
Biriq kredito unijos
jm.k. 112046572 JJanonio g.2 Biriai

2021 metq FINANSINES ATASKAITOS



BIRiu KREDITO UNIJA

(imonés pavadinimas)
112046572 , J.JANONIO G. 2 BleAl

(imonés kodas, adresas, kiti du
«223w 13323" L773

Afiministraciios vadové2021 m gruodiio mén. 31 d. BA
. v . ,Ausrme Pofikiex‘lé

,/2022-02-28 Nr. ’

[5,
(ataskaitos sudarymo data)

2021 metu tUkst. Eur [\
(ataskaitim's laikotarpis) (ataskajtos fikslumolygis ir valiuta)

ir ekvivalentai 1443,72
Investi 03 300,79

. . . . . . . . . 5112,2Kredlto lstalgoms sutelktos paskolos 1r kltos 1§ JL} gautmos sumos
7

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos i§ ju gautinos 6440,49
sumos
Kitas finansinis turtas
A uZ skolas tas ir kitas turtas 10,92

materialusis turtas 136,87
ematerialusis turtas 27,29

Mokétinos sumos ir imai kredito 269,64 295,41
Mokétinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos 12245,02 11276,35
nariams
Kitos mokétinos sumos ir imai 14,02 18,38
Ati iniai
Subordinuoti ' ' ' 'imai

AS
inis
omi i rezervai ir

erkaino imo rezervas
' is nuostolial

lnas nuosto
lnas nuosto

Administracijos vadové 1, / Au§riné Po§kiené
(jmonés vadovo pareigq pavadinimas) if ,7 (para§as) (vardas ir pavardé)

Vyr. buhalteré / 4’;7<‘//” ,2. Rita Kulikauskiené
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinéigflcfy/ V/ 'I (para§as) (vardas ir pavarde
tvarkyti apskaitz;kito asmens pareigu pavadinimas)



BIRiU KREDITO UNIJA

(jmonés pavadinimas)

91R
\x,_.

530+
2022-02-28

ataskaitos sudarymo data)

2021 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

Palfikanqpaj amos

Palfikanq sanaudos

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos

Komisiniq ir klientu aptarnavimo veiklos sanaudos
Finansinio turto vertés pasikeitimo ir pardavimorezultatas

Specialiujqatidéjiniqsanaudos

Kitas finansinio turto vertés pasikeitimoir pardavimo rezultatas

finansinés ir investicinés veiklos pelnas (nuostoliai)
ir administracinéssanaudos

veiklos paj amos

veiklos sanaudos

mokestis

1m 22‘}v #2 ~42; ,4»; W7
. (TViI’tinimo V ) X

Administracuosmm .

ATASKAITAAu§riné Poékiené/

tUkst. :Eijr
(ataskaitos tikslumo lygis iI valiuta)

Administracijosvadové AuérinéP0§1§i‘éfié ,(jmones vadovo pareigq pavadinimas) (para§as) 7 (vardas ir pavardé)

Vyr. buhalteré RitaKulikaihskietré’l/
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinéio (parafias) ”w ,7 if,“ (vardas ir pavardé)ar’ [‘1’tvarkyti apskaita kito asmens pareigq pavadinimas) mm ..



BIRiU KREDITO UNIJA
(gmonés pavadmlmas)

112046572 , J.JANON|O G. 2 BIRiAI

(jmonés kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPITALOPOKYéIAI

Ai§kinamojo ra§t0 priedas Nr.1

Administracijos vadové
(jmonés vadovo pareng pavadinimas)

Vyr. buhalteré
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinéio
tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

Au§riné Po§kiené
(perms) /24r

/Rita Kulikauskiené(92%
25* "4‘75 > ,5/
\l,

(vardas iI pavardé)

(vardas ir pavardé)

2021 metq tflkst. Eur

Pajzinis Rezervai ir kapitaiai'
.
Nepasklrstytams I§ visa

kapit‘alas ‘

»

I»
’ palms '

’

. ‘

_
'

,(311953011211):
privaelomasisv afisasrgos kiti ‘

I

,

I

'

.

Eiiif'gifmé’m’mm met”; 519138
'

169,84? 2365 ”7-1,,”
Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas r
Esminiq klaidq taisymo rezultatas '

Perskazémotas likutis uzpraejusm 519,98; 169,84- 713,47
finansmlqmam pabaigow

I

g,
Pelno (nuostoliq) ataskaitoje 1......
nepripaiintas pelnas (nuostoliai)

.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 33,33 ' - 33,335
(nuostoliai) '

‘ ”

Pelno dalis, skiriama apyvartai 3

-
#—

proporcingoms i§mokoms ir (ar)
dividendams mokéti

V

Kitos i§mokos
V.

Sudaryti rezervai 23,65 -23,65 ' f (1:56
Panaudoti rezervai

_. .

Pajinio kapitalo pokytis 94,57 "
,

. 94,57

Likutls praéjusxq finansmlqmetq 614,552 193,49!
_ j'-':'3841,§7'

ipabalgnje '

3

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripaiintas pelnas (nuostoliai)

.

‘3 ‘1

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 10,61 5 ’ ” 10,61
(nuostoliai)

_:__
'

Pelno dalis, skiriama apyvartai I

.

proporcingoms i§mokomsir (ar)
dividendams mokéti
Kitosi§mokos

.

:

Sudaryti rezervai 33,33 -33,33 0,90
Panaudoti rezervai

'

Pajinio kapitalo pokytis 91,69 "FM w;—
2 91,69

kautls ataskaitmiq finansmiq metq 786,24? 226,82- MMW’W/ g *
‘

v
4 19,61 WT 943,67



Aiékinamojo ra§to priedas Nr.2
BIRZU KREDITO UNIJA

(imonés pavadinimas)
112046572 , J.JANONIO G. 2 BIRZAI

(jmonés kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYCIAI

2021 metq takst. Eur

gautos palfikanos 286
sumokétos palfikanos 16,

269,5
gauti komisiniai 95,
sumokéti komisiniai 32,

62,2
F ' los i§ kredito '

2371
10s kredito 0s nariams 2278

92, 7
liq i§ klientq ir kredito unijos nariq iplaukos 39895,' i§ kli ir kredito 0s i§mokos 37396,0

2499,7
istaigoms suteiktu paskolu ir specialiosios 3800,
es lééq jplaukos
istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios 6750,
es lééq i§mokos

-295
laukos i§ kredito jstaigL} (gautos paskolos)

kredito istaigoms (grqiintos paskolos)

sumos
veiklos laukos
veiklos i§mokos

A . étas lno mokestis

laukos eidiiant erius
ant erius

laukos perleidiiant ilgalaikj materialqjj,
i turta

isigyjant ilgalaiki materialqji, nematerialujj

tatas
investicinés veiklos laukos
investicinés veiklos i§mokos
tatas



161,98
67,82

jusiems nariams graiinti pagrindiniai ir
domi ai

dalies i§mokéjimas kredito unijos nariams

subordinuotuosius isipareigojimus gautos

subordinuotuosius isipareigojimus sumokétos

finansinés'veiklos laukos
finansinés veiklos i§mokos
tatas

Grynasis pinigq srautq padidéjimas
sumaié imas

Pinigai laikotarpio pradiioje
1597

Pinigai laikotarpio pabaigoje 15 54,2

Administracijos vadové
’ Au§riné Po§kiené

(jmonés vadovo pareigq pavadinimas)
, g/ (vardas ir pavardé)

Rita Kulikauskiené
Vyr. buhalteré

(vardas ir pavardé)(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinéio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)



Biriq kredito unijos 2021 m. gruodiiomén. 31d. pasibaigusiufinansiniq metq finansinésatskaitomybésaiékinamasisra§tas

BIRZUKREDITO UNIJA

AI§KINAMASISRA§TAS
2021 M. GRUODZIO 31 D.

BENDROJI INFORMACIJA

Biriq kredito unij a (toliau KU) buvo uiregistruotaLR imoniq rejestre 2000m. vasario mén.10d.
Lietuvos bankas 2000m. vasario mén. 10d. iédavé licencijq vykdyti licencines finansines operacijas.
Biqu kredito unij a, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariu fikinius ir socialinius poreikius ir turi
licencijq verstis, ir veréiasi indéliq ir kitq grqiintinq lééq priémimu i§ neprofesionaliq rinkos ir ju,
skolinimu, taip pat turi teise; verstis kitq LR kredito unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugq
teikimu jstatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusiq rizika, ir atsakomybeg.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisiné forma yra kooperatiné bendrové.
Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq jstatymu, Lietuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieiifiros
institucijos priirntais teisés aktais ir savo jstatais.
KU yra jsikfirusi adresu J .Janonio g.2 Biriai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 8 darbuotojai (2020m. pabaigoje -8 darbuotojai).
Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius:

2021-12-31 2020-12-31
Nariai Nariai Nariai Nariai

Fiziniai asmenys 2480 2488
Juridiniai asmenys 3 8 36

APSKAITOSPRINCIPAI

Zemiau yra iédéstyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2021 metq finansiniq ataskaitu,
parengimui.
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Pagrindas parengimui

Finansinés ataskaitos yra paruoétos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos 2011 m.

gruodiio 23 d. patvirtinta 43 verslo apskaitos standartq ,,Kredito unijq apskaita ir finansinés

ataskaitos“.
Unijos apskaitos politika patvirtinta 2000-03-14 ir pakeista 2021-03-29.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio

1 dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dienq.
Sumos finansinése ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta — tfikst. eurq (tfikst.

Eur).

Pagrindiniai principai

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

jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos bfitq ivertinti apdairiai, t. y.

kad jq verté nebfitq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaiinta.

Turinio, o ne formos pirrnenybé. Ukinés operacijos ir fikiniai ivykiai kredito unijos

apskaitoje ira§omi pagal jq turini ir ekonominc; prasmg, o ne tik pagal jq juridine; formq.

Reik§mingumas. Finansinése ataskaitose kredito unija pateikia Vise} pakankamai reikémingq

informacijq. Informacija reik§minga tada, kai jq praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq

ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos testinumas. Finansinés ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija

veiks ir tgs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoéia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus

reikémingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys

yra palyginami.

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

iéleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinése ataskaitose. Finansinés ataskaitos,

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

isipareigojimus mokéti arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansinés ataskaitos turi bfiti suprantamos vartotojams, turintiems

pakankamq ekonomikos bei apskaitos iiniq ir sugebantiems analizuoti pateiktq informacijq.

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

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti ankséiau priimtq sprendimq

veiksmingumq.
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Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iésami ir
joje néra reik§mingq klaidq. I§ kredito unijos finansinés ataskaitos turi bfiti matyti tikra ir teisinga
finansiné bfiklé, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansinés bfiklés pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uidirbtos per ataskaitini laikotarpj, siejamos su
sqnaudomis, patirtomis uidirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

Finansinis turtas
Investiciju j vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,

Lietuvos Respublikos ir kin; Europos ekonominés erdvés valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sic vertybiniai popieriai pripaZistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai“ nuostatas.

Kredito unija turi:
iki iépirkimo termino laikomi LR Vyriausybés vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiéiuotq palfikanq metode}.
Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kin; i§ jq gautinq sumq straipsnyje parodomos §a1ies ir

uisienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indéliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i§ anksto kredito istaigoms pervestos lééos pripaZistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai“ nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indéliq sukauptos palfikanos.

Kredito unijos nariams suteiktuz paskolq ir kitq i§ jg gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i§ jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palfikanomis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaijstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai“ nuostatas (amortizuota savikaina, kuri
gaunama taikant apskaiéiuotq palfikanq metodg).



Biriu kredito unijos 2021 m. gruodiiomén. 31d. pasibaigusiqfinansiniq metq finansinés atskaitomybésais‘kinamasis raétas

Paskoly verte‘s sumaz’e'jimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisés aktais, Lietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklémis, kredito unijos finansinés

skolininko bfiklés vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reéiau kaip kartq per ménesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu

nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verté nesumaiéjo. Atsiivelgus i vertinimo

rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikq, grupuojamos j penkias grupes. Atsinelgus i paskolos rizikos

grupq, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinése ataskaitose taikyti tikétini paskolos

apskaitinés vertés dalies sumaiéjimo dydiiai pateikti lenteléje:

Paskolq rizikos grupé Apskaitinés vertés sumaiéjimo dydis proc.
2021 m. 2020 m.

standartiné (I rizikos grupé) 0 0

galimos rizikos (II rizikos grupé) 5 5

padidintos rizikos (III rizikos grupé) 25 25

abejotina (IV rizikos grupé) 50 50

nuostolinga (V rizikos grupé) 100 100

Paskolq vertés sumaiéjimas skaiéiuojamas atsinelgiant i paskolq rizikos grupe; (tikétinq

atgauti paskolos apskaitinés vertés dalj) ir uitikrinimo priemong (uitikrinimo priemonés pinigq

srautq). Apskaiéiuojant uZtikrinimopriemonés pinigq srauta, 2021 metais taikoma diskonto norma -

4,95. (2020 metais taikyta diskonto norma -4,99).

Paskolq vertés sumaZéjimas 2021 metais buvo skaiéiuojamas pagal Unijos patvirtintas

taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarimu Nr. 38

patvirtintas kredito unijq abejotinur aktyvq grupavimo ir specialiqju, atidéjiniu, (atidéjimqr

abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos ui kredito unijos perleista;

materialqji ir nematerialqii turtq, biudieto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas,

neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas

pripaiistamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai

jsipareigojimai“ nuostatas.

Nefinansinis turtas
Atsargq, ui skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,

ui skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto

straipsnius neitraukto turto verté. Ui skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
4
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ketinama parduoti, pripaijstamas tiquja verte atémus pardavimo i§laidas, o Véliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos“ nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uiregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto
,,Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, verté.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripaiinto ir apskaitoje quegistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto
,,Nematerialusis turtas“ nuostatas, verté.

Ilgalaikiui turtui patvirtinta minimali ilgalaikio turto jsigijimo savikaina yra 500 Eurq ,

(2020m. — 300 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaiinta sukaupto nusidévéjimo (amortizacijos) ir
turto nuvertéjimo suma. Nusidévéjimas (amortizacija) apskaiéiuojamas naudojant tiesini bfidq,
proporcingai nuraéant kiekvieno atskiro turto Vieneto jsigijimo verte; per numatomq jo naudojimo
laikotarpi.

Turto naudojimo laikotarpiai pateikti Zemiau:
aterialusis turtas: audingo

tamaVimo
laikotarpis

Pastatai 25 metq
Statiniai (negyvenamos paskirties) 20 metq
Baldai, inventorius 6 metai
Kompiuteriné technika ir ryéiq priemonés 3 metai
Ma§inos, jrengimai 6 metai
Lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 metq 6 metai
Kiti lengvieji automobiliai 10 men}
Kitas materialusis turtas 4 metai
Nematerialus turtas:
Prestiias 15 metq
Licencijos 5 metai
Programiné jranga 5 metai

Remonto ir prieiifiros iélaidos pripaijstamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tuz darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai fisipareigojimai
Mokétinq sumq ir jsipareigojimu, kredito istaigoms straipsnyje parodoma Visa kredito
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unijos isipareigojimq éalies ir uisienio bankams bei kitoms kredito istaigoms suma.

Mokétinos sumos ir isipareigojimai kredito istaigoms pripaiistami ir vertinami pagal 18-0jo verslo

apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai“ nuostatas.

Mokétinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma

Visa kredito unijos isipareigojimq klientams, kurie néra kredito istaigos, ir kredito unijos nariams

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

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

nuostatas.

Kitq mokétinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos mokétinos sumos
ir

isipareigojimai, neparodyti kituose mokétinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame

straipsnyje parodomos mokétinos sumos ir isipareigojimai pripazistami ir vertinami pagal 24--0jr

verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis“, 31--0jo verslo apskaitos standarto ”Atlygis‘

darbuotoju1“1r atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos iéleisti ilgalaikiai

skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi Visus pasitikétinés

(subordinuotosios) paskolos poiymius.

Skolintos lééos i§ pradiiur pripaiistamos tiquja verte, kuriq sudaro grynoji gautq lééq suma,

atskaiéiavus sandoriui sudaryti patirtas sqnaudas. Véliau Skolintos lééos apskaitomos amortizuota

savikaina, 0 tarp gautq grynujq iplauku, ir padengimo vertés susidargs skirtumas pripaiistamas

pajamomis arba sqnaudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per Visa} skolos padengimo laikotarpi

taikant galioj anéias palfikanq normas. Skolintos lé§os pripaiistamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisin

galimybé uiskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turta}
irv

isipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaiinimas
Palfikanq pajamu, straipsnyje parodomos pajamos, uidirbtos i§ kredito istaigose laikomq

pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tiquja

verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palfikanq pajamos apskaiéiuojamos taikant

apskaiéiuotq palfikanq metodq. Palfikanq paj amos pripaZistamoskaupimo principu, jei tikétina, kad

bus gauta ekonominé nauda ir pajamq suma gali buti patikimai ivertinama.

Palfikanq sqnaudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir
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kitiems klientams priskaiéiuotos palfikanos ui indélius, gautas paskolas ir kitus
jsipareigojimus, kurie nevertinami tiquja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos paj amq ir sanaudq straipsm'uose parodomos uZ
tarpininkavimq uidirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindinés veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokeséiai
yra nereikémingi ir pajamomis pripaiinami i§karto juos gavus. Komisiniq sanaudos yra
pripaijstamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i§ operacijq yra pripaijstamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertés pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertés sumaiéjimo ir nuostolio dél vertés
sumaZéjimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriu,
tikrosios vertés pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio turto vertés sumaiéjimo ir
nuostoliq dél vertés sumaZéjimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidéjiniq, kuriuos
formuoja atsiivelgdama j kiekvieno savo sandorio dél finansiniq paslaugq teikimo rizikinguma, j
kliento finansim; ir ekonomine; bfiklg, j prievoliq pagal sandorius dél finansiniq paslaugq teikimo
vykdqu, j turimas uitikrinimo priemones §ioms prievoléms ivykdyti ir kitas aplinkybes, turinéias
itakos kredito unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq
quienio valiuta, kitq finansiniq priemoniq pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
sqnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.

Kités veiklos paj amq ir kités veiklos sanaudq straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostoliq) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastinés veiklos paj amos ir sanaudos.
Pelno mokeséio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno
mokeséio ir atidétojo pelno mokeséio suma. Vadovaujantis LR pelno mokeséio istatymu,

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

Atidétas pelno mokestis yra paskaiéiuojamas naudojant mokeséio tarifus, galiojanéius ar
patvirtintus balanso sudarymo diena} ir kuriuos tikimasi taikyti atidéto pelno mokeséio turto
realizavimo ar atidétq mokeséiq jsipareigojimq ivykdymo laikotarpiu.
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Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dél sukauptq sanaudq ir patirtq nuostoliq

perkélimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo diena yra naudojami atidéto pelno

mokeséio paskaiéiavimui.

Kai apskaiéiuojamas bendras atidétuju, mokeséiu, turtinis likutis, jis pripa2istamas

finansinése ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybés nuomone, yra tikétinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripa2intos éio laikotarpio pajamomis, balanse

parodomos kaip isipareigojimai, 0 per ataskaitini laikotarpi ivykdytos iémokos, ataskaitiniu

laikotarpiu nepripa2intos sanaudomis, balanse parodomos kaip turtas.

FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

1 PASTABA PALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS
. . .

P0 tis
Stralpsms 2021 m. 2020 m. tfikslgrElir

U2 paskolas 277,24 262,73 14,51

U2 lééas KU 28,59 18,55 10,04

U2 lé§as JCKU 15,50 12,04 3,46

U2 lééas bankuose 0 0,16 -0,16

U2 vertybinius popierius 0 0,7 -0,7

I‘s' viso pajamq 321,33 294,18 27,15

U2 indélius 19,51 15,79 3,72

U2 CKU indélius iki pareikalavimo 5,44 5,42 0,02

U2 ZUPGF programq paskolas 0,29 0,26 0,03

I‘s’ viso sanaudq 25,24 21,47 3,77

Grynosios palfikanq pajamas 296,09 272,71 23,38

2 PASTABA KOMISINIU IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS Pokytis,

Straipsnis 2021 m. 2020 m. tfikst.
Eur

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 99,14 95,00 4,14

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sanaudos 35,54 32,80 2,74

Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos 63,60 62,20 1,40

pajamas
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3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMOREZULTATAS
. . P0“ tis,Stralpsms 2021 m. 2020 m. tfi-kslgEur

Specialiqjq atidéjiniq sqnaudos: 0,26 -2,69 2,95
Paskolq 0,26 -0,14 0,4
Kito finansinio turto 0 -2,55 2,55
JCKU pajams O 0 0
Kitas finansinio turto vertés pasikeitimo ir 1,25 1,12 0,13ardavimo rezultatas
Realizuotas pelnas i§ VVP operaciju, O 0 0
Realizuotas pelnas i§ operacijq uisienio valiuta 0 0 0
Nerealizuotas pelnas i§ operacijq quienio valiuta 0 0 0
Nuraéytos paskolos 1,25 1,12 0,13
IE viso pajamq 1,25 1,12 0,13

0
I‘s’ Viso sqnaudq 0,26 -2,69 2,95
Rezultatas 0,99 3,81 -2,82

4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINESSANAUDOS
. . Po tis,Stralpsms 2021 m. 2020 m. tfikslgEur

Darbo jégos iélaidos 142,12 145,50 -3,38
Nusidevéjimo iélaidos 24,59 20,98 3,61
FA audito i§laidos 5,76 6,09 —0,33
Reklamos ir marketingo i§laidos 6,93 4,90 2,03
Indéliq draudimo imokos 10,93 9,66 1,27
Atskaitymai i stabilizacijos fonda, 25,98 8,13 17,85
Kitos operacinés i§laidos 130,06 102,27 27,79
Kitos i§laidos 6,07 7,32 -1,25
I§ viso 352,44 304,85 47,59

5 PASTABA KITOS VEIKLOSPAJAMOS IR SA NAUDOS
. . Po tisStralpsnls 2,021 m. 2020 m. tfi-kslnglir

Kitos pajamos (JCKU konsultavimo pasl.) 2,85 4,20 —1,35
Kitos pajamos 0,34 0 0,34
I§ viso pajamq 3,19 4,20 -1,01
Kitos iélaidos 0 0 0
I‘s’ viso sanaudq 0 0 0
Grynosios kitos veiklos pajamas 3,19 4,20 -1,01
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6 PASTABA PELNOMOKESéIO SANAUDOS

Straipsnis 2021m. 2020 m. tgfisfiygr

Einamqjq metq pelno mokeséio sqnaudos 0,82 4,74 -3,92

Atidétojo pelno mokeséio sqnaudos 0 0 0

I§ viso pelno mokes‘c’io sanaudq 0,82 4,74 -3,92

Atidétojo pelno mokeséio turto judéjimas
Likutis metq pradiioje 0 0 0

Likutis metq pabaigoje 0 0 0

7 PASTABA PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigz; ekvivalentaz' parodytas sumas sudaro

pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo
istaigose.

nedidelé. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktfira it pokyéiai:

banko sqskaitose ir kitose kredito

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikés, labai likvidiios investicijos, lengvai konvertuojamos .

iinomq pinigq sumq. Tokios lééos yra be nustatyto termino, o vertés pokyéiq rizika yra labai»

Straipsnis 2021 m. 2020 m. M”2351;?”

Grynieji pinigai
59,42 75,67 -16,25

Lé§os LR komerciniuose bankuose turimose 67232 22037 '153'55

atsiskaitomosiose sqskaitose

Lééos CKU turimose atsiskaitomosiose sqskaitose 1316,98 1257,72 59,26

I§ viso 1443,72 1554,26 -110,54

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUSPOPIERIUS
Kredito unija laisvas lééas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq

Europos ekonominés erdvés valstybiu, vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiéiuotomis palfikanomis ir ivertinus vertés sumaiéjimq dél galim'

nuostoliq.
\

Unija 2021 m. gruodiio 31 d. vertybiniq popieriu, nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra
isigytos laikyti jas iki i§pirkimo datos. Investicijq pokyéiai per ataskaitini laikotarpi ir struktfira

buvo tokie:

. Pokytis,
Stralpsnls 2021 m. 2020 m. tfikst. Eur

Investicijos i CKU kapitalq 307,7 307,7

Spec atidéjiniai investicijoms i CKU kapitalq -6,91 -6,91

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki i§pirkimo
1. Trumpalaikés investicijos 1 LR VVP 0 0 0

2. Ilgalaikés investicijos 1 LR VVP 0 0 0

3. Ilgalaikés investicijos 1 ES VVP 0 O 0

I‘s’ viso investicijq i vertybinius popierius, 300,79 300,79 0

laikomq iki i‘s'pirkimo
10
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Investicijos j vertybinius popierius, skirtus pardavimui
I§ viso investicijq j vertybinius popierius, skirtq 0 0 0ardavimui
I‘s’ viso investicijq j vertybinius popierius 300,79 300,79 0

Vertybiniq popieriq apskaiéiuotosios palfikanq normos 2021m.buV00% (2020 m. buvo 0 %).
9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JUGAUTINOS SUMOS

§iame balanso straipsnyje parodytos §alies ir uisienio kredito istaigoms suteiktos paskolos,terminuotieji indéliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indéliai rodomikartu su sukauptomis palfikanomis paskutine; ataskaitinio laikotarpio dienq, jvertinus vertés sumaiéjimqdél galimq nuostoliq.

Apskaiéiuotosios palfikanq normos ui terminuotus indélius, lééas kitose ku 2021 In.svyravo nuo 0.00 % iki 2,20 % (2020 m. nuo 0,00 % iki 2,9 %).

Straipsnis 2021-12-31 2020-12-31 tflgsliygtr

Terminuoti indéliai JCKU 2704,10 3607,86 ~903,76Lééos kitose KU 2318,24 1060,49 1257,75Ilgalaikiai 0 O O
Lé§os laikomos likvidumo rezervo fonde JCKU 89,93 89,93 0I§ viso 5112,27 4758,28 353,99

Kredito unija laiko specialiosios

veiklos likvidumui uZtikrinti,
sukauptas lééas pagal kredito unijos

dydiiometinés palfikanos (2020 metais 0,00 %).

10 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS lg JUGAUTIVNOS SUMOS
Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos

paskirties lééas JCKU, likVidumo palaikymo rezerve, kurisyra sudaromas JCKU jstatymo nustatytu bfidu. §is rezervas skirtas kredito unijq, JCKU nariqsuteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i§mokant
pareikalavimq jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos JCKUnarés specialiai tam tikslui JCKU atidarytoje sqskaitoje turi laikyti JCKU Visuotinio nariqsusirinkimo patvirtintq dalj lééq nuo Visu, terminuotq ir neterminuotq indéliq kredito unij oje litais irquienio valiuta lééq. U2 likvidumo palaikymo rezervo lééas kredito unijoms mokamos 0,00 %

paskolos ir i§ jg gautinos sumos kartu su sukauptomis palfikanomis ir jvertinus vertés sumaiéjimq délgalimq nuostoliq.

11
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Paskolqportfelio struktfira ir pokyéiai:
,

Pokytis per

E11 Rizflms
2021-12-31 2020-12-31 metus, tfikst. Eur

1' '

. . . . kait S ec.
Nr. grupé APska-ifin .SPEC'.

.
Apskalfme astgcfgji APiié atgdéji

e verte atldejmlal verte niai verté niai

1 Standartiné 4330,84 0 3505,36 0 825,48 0

2 Galimos 1311,07 0,67 820,49 1,21 490,58 -O,54

rizikos
3 Padidintos 442,02 0,83 869,39 0 -427,37 0,83

rizikos
4 Abejotina 0,04 0,02 9,8 0,05 -9,76 -0,03

5 Nuostolinga 358,01 0 419,47 0 -61,46 0

6 I§ viso 6442,01 1,52 5624,51 1,26 817,50 0,26

7 Specialiqjq
atidéjiniu,
santykis su
kredito unijos 0,02 0,02
nariams suteiktq
paskolq suma,
proc.

Visq didiiausiq paskolq sumq ir unijos perskaiéiuoto kapitalo santykis 2021-12-31 dienos

bfiklei yra 296,38, 0 2020-12-31 buvo 194,42 proc.

11 PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje turto néra.

12 PASTABA ATSARGOS, Uz SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

giame straipsnyje parodytos turimos atsargos, ui skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri

artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas. V
Pokytis,

2021 m. 2020 m. tfikst. Eur
Kito turto verté laikotarpio pabaigoje
Avansinis pelno mokestis (mokeséiai VMI) 8,78 6,78 2,00

SPEC.ATIDEJINIAI KITAM FINANSINIAM TURTUI 0 0 0

Bfisimo laikotarpio i§1aidos 1,5 1 0,96 0,55

Trumpalaikis turtas (atsargos) 0,04 0,03 0,01

Kitos sukauptos pajamos 0,54 0,05 0,49

Trumpalaikés skolos 0,05 0,04 0,01

Atsargq, ui skolas perimto ir kito turto verté 10,92 8,31 2,61

laikotarpio palgiggje, i‘s' viso:

12
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13 PASTABA ILGALAIKISMATERIALUSISIR NEMATERIALUSISTURTAS
Unija Visa, ilgalaikj materialqjj turtq naudoja savo veikloje. Jis néra niekam ikeistas arkitaip apribotos teisés 1 ji. Infomacija apie paskutine; ataskaitinio laikotarpio diena} kredito unijosturimo ilgalaikio turto struktfirq ir pokyéius pateikiama lenteléje.

Kitas veikloje Nemate-Straipsnis Pastatai naud-ojamas ria-lu’si‘s IE viso
tu-rtas turtasLikuéiai 2020 m. sausio l d.

Isigijimo verté 195,02 112,67 10,00 317,69Sukauptas nusidévéjimas 55,70 84,85 10,00 150,56Likutiné verté 139,31 27,82 0 167,13Apyvarta per 2020 metus
Likutiné verté 139,31 27,82 0 167,13jsigijimai 4,40 36,25 40,65Nusidévéjimas 5,02 9,14 6,82 20,98Nuraéymai jsigijimo verté 0 15,87 10,00 25,87Nura§ymai likutiné verté 0 0,17 0 0,17Nura§ymai nusidévéjimo 0 15,70 10,00 25,70Likutiné verté 134,29 22,91 29,43 186,63Likuéiai 2020 m. gruodiio 31 d.
Isigijimo vené 195,02 101,20 36,25 332,47Sukauptas nusidévéjimas 60,73 78,29 6,82 145,84Likutiné verté 134,29 22,91 29,43 186,63Apyvarta per 2021 metus
Likutiné verté 134,29 22,91 29,43 186,63Isigijimai 0 1,23 6,31 7,54Nusidévéjimas 8,00 8,50 8,10 24,60Nuraéymai jsigijimo verté 0 10,52 0,3 7 10,89Nura§ymai likutiné verté 0 5,07 0,35 5,42Nuraéymai nusidévéjimo 0 5,46 0,02 5,48Likutiné verté 126,29 10,58 27,29 164,16Likuéiai 2021 m. gruodiio 31 d.
Isigijimo verté 195,02 91,91 42,19 329,12Sukauptas nusidévéjimas 68,73 81,33 14,90 164,96Likutiné verté 126,29 10,58 27,29 164,16
14 PASTABA MOKETINOSSUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

. .
.

,
P'okytis,Stralpsnls 2021-12-31 2020-12-31
tfiks t. EurPaskolos i§ CKU (tikslim'q programq paskolos) 269,64 295,40 -25,76

13
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15 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO

UNIJOS NARIAMS

Straipsnis 2021-12—31 2020-12-31 tflgytfir

Iki pareikalavimoz-fiziniams nariams 8204,27 7939,89 264,38

- kredito uniju, asocijuotq nariq 764,22 564,18 200,04

— kitoms organizacijoms
0 0

Viso isipareigojimq iki pareikalavimo: 8968,49 8504,07 464,42

Terminuoti indéliai: - fiziniams nariams 3263,29 2772,28 491,01

- kredito unijq asocijuotu, nariq 13,24 0 13,24

- kitoms organizacijoms
0 0

Viso terminuotq indéliq: 3276,53 2772,28 504,25

I‘s' viso 12245,02 11276,35 968,67

Palfikanu, normos ui terminuotuosius indélius fiziniams nariams svyruoja 2021 m. nuo

0,05 % iki 5% (2020 m. nuo 0,05 % iki 4%), ui indélius iki pareikalavimo — 0 % (2020 m. - 0 %).

Finansiniai isipareigojimai pagal terminus pateikti 19 pastaboje.

16 PASTABA KITOSMOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

. .
,

Pokytis,
Stralpsnls 2021-12-31 2020-12-31 tfikst. Eur

Sukauptos audito islaidos 2,04 2 0,04

Ismokétinos sumos darbuotojams, soc.dr. mok. 0 3,44 -3,44

Mokétinas pelno mokestis 0,82 1,75 -0,93

Atostogq rezervas 2,27 3,29 -1,02

Mokétinos islaidos ui ivairias paslaugas, mokeséiai 4,69 5,87 -1,18

Kt. isipareigojimai 4,20 2,03 2,17

18' Viso 14,02 18,38 -4,36

17 PASTABA SUBORDINUOTI ISIPAREIGOJIMAI

Siame balanso straipsnyje isipareigojimq néra.

18 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS
Pajinz‘s kapitalas
Unijos pajini kapitalas 706,24 tfikst. Eurq (2020 m. — 614,56 tfikst. Eur). Jis sudarytas is

pagrindiniu, ir papildomq pajq. Nominali Vieno pajaus verté yra 30,0

kapitalas apmokétas.
Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi Vienq balsa, nepriklausomai nuo

jo apmokéto papildomo pajaus dydiio. Pasibaigus pajininko narystei U

grqiinant ispirktq privalomo ir papildomu, pajq imokas.
Privalomasis rezervas
Unijos privalomaji rezerva, sudaro Visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomaji

rezerve} pervestas Visas arba ne maiiau kaip 20 % V1SL1 metq nepaskirstyto pelno ir 2021 m. sudaré

226,82 tfikst. Eur (2020 — 193,49 tfikst. Eur).
Nuosavo kapitalo pokyéiai pateikti aiskinamojo

pokyéiai“.

0 eurq. Visas Unijos pajinis

nijoje su juo atsiskaitoma

rasto priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo
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19 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIKAUnijos turto ir jsipareigojimq struktfira pagal terminus:

2020-12-31

. Nuo 1 Ilgiau 7Iki 3 mén. 1‘1“." 3 men' iki 5 kaip 5 18 W801k] 1 metq .men; metalTurtas 3812,4 3646,8 2698,3 2274,02 12431,52Isipareigojimai, kapitalas ir 9172,05 941,68 1165,68 1152,11 12431,52rezervai
Likvidusis turtas

1423,32
2021-12-31

Nuo 3 mén Nuo 1 Ilgiau
vIki 3 mén. . .

' ' iki 5 kaip 5 IS VISOlkl 1 metq .metq metalTurtas 2636,08 2692,17 5551,56 2592,54 13472,35Iglparelgoflmal’ kapltalas 1r
9484,12 1131,5 1757,01 1099,72 13472,35rezerva1

LikVidusis turtas
1466,33

20 PASTABA VEIKLOSRIZIKA RIBOJANTYSNORMATYVAI
Unija kasdien fiksuoja Visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikq ribojanéiusnormatyvus,taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.Informacija apie unijos rodiklius:

. . 2021- LB nusta tas 2020- LB nuslzta tasRo‘hkhs
12-31 dydisty 12-31 dydiistyKapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 19,44 >14,5% 19,06 >14,5%LikVidumo rodiklis, proc. 259,96 >100% 627,18 >100%Maksimalios paskolos sumos Vienam <25% 13,82 <25%skolininkui normatyvas, proc, nuo 20,54Unijos kapitalo

21 PASTABA INFORMACIJAAPIE PINIGU SRAUTUS
Informacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ”Pinigq srautL}pokyéiai“.

22 PASTABA SUSIJUSIOS §ALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolu komitetopirmininkas, Vldaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unjjos vadovu artimaisiais
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2021 m l 2020 m. J
Priskaiéiuota su darbo uimokeséiususijusiq iémokq

36,44

. . v. . . . . .
30,23

1r Joms tenkancu} scolahmo draudlmo 1moku, suma

Kitos iémokos (tantjemos, palfikanos, ir kt.)
6,05 I 6,00

Isipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq 0 39 ‘
2,2

indéliq, likuéiai laikotarpio pabaigoje
’

Unijos susijusioms §alims iéduoda paskolas bei priima indélius rinkos squgomis.

Susijusioms éalims iéduotq paskolq ir priimtq indéliq
likuéiai:

2021-12—31 2020-12-31

Iéduotq paskolq likuéiai
153,77 169,48

Ll’liimtq indéliq likuéiai
158,73 273,89

23 PASTABA ISTATYMU ATITIKIMAS
Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo,

maksimalios paskolos sumos Vienam skolininkui ir atviros uislenio valiutq pozicijos normatyvu: 77

2021 m. gruodiio 31 d. KU atitiko Visus privalomus reikalavimus.

24 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI
Unija per 2021 m. nenuraéé paskolu, (2020 m.- nenuraéé), o susigrqiino 1,25 tfikst. Eur

(2020 m. —1,12 tfikst. Eur). 2021 m. pabaigoje nuraéytq ir nesusigraiintq paskoh} likutis buvo 30,2

tfikst. Eur (2020 — 55,04 tfikst. Eur). 2021m. 23,59 tfikst. Eur jau ankstesniais nei 2021m. nuraéytq

paskolq pripaiinta nesusigrqiintinomis, todél nuraéytq paskolq likutis 2021-12—31d.— 30,20tfikst.

eurq.
Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 2021 m. gruodiio 31 d. kredito unijos nebalansiniq

isipareigojimq suma sudaré 0,66 tfikst. Eur.

25 PASTABA PELNO (NUOSTOLIU) PASKIRSTYMOPROJEKTAS

Unija planuoja ataskaitiniq metq pelnq (10,61
tfikst. Eur) pervesti i rezervini kapitalq.

Administracijos vadové
Auériné Poékiené

Vyriausioji buhalteré
Rita Kulikauskiené
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