijos isipareigojimq Salies ir uZsienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma.

Moketinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo
apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijos nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZistami ir

Ilealaikio turto srun6 Nusid6v0iimo (amortizaciios) laikotarpis. metais
MATERIALUS TURTAS
Pastatai 25
Statiniai (negyvenamos paskirties) 20
MaSinos ,irengimai 6

Lengviei i automobiliai 61 10

Baldai. inventorius 6
Kompiuterine technika ir rvSiu oriemones a

J

Kitas materialus turtas 4
NEMATERIALUS TURTAS
PrestiZas 15
Licenciios 5

Programine iranga 5



vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
lsipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atlygis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq le5q suma,
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos le5os apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias palukanq noffnas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Palflkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito flrnansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palfikanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaidiuotq paltkanq metod4. Palilkanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali btti patikimai ivertinama.

Paltkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
kitiems klientams priskaidiuotos palUkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus

isipareigojimus, kurie nevertinami tikr4ja verte.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodomos uZ

tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesdiai
yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertes sumaZejimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansing ir ekonoming biiklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo piiemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias

itakos kredito unijos turto vertei, s4naudas.
Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq

uZsienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.
Bendrqjq ir administraciniq s4naudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio

s4naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.



Kitos veiklos pajamq ir kitos veiklos s4naudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
mokesdio ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu,

2021 metq apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proc. pelno mokesdio tarifas,2020
metq - 15 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, kuriuos tikimasi
taikyti atideto pelno mokesdio turto realizavimo ar atidetq mokesdiq isipareigojimq irykdymo
laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirtq nuostoliq
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno
mokesdio paskaidiavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone,yratiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpi ivykdytos i5mokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas.
Jei pajamry's4naudq straipsniuose suma didesne nei lYo atitinkamai unijos metiniq pajamq. Turto,
isipareigojimq arba nuosavybes straipsniuose suma didesne nei 10 % unijos visq aktyvtl.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALOKAAS'I'ABA PAL NU PAJAMOS IR NAUDOS
Strainsnis 2021m. 2020 m.

UZ paskolas 456 439

15 viso pajamq 456 439

UZ indelius 47 36

UZ paskol4 JCKU t4 8

UZ paskolas KU 10 19

I5 viso s4naudq 7t 63

Grynosios paliikanq pajamos 38s 376

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
NAUDOS

Straipsnis 2021m. 2020m.
Komisiniq ir klientq aptarnavimo pajamos 50 39
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Pajamos i5 stojamojo mokesdio 1 1

Delspinigiq pajamos a
J 5

Komisiniq ir klientq aptarnavimo sqnaudos 20 16

Grynosios komisinig ir klientq aptarnavimo veiklos
paiamos

34 29

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES SANAUDOS

Straipsnis 2021m, 2020 m.
Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: 2 I
Spec. atideiimai paskoloms 2 1

Rezultatas 2 1

A A
Strainsnis 2021m. 2020 m.

Darbo iesos iSlaidos r38 124
Nepanaudotu atostoeu kauoiniu oasikeitimas I 2

Reklamos ir marketineo iSlaidos 7 5

FA audito i5laidos 2 6

Komandiruotes ir transporto i5laidos 2 2
Tantiemu iSlaidos 15 24
Nuomos t4 13

Patalpu iSlaikvmo iSlaidos 7 5

Nusideveiimo iSlaidos 11 9

Ofiso reikmenu i5laidos 4 6

Irangos prieZiflros i5laidos, rvSiu i5laidos 34 25
Kitos operac nes i5laidos 4 7
Indeliu draud mo moku i5laidos 8 7

Atskaitymu i stab izacii os fonda iSlaidos 20 2

JCKU valdymo mokestis 52 34
Kitos ivairios i5laidos 8 7

Labdaraparama 5 5

15 viso 330 283

5 KITOS VEIKLOS PAJAMOS
Strainsnis 2021m. 2020 m.

Nuomos paiamos 0 1

Patalpu pardavimo paiamos 0 12

I5 viso paiamu 0 13

I5 viso i5laidu 0 0

Rezultatas 0 13



OKESdI6 PASTABA PELNO M o AUDOS
Straipsnis 202.1 m. 2020 m.

Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos t2 19

I5 viso pelno mokesiio s4naudq 12 19

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigry ekvivalental parodytas sumas sudaro
pinigai kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose. JCKU
einamojoje s4skaitoje laikomoms le5oms yra skaidiuojamos minusines -0,4 procentai palukanq.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i
Zinomq pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq rizika yra labai

nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktlra ir pokydiai:

Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31
Grynieji pinigai 68 77

Le5os JCKU atsiskaitomosiose s4skaitose 2966 2909
I5 viso 3034 2986

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Informacija del JCKU pajq nuvertejimo sumq pateikta prie Sio ai5kinamojo ra5to 3 pastabos.
Investicijq pokydiai per ataskaitini laikotarp! ir strukttir4 buvo tokie:

Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31
Investiciios i KB JCKU kapitala z)) ^aaz))
PaiU i JCKU nuvertinimas -5 -5

I5 viso 228 228

9 PASTABA KREDITO ISTATGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KrTOS 15 "lq
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai
rodomi kartu su sukauptomis palUkanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, ivertinus vert6s
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas JCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas JCKU istatymo nustatytu bldu. Sis rezervas skirtas kredito untjq, JCKU nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i5mokant
sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos JCKU
nares specialiai tam tikslui JCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti ne maZiau JCKU visuotinio
nariq susirinkimo patvirtint4 dali lesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje
eurais ir uZsienio valiuta le5q. Vadovaujantis 2018-01-18 JCKU valdybos posedZio nutarimu
kredito unijos ipareigotos suformuoti 1 % specialaus likvidumo palaikymo rezerv4 skaidiuojam4
nuo kredito unijos pritrauktq indeliq sumos 2017 m. pabaigai.



Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU 66 66

I5 viso 66 66

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTBIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU

GAUTINOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos

paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palflkanomis ir ivertinus vertds sumaZejim4
del galimq nuostoliq.
Paskolq portfelio strukt[ra ir pokydiai, tlkst. eury:

Eil.
Nr.

Rizikos grupd 2021-12-3t 2020-12-31
Apskai-
tin0 vertO

Spec,
atid0jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuota
vertt

Apskai-
tin0 vert0

Spec.
atid0jiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuota
verto

1 Standartine 5296 0 8089 4992 0 700r
2 Gal mos rizikos 1849 2 2817 1600 1 2660
J Pad dintos rizikos 440 0 748 490 1 t022
4 Abeiotina t7 0 t02 0 0 0

5 Nuostolinsa 536 10 1 181 462 9 1096
6 I5 viso 8138 t2 12937 7544 l1 11779
7 Specialiqjq

atidejiniq santykis su
kredito unijos nariams
suteiktq paskolq suma,
Droc.

0,15 0,15

Visq didZiausir+ paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2021-12-31 dienos
btklei yra 14,17 proc., o 2020-12-31 buvo I 1,48 proc.

Suteiktq paskolq (be specialiqfq atidejiniq ir sukauptq paliikanq) portfelio struktura pagal

uZtikrinimo priemones:

Eil.Nr. Uitikrinimo priemon6s
Suma, tiikst.

Eur
1 Paskolos, uZtikrintos Vyriausybiq garantija 207,30

2. Paskolos, uZtikrintos Zemes [kio paskolq garantijq fondo

garantija 80 procentq.

201,60

3. Paskolos, uZtikrintos

technika

Zemes flkio technika, kita Zemes fikio 3422,34

4. Paskolos, uZtikrintos gyvenamosiomis patalpomis 6778,04

5. Paskolos, uZtikrintos Zemes flkio paskirties Zeme 7436,29

6. Paskolos, uZtikrintos kitu nekilnojamu turtu 420,02

7. Paskolos, uZtikrintos fizinio arba juridinio asmens garantija arba

laidavimu

17,84

8. Paskolos, uZtikdntos kitomis uZtikrinimo priemonemis 724,74

9. Paskolos uZtikrintos komercinds paskirties turtu 13,60

10. Paskolos, neapdraustos uZtikrinimo priemonemis 29,00

I5 viso: 18644,15

9



11 PASTABA ATSARGOS, uZ sxOT,AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri
artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31
B[simo laikotarpio iSlaidos 1 1

Trumpalaikes skolos 1 1

Atidetas pelno mokestis 0 0

Atsargg, ui skolas perimto ir kito turto vert6laikotarpio
pabaigoje, i5 viso:

,, )

12 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqji turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar
kitaip apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq kredito unijos

imo ilealaikio materialioitunmo rlgalarkio materialioio turto strukt[ra ir pokydius pateikiama lentele

Straipsnis Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas I5 viso

Likuliai 2020 m. sausio I d.

fsigiiimo verte 22 0 22
Sukauptas nusideve.iimas t8 0 l8

Likutin0 vert6 4 0 4

Apyvarta per2020 metus

fsigijimai 2 36 38
Nusidevejimas 2 7 9

Likudiai 2020 m. gruodiio 31 d.

lsigijimo verte 24 36 60
Sukauptas nusidevej imas 20 7 27

Likutin0 vert€ 4 29 33

Apyvarta per 2021metus

Isigijimai 6 6
Nusidevejimas 2 8 10

Likuliai 2021 m.gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 0 24 42 66
Sukauptas nusidevej imas 0 22 15 37

LikutinO vert6 0 2 27 29

Veikloje naudojamas nud6v6tas
turtas (isieiiimo savikaina) 0 t2 0 t2
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13 MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

Straipsnis .202r-12-31 2020-r2-31

Gautos trumpalaikes paskolos i5 kredito unijq 404 1008

Gauta trumpalaike paskola i5 JCKU t82 0

I5 viso: s86 1008

2021 metais gautos kredito unijq paskolos, kuriq gr4Zinimo terminai nuo 2022-02-11 iki
2022-05-19 ir kuriq paltkanq nornos svyruoja nuo 0,5Yoiki2,03yo.

14 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31
Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams 4799 4043

kredito unijq asocijuotq nariq 79t 62t
Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 5590 4664

Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 409t 7072

Viso terminuotq ind6liq: 4097 4072

I5 viso 9681 8736

Palfrkanq nornos uZ terminuotuosius indelius fiziniams ir juridiniams nariams svyruoja
2021m. nuo 0,60 %iki0,62o (2020 m. nuo 0,55,oA iki 0,60%).

15 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31

Sukauptos audito i5laidos 0 2

Moketinas pelno mokestis 0 9

Kaupimai atostogoms 15 15

Tandemoms t6 24

Moketinos iSlaidos uZ ivairias paslaugas aJ 4

I5 viso 34 54

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 510 tlkst. Eurq (2020 m.447 tlkst. Eur.). Jis sudarytas i5

pagrindiniq, papildomq ir tvariq papildomq pajq. Nominali vieno pagrindinio pajaus verte buvo
28,96 Eurq. Nuo 2017-01-01 nominali vieno pagrindinio pajaus verte 30,00 eurq . Visas Unijos
paj inis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo tvaraus papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su
juo atsiskaitoma grqLinant i5pirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.
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Privalomasis rezervas
Unijos privalom4ji rezewq sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqji

rezervq pervestas visas arba ne maZiau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2021m. sudare
603 t[kst. Eur. (2020 m. - 488 tlkst. Eur.).

Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo raSto priede Nr.l ,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

17 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK,T
Unijos turto ir isipareigojimq struktDra pagal terminus:

202t-t2-3t

18 PASTABA VEIKLOS RIZIK,{ RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojandius normatyvus, taikomus
kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

Informacij a apie unij os rodikl ius:

19 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

12

Iki 3 m6n. Nuo 3 m6n.
iki l metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

wso

Turtas 3413 1040 369s 3341 1 1489

[sipareigoj imai, kapitalas ir
rezervai

6646 2648 965 1230 tt489

Likvidusis turtas 3099
Grynasis netenkamas pinigq
srautas

727

2020-12-31
Iki 3 m6n. Nuo 3 m6n.

iki I metq
Nuo L

iki 5
metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS

VIso

Turtas 3302 1009 3400 3137 I 0848

{sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

5816 274t r205 1086 10848

Likvidus s turtas 305 1

Einamiei lsrDarelgollmal 561

Rodiklis 2021-12-31 2020-12-31 LB nusta8tas dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 22.31 2r.22 >10,5oh

Likvidumo rodiklis, proc. 426,17 544,78 2019-04-01>100%

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo perskaidiuoto kredito
unijos kapitalo

14,77 11,48 <25Yo taikomas nuo 20 1 3-
0t-01



20 PASTABA susrJusros S.q.Lvs

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolq komiteto
pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiais

rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis
(sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas
valdo jq kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiq dali.

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis.

21 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui, padengimo likvidZiu turtu, bendros skolinimo
sumos vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimais rySiais susijusiems asmenims normatyvus.
2021m. gruodZio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

22 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2021m. nenuraSe nei vienos paskolos. 2021 m. pabaigoje nura5ytq paskolq neturi.
Unijos sukauptas stabilizacijos fondo likutis, esantis Jungtineje centrineje kredito unijoje,

2021-12-31 d. bUklei sudaro 41 564Eul

Kiti nebalansiniai isipareigojimai:
- Unija turi suteikusi garantini ra5ta uZ 0,75 t[kst. Eur.

2021m. 2020 m.
Isinareisoiimu likutis laikotarnio nradZiai 29 ))

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq
socialinio draudimo imokq suma

43 43

Priskaidiuotas atostogq rezervas ir jam tenkandios
Socialinio draudimo imokos

4 5

Kitos i5mokos (tantiemos.) l5 24
I5 viso priskaiiiuota: 62 1'.'

Sumoketi atlyginimai ir socialinio draudimo imokos 43 43
I5moketos kitos i5mokos (tantiemos) 24 t9
Atostosu rezervo panaikinimas 5 J

I5 viso iSmok€ta: 72 o5

fsipareigojimai vadovybei, neiskaitant priimtq
ind6liu, likuiiai laikotarpio pabaisoie

t9 29

Susiiusioms Salims iSduotu paskolu ir priimtu indeli ikudiai:
2021-12-31 2020-12-31

I5duotu paskolu likudiai 86 60
Priimtu indeliu likudiai 32r 259

Nuomos ir panaudos budu gautas ir naudojamas turtas.:

Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukm6

Pastatai- Kaltinenq seniflnij a iki2026-12-30
Pastatai UAB Evjola rki2022-It-r3
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23 PASTABA PELNO (NUOSTOLTU PASKTRSTYMO PROJEKTAS

Unija planuoja 2021 m. grynqii peln4 75 t[kst. Eur. pervesti i rezervini kapital4.

24 PASTABA. POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio ai5kinamojo raSto para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq ivykiq, turejusiq ar
galejusiq tureti itakos202l metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta

Administracij os vadovas

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

\tu/
W

Edita Taroziene

Ksavera Uksiene

L4



AiSkinamojo ra5to priedas Nr.1

Su,alns KREDITo UNIJA
(lmones pavadlnlmas)

112046953, J. Basanavidiaus g. 13, Silale

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALO POKYCIAI

2021 metu

Vvr. buhalterd

(ryriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyi apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

tukst. Eur

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavardd)

AdministracUos vadove

(imonds vadovo pareigq pavadinimas)
,4r*,7 Edita Taroziene

(vardas ir pavardd)(paraSas)



Ai5kinamojo raSto priedas Nr.2

Srr,,tLEs KREDrro UNrJA
(imones pavadinimas)

112046953,J. Basanavidiaus g. 13, Silale
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2021metq tUkst. Eur

Pra€j9
finansiniai metai

I. ,r.. Pagrindints veiklos pinigq srautai

r.1.1 gautos paliikanos 454 438

t.1.2. sumoketos paliikanos 61 44

t.t. Rezultatas 393 394

r.2.1 gauti komisiniai 50 38

t.2.2 sumoketi komisiniai 20 16

t.2. Rezultatas 30 /z
r.3. 1 susigraZintos paskolos i5 kredito uniios nariu 4123 2416
t.3.2 suteiktos paskolos kredito uniios nariams 4715 3175

t. 3. Rezultatas -592 -759

t.4.1 indOliq i5 klientq ir kredito unijos naritl iplaukos 35047 34162

t.4.2 indeliq i5 klientq ir kredito unijos nariq i5mokos 34fi4 32702

t.4. Rezultatas 933 I 460

I.5.1 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir
rpecialiosios paskirties le5q iplaukos

1.5.2 kredito istaigoms suteiktq paskolq ir
specialiosios paskirties le5q i5mokos

15. Rezultatas 0 0

t.6.1 iplaukos i5 kredito istaigq (gautos paskolos) 580 1200

r.6.2 i5mokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 1000 559

t.6. Rezultatas -420 64t
t.7.1 kitos uZ paslaugas gautos sumos 0

r.7.2 kitos pasrindines veiklos pinieu iolaukos 4
r.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigu i5mokos 345 26s
r.7.4 sumoketas pelno mokestis 1 2t
t.7. Rezultatas -353 -279

Grvnieii pasrindinds veiklos pinisu srautai -9 1479

tI. tnvesticin6s veiklos pinigq srautai
II.1. I iplaukos perleidZiant verWbinius popierius 227
\.1.2 Smokos isigyiant verfybinius popierius

il.1. Rezultatas 0 227
tr.2.1 iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialqj i,

nematerialqii turt4
44

1.2.2 iSmokos !sigyjant ilgalaiki materialqii,
nematerialqii turtq

6 38

11.2. Rezultatas -6 6
IL3.I kitos nvesticines veiklos pinigq plaukos 0 0

|.3.2 kitos nvesticines veiklos pinigu 5mokos 0 0

II. 3. Rezultatas 0 0

Grynieii investicinOs veiklos oinisu srautai -6 233

Eil.
Nr.

Straipsniai Fastabgi
Nr; ..,,i

FintnSiniai
metai



Vvr. buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

PINIGV SRAUTV POKYdIAI

Ai5kinamojo raSto priedas Nr.2

Ksavera Uksiene

(vardas ir pavarde)

Eil. 
,

Nr.

lr Pastabos
Nr.

Finansiniai Pra6jg
Irnansrnrar metar

FinanfihCs rrilrlss pinigq SraUtai .

III I I paiu imokos 115 93

III 1.2 i5stoj usiems nariams gr aZinti pagrindiniai ir
papildomi pajai

52

III. I.3 pelno dalies i5mokejimas kredito unijos nariams

III. I Rezultat(ts 63 60

I[r.2.t pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

SUInOS

Itr.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigoj imus

sumoketos sumos

tII,2, Rezultatas 0 0

III.3.1 kitos finansines veiklos oinieu iolaukos
trr.3.2 kitos finansines veiklos pinigu iSmokos

III.3, Rezultatas 0 0

Grvnieii finansinds veiklos ninieu srautai 63 60

IV. Grynasis pinigq srautq padid6jimas
(sumaZ6iimas)

48 1772

V. Pinigai laikotarpio pradZioje 2986 t2l

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoj e 3034 2986

Administraci-Los vadove

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

,,( Edita Taroziene:
(vardas ir pavarde)(paraSas)


