
ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 

Eilinio visuotinio narių susirinkimo  

BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 

 

Pranešu, kad 2022 m. balandžio 27 d., 10.00 val. ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (juridinio asmens 

kodas 302826202) eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvauti negalėsiu. Susipažinęs su 

ŠEIMOS KREDITO UNIJOS eilinio visuotinio narių susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) 

darbotvarke ir Susirinkimo medžiaga, balsuoju: 

 

Eil. 

Nr. 
Darbotvarkės klausimas 

Pasisakau: 

(Žymėjimo pavyzdys: X) 

Nesutikdamas su pateiktu 

nutarimo projektu siūlau savo 

nutarimo projektą 

(įrašyti savo siūlomą nutarimo 

projektą) 

1. 
Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 

Nutarimo projektas: 

Patvirtinti Valdybos ataskaitą. 

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 

2. Paskolų komiteto ataskaita.  Ataskaitos 

įvertinimas. 

Nutarimo projektas: 

Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą. 

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 

3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos 

įvertinimas. 

Nutarimo projektas: 

Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą. 

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno 

paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos 

projekto pristatymas. Metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl 

pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) 

tvarkos priėmimas. 

XXXX XXXX  

4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

tvirtinimas.  

Nutarimo projektas: 

Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2021 m. 

metinių finansinių ataskaitų rinkinį.  

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 

4.2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių 

dengimo) tvarkos priėmimas. 

Nutarimo projektas: 

Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą 

nutarimo projektą. 

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų 

sąmatos tvirtinimas. 

Nutarimo projektas: 

Patvirtinti 2022 metų kredito unijos pajamų ir 

išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: 

pajamos 3 448 898,19 Eur, išlaidos 3 097 664,44 

Eur). 

 

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 

6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos 

valdybos nariams nustatymas. 

Nutarimo projektas: 

Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito 

unijos valdybos nariams už 2022 m. pagal pateiktą 

nutarimo projektą. 

 

„Už“ 

 

_________ 

 

„Prieš“ 

 

________ 

 

 



7. Naujos kredito unijos įstatų redakcijos 

tvirtinimas. 

Nutarimo projektas: 

Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus 

pagal pateiktą projektą. 

 

„Už“ 

 

_________ 

 

  „Prieš“ 

 

________ 

 

 
Pažymėti galite tik vieną pasirinktą balsavimo atvejį („už“ arba „prieš“ sprendimo projektą) kiekvienu darbotvarkės 

klausimu. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti kredito 

unijos nario valios, laikoma, kad narys šiuo klausimu iš anksto nebalsavo. 

 
Pasirašytą balsavimo raštu biuletenį prašome siųsti el. paštu info@unija.lt arba zygimantas@unija.lt arba siųsti adresu 

Ulonų g. 5 – 303, Vilnius (ŠEIMOS KREDITO UNIJAI). Siunčiant balsavimo biuletenį elektroniniu paštu, prašome 

dokumentą atsiųsti užpildytą ir pasirašytą elektroniniu būdu (ar nuskenuotą). Balsavimo raštu biuletenis tais pačiais 

darbotvarkės klausimais galioja ir pakartotiniame ŠEIMOS KREDITO UNIJOS eiliniame visuotiniame narių susirinkime 

(2022 m. balandžio 29 d. 10 val.). 

 

 

 

________________________________________________________   
(Nario (arba įgalioto asmens) vardas, pavardė, gimimo data, parašas)

mailto:info@unija.lt
mailto:zygimantas@unija.lt

