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Kredito unijos "Jonavos zeme" nariams

ISvada del finansiniq ataskaitq

Mes atlikome Kredito unijos "Jonavos zeme" toliau pateikiamo finansinill ataskaitll rinkinio, kuri
sudaro 2013 m. gruodzio 31 d. balansas, pelno (nuostolill) ataskaita bei aiskinamasis rastas (toliau-
finansines ataskaitos), audit'!.
Vadovybes atsakomybe uijinansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz sill finansinill ataskaitlJ parengim,! ir teising,! pateikim,! pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanCius teises aktus, reglamentuojanCius buhalterin(( apskait,! ir finansin((
atskaitomyb((, ir verslo apskaitos standartus, ir toki,! vidaus kontrol((, kokia, vadovybes nuomone,
yra butina finansinems ataskaitoms parengti be reiksmingll iskraipymll del apgaules ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybe
MUSllatsakomybe ~ apie sias finansines ataskaitas pareiksti nuomon((, pagrist,! atliktu auditu. Mes
atlikome audit,! pagal tarptautinius audito standartus. Siuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumemes etikos reikalavimll ir planuotume bei atliktume audit,! taip, kad gautume pakankam,!
uZtikrinim,!, jog finansinese ataskaitose nera reiksmingll iskraipymll.
Auditas apima proceduras, kurias atliekant siekiama surinkti audito irodymll del finansinill ataskaitll
sumll ir atskleistos informacijos. Procedufll parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
iskaitant finansinill ataskaitll reiksmingo iskraipymo del apgaules ar klaidos rizikos vertinim,!.
Vertindamas si,! rizik,!, auditorius atsizvelgia i vidaus kontrol((, susijusi,! su imones finansinill
ataskaitll rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktll tomis aplinkybemis tinkamas audito
procedfuas, taeiau ne tam, kad pareikstll nuomony apie imones vidaus kontroles veiksmingum,!.
Auditas taip pat apima taikomll apskaitos metodll tinkamumo ir vadovybes atliekamll apskaitinill
ivertinimll racionalumo ir bendro finansinill ataskaitll pateikimo ivertinim,!.
Mes tikime, kad musll surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami musll nuomonei pagristi.
Nuomone
MUSll nuomone, finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia Kredito
unijos "Jonavos zeme" 2013 m. gruodzio 31 d. finansin(( bukl(( ir t'! dien,! pasibaigusill metll
finansinius veiklos rezultatus bei pinigll srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojaneiais
teises aktais, reglamentuojaneiais buhalterin(( apskait,! ir finansinill ataskaitlJ sudarym,!, ir verslo
apskaitos standartais.
ISvada del kitq teisiniq ir pridiiiros reikalavimq
Informacija numatyta Lietuvos Respublikos kredito unijll istatymo 53 str.1 p. 1-6 pst. pateikiami
audito ataskaitoje.
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Kredito unija "Jonavos zerne"
(imones pavadinimas)

110082922, Kauno g. 6, Jonava
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m gruodiio men.3! d. BALANSAS

2014-02-07 Nr.14-024
(ataskaitos sudarymo data)

2013 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvirtinimo zyma)

tOkst. Lt
(ataskaitos tikslumo Iygis if valiuta)

TURTAS

I. Pinigai ir piniglj ekvivalentai 8 1499 3176

II. Investicijos j vertybinius popierius 9 3887 1389

I11. Kredito jstaigoms suteiktos pasko los ir kitos is jq gautinos sumos
10 639 755

IV.
Kredito unijos nariams suteiktos pasko los ir kitos is jlj gautinos 11 9840 9958
sumos

V. Kitas finansinis turtas 12 877 898

VI. Atsargos, uz skolas perimtas ir kitas turtas 13 75 70

VII. I1galaikis materialusis turtas 14 684 732

VIII. Nematerialusis turtas

I.

II.

III.

IV.
V.

I.

Moketinos sumos ir jsipareigojimai kredito jstaigoms

Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos
nariams

Kitos moketinos sumos ir jsipareigojimai

Atidejiniai

Subordinuoti jsipareigojimai

Pajinis kapitalas

17

18

19

51

501

67

II. Privalomieji rezervai ir kapitalas

III. Perkainojimo rezervas

IV.

IV. I.

IV.2.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinilj metlj pelnas (nuostoliai)

Ankstesnilj metlj pelnas (nuostoliai)

KAPI'l'ALO IR{SJPARJ!jI(jOnMl,lI VISO:

26
26

-93

-16

-77

-77

46
-123

Administracijos vadove
(jmones vadovo pareiglj pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkYti apskait~ kito asmens pareiglj pavadinimas)
(parasas)

Rita Latviiiniene
(vardas ir pavarde)

Nijole Antonoviene
(vardas ir pavarde)



Kredito unija "Jonavos zeme"
(imones pavadinimas)

110082922, Kauno g. 6, Jonava
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2013 m. gruodzio men. 31 d. PELNO (NUOSTOLIQ) ATASKAITA

2014-02-07 Nr.14-024
ataskaitos sudarymo data)

2013 metll
(ataskaitinis laikotarpis)

tGkst. Lt
(ataskaltos tikslumo lygis ir vahuta)

Straipsn

I. Paliikanq pajamos

II. Paliikanq si!t1audos

III. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos

IV. Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos si!t1audos

V. Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

V.l. Specialiqjq atidejiniq si!t1audos

V.2. Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas

VI. Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliai)

VII. Bendrosios ir administracines si!t1audos

VIII. Kitos veiklos pajamos

811 985

256 284

2 84 78

2 20 20

3 5 -37

3 -39 53

3 -34 16

4 37 64

5 704 751

6 19 28

IX. Kitos veiklos sanaudos

X. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIE APMOKESTINThL\

XI. Pelno mokestis

Administracijos vadove
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galincio

tvarkyti apskaitl! kilo asmens pareigll pavadinimas)
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(para~as)

(pa as)

Rita Latviiiniene
(vardas ir pavarde)

Nijole Antonoviene
(vardas ir pavarde)
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Kredito unija "Jonavos zeme"

AISKINAMASIS RASTAS
2013 M. GRUODZIO 31 D.

(visos sumos pateiktos tiikst. litq, jei nenurodyta kitaip)
2014-02-07 Nr.14-024

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija "Jonavos zeme" (to1iau KU) buvo uzregistruota LR imoniq rejestre 2001 m.
geguzes 21 d.

Lietuvos bankas 2001 m. geguzes 10 d. isdave 1icencij<t-vykdyti finansines operacijas.
Kredito unija "Jonavos zeme", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq iikinius ir

socia1inius poreikius ir turi 1icencij<t-verstis, ir verCiasi inde1iq ir kitq gr<t-:tintinq1esq priemimu is
neprofesiona1iq rinkos da1yviq ir jq sko1inimu, taip pat turi teist( verstis kitq LR kreditq unijq
istatyme nustatytq finansiniq pas1augq teikimu istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo
susijusi<t-rizik<t-bei atsakomybt(.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisine forma yra kooperatine bendrove.
Kredito unija savo veik10je vadovaujasi Lietuvos Respub1ikos civi1iniu kodeksu, Lietuvos

Respub1ikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respub1ikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Respub1ikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieziiiros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

KU yra isikiirusi adresu Kauno 6, Jonava, turi atsidariusi 6 pada1inius(nuto1usias kasas)
adresu:

Eil. Padalinio pavadinimas Adresas
Nr.
1 Jonavos saviva1dybes kasa Zeimiq 13, Jonava

2 Zeimiqkasa Kauno 47, Zeimiq sen. Jonavos rajonas

3 Upninkq kasa Jaunystes 7,Upninkq sen. Jonavos rajonas

4 Setos kasa Kauno 1,Setos sen. Kedainiq rajonas

5 Ku1vos kasa Tarybq 2,Ku1vos sen. Jonavos rajonas

6 Ruk10s kasa Kara1iaus Mindaugo 5 Ruk10s mst1. Jonavos rajonas

Ataskaitinio 1aikotarpio pabaigoje KU dirbo 13 darbuotojq (2012 m. pabaigoje 14
darbuotojq).

Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius ir k1ientus:

2013-12-31 2012-12-31
Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asoci.iuoti nariai

Fiziniai asmenys 2260 264 2119 277

Juridiniai asmenys - 64 - 57
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APSKAITOS PRINCIPAl

Zemiau yra isdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2013 metq finansiniq ataskaitq
parenglmm.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruostos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus,
Lietuvos banko nutarimus reglamentuojanCiais kredito unijq apskaitos tvarkym'l bei unijos
apskaitos politik'l.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-30 ir pakeista 2013-03-07.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien'l

ir baigiasi gruodzio 31 dien'l.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tukst. litq (rukst.

Lt). Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = 1euras.
Sandoriai uzsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojanCius keitimo

dien'l: pelnas ir nuostoliai, atsiradl( ivykdzius sias operacijas bei perskaiciavus uzsienio valiuta
ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likuCius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likuciai uzsienio valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s'lnaudos biitq ivertinti apdairiai, 1. y.
kad jq verte nebiitq nepagristai padidinta arba nepagristai sumazinta.

Turinio, 0 ne formos pirmenybe. Dkines operacijos ir iikiniai ivykiai kredito unijos
apskaitoje irasomi pagal jq turini ir ekonominl( prasml(, 0 ne tik pagal jq juridinl( form'l.

Reiksmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis'l pakankamai reiksming'l
informacij'l. Informacija reiksminga tada, kai j'l praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tl(stinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ir tl(s savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruosia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reiksmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripazistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
isleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengtos taikant kaupimo princip'l, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.

Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi biiti suprantamos vartotojams, turintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt'l informacij'l.

Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksCiau priimtq sprendimq
veiksmingum'l.

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, issami ir
joje nera reiksmingq klaidq. IS kredito unijos finansines ataskaitos turi biiti matyti tikra ir teisinga
finansine biikle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines biikles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uzdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su
s'lnaudomis, patirtomis uzdirbant tas pajamas.
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Pinigai ir pinigq ekvivalentai

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

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos i Lietuvos banko,
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius. Sie vertybiniai popieriai pripazistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Kredito unij a turi:
iki ispirkimo termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai pOplenaI, kurie apskaitomi

amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiCiuotq palUkan-qmetod",.

Kredito istaigoms suteikt-q paskolq ir kit-q is jq gautinq sum-q straipsnyje parodomos salies ir
uzsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Pasko los ir is anksto kredito istaigoms pervestos lesos pripazistamos ir vertinamos pagal
18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeli-q sukauptos paHikanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskol-q ir kitq is j-q gautinq sum-q straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir is j-qgautinos sumos kartu su sukauptomis palilkanomis.
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 apskaiCiuot-q palilkan-q metod",).
Paskollf vertes sumaiejimas

Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Lietuvos Banko
va1dybos nutarimais, kredito unijos paskol-q vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolininko bukles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reCiau kaip kart", per menesi. Kredito unija paskol-q vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumazejo. Atsizvelgus i vertinimo
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskol-q rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik"" grupuojamos i penkias grupes. Atsizvelgus i paskolos rizikos
gruP((, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertes dalies sumaZejimo dydziai pateikti lenteleje:

Paskolq rizikos grupe Apskaitines vertes sumazejimo dydis proc.
2013 m. 2012 m.

standartine (I rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 10 10
padidintos rizikos (III rizikos grupe) 35 35
abejotina (IV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100

Paskolq vertes sumaZejimas skaiCiuojamas atsizvelgiant i paskol-q rizikos gruP(( (tiketin",
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemon(( (uZtikrinimo priemones pinigq
sraut",). ApskaiCiuojant uZtikrinimo priemones pinig-q sraut", taikoma 6,28 proc. diskonto norma
litais ir 7,50 proc. eurais (2012 metais taikyta 11,00 proc. litais ir 7,50 proc.eurais diskonto norma).
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Paskolq vertes sumaZejlmaS 2012 ir 2013 metais buvo skaiCiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialilliq atidejiniq
(atidejimq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito finansinio tOOo straipsnyje parodoma gautinos sumos uz kredito unijos perleist'l-
materiaillij ir nemateria1llij too'l-, biudzeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZjstamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis tOOas ir finansiniai jsipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uz skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimq atsargq,
uz skolas perimto nefinansinio tOOo, kurj artimiausiu metu ketinama parduoti, ir j kitus tooo
straipsnius nejtraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripazistamas tikrqja verte atemus pardavimo islaidas, 0 veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo tooo, apskaitoje uzregistruoto pagal 12-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
tOOas" nuostatas, verte.

Ilgalaikis tOOas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikaina 800,00 Lt, (2012 m.
800,00 Lt) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir tooo
nuvertejimo suma. Nusidevejimas (amortizacija) apskaiCiuojamas naudojant tiesini bud'l-,
proporcingai nurasant kiekvieno atskiro turto vieneto isigijimo verty per numatom'l- jo naudojimo
laikotarpi·

Turto naudojimo laikotarpiai yra tokie:
Ilgalaikio turto grupe Nusidevejimo (amortizacijos) laikotarpis, metais

Programine iranga 3
Pastatai 25
Lengvieji automobiliai 6; 10
Baldai 6
Kompiuterine iranga 3
Kita iranga 4

Remonto ir prieziUros islaidos pripazistamos s'l-llaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigojimai

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 tOOas ir finansiniai isipareigojimai" 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
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suma. Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripazistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai"
nuostatas.

Kitq moketinq suml} ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
jsipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir jsipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir jsipareigojimai pripaZjstami 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 jsipareigojimus sudaro kredito unijos isleisti ilgalaikiai
skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos pozymius.

Skolintos lesos is pradziq pripaZistamos tikr<jja verte, kuriq. sudaro grynoji gautq lesq suma,
atskaiCiavus sandoriui sudaryti patirtas sq.naudas. Veliau skolintos lesos apskaitomos amortizuota
savikaina, 0 tarp gautq grymuq jplaukq ir padengimo vertes susidarys skirtumas pripazjstamas
pajamomis arba sq.naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per visq. skolos padengimo laikotarpj
taikant galiojanCias palUkanq normas. Skolintos lesos pripazjstamos atsiskaitymo momentu.

Finansinis turtas ir jsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uzskaityti pripazintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtq. ir
jsipareigojimus vienu metu.

Pajamq ir s~naudq pripazinimas

PaHikanl} pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uzdirbtos is kredito jstaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr<jja
verte. Amortizuota savikaina jvertinto finansinio turto paliikanq pajamos apskaiciuojamos taikant
apskaiciuotq paliikanq metodq.. Paliikanq pajamos pripaZjstamos kaupimo principu, jei tiketina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali buti patikimai jvertinama.

Paliikanl! sq.naudl! straipsnyje parodomos kredito jstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaiCiuotos paliikanos uz indelius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie
nevertinami tikr~a verte.

Komisinil! ir klientq aptarnavimo veiklos pajaml! ir sanaudl! straipsniuose parodomos uz
tarpininkavimq. uzdirbtos pajamos ir patirtos sanaudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir sanaudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo mokesciai
yra nereiksmingi ir pajamomis pripaZinami iskarto juos gavus. Komisiniq sq.naudos yra
pripazjstamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos is operacijq yra pripazjstamos, kai atliekama... ..
SUSl]USlOperaCl]a.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
jstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktl! paskolq vertes sumazejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieril!
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito finansinio tOOo vertes sumaZejimo ir
nuostolil! del vertes sUffiaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialillil! atidejinil!, kuriuos
formuoja atsizvelgdama j kiekvieno savo sandorio del finansinil! paslaugl! teikimo rizikingumq., j
kliento finansiny ir ekonominy biikly, j prievolil! pagal sandorius del finansinil! paslaugl! teikimo
vykdymq., j turimas uztikrinimo priemones sioms prievolems jvykdyti ir kitas aplinkybes, turincias
jtakos kredito unijos turto vertei, sanaudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolil!) straipsnyje parodomi operacijl!
uzsienio valiuta, kitq finansiniq priemonil! pirkimo ir pardavimo operacijq rezultatai.

Bendrqjq ir administraciniq sanaudq straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio
sq.naudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla.
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Kitos veiklos pajamll ir kitOs veiklos sanaudll straipsniuose parodomos kituose pelno
(nuostolill) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir sanaudos.

Pelno mokescio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesCio
ir atidetojo pelno mokescio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesCio istatymu, 2013 metll
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 15 proe. pelno mokesCio tarifas, 2012 metll - 15
proe.

Atidetas pelno mokestis yra paskaiciuojamas naudojant mokesCio tarifus, galiojancius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien~ ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesCio tooo
realizavimo ar atidetll mokesCill isipareigojimll ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda del sukauptq s~naudll ir patirtq nuostolill
perkelimo. Tarifai, galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien~ yra naudojami atideto pelno
mokescio paskaiCiavimui.

Kai apskaiciuojamas bendras atidettDll mokescill tooinis likutis, jis pripaiistamas
finansinese ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaiintos sio laikotarpio pajamomis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, 0 per ataskaitini laikotarpi ivykdytos ismokos, ataskaitiniu
laikotarpiu nepripaiintos s~naudomis, balanse parodomos kaip turtas.

FINANSINIV ATASKAITV PASTABOS

1 PASTABA PALUKAN PAJAMOS IR S NAUDOS
2013m.

UZ pasko las 720 866 -146
UZ lesas LCKU 19 28 -9
UZ vertybinius popierius 72 91 -19
ISviso pajamq 811 985 -174
UZ indelius 237 262 -25
UZ LCKU paskolas 18 20 -2
UZ tikslinill programll pasko las 1 2 -1
ISviso s~naudq 256 284 -28
Grynosios palukanq pajamos 555 701 -146

Pall1kanll pajamll2013 m gauta maiiau todel, kad 2012 lapkricio 30 d kredito unija dali 418
tUkst. Lt. didziausios paskolos perleido UAB "LKU turto valdymas". Pagal sutarti iki 2013 m
birzelio 03 d. nuo sios sumos visos priskaiciuotos pa1l1kanos 14 tl1kst.Lt. ir nuo birzelio 03 d. Y2
pa1l1kan1l6 tUkst.Lt. buvo pervestos bendrovei. Sumaiejimui itakos turejo 2013 liepos 15 d zenklus
vidutinill tarpbankinill pall1kanll normll VILIBOR 12 men pasikeitimas is 1,34 i 0,70.

2 PASTABA KOMISINIV IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
S NAUDOS

Komisinill ir klientll aptarnavimo pajamos

Komisinill ir klientll aptarnavimo s~audos
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos a.amos

6

84

20
64

78

20
58



3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDA VIMO
REZULTATAS

d . • 2013w. iiZ012 Po:ky~j~,pu
&

tiikst.Lt
Specialiqjq atidejiniq s~naudos: -39 53 -92
Specialieji atidejiniai paskoloms -10 53 -63
Spec.atidejiniai kitam finansiniam turtui -28 0 -28
Kitas finansinio turto vertes pasikeitimo ir -34 16 -50
pardavimo rezultatas
Nurasytos paskolos -34 0 -34
Kito finansinio turto vertes sumazejimas 0 47 -47
(diskontavimas)
Susigr'liinta nurasytq paskolq 0 -62 62
Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo 5 -37 42
rezultatas

Kito finansinio turto vertes sumazejimas (diskontavimas) 29 tiikst.Lt., kadangi pagal sutarti
su UAB "LKU turto valdymas" buvo susigr'liinta 2013-06-03 d nario paskolos dalis 104 tUkst.Lt.

o
-55
28

-27
-27

9
55
o

64
64

9
o

28
37
37

Rea1izuotas pelnas is operacijq uzsienio va1iuta
Nerealizuotas pe1nas is operacijq vertyb. popieriais
Realizuotas pelnas is operacijq vertyb. popieriais
IS viso pajamq
Rezultatas

4 PASTABA KITAS FINAN SINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
UOSTOLIAI

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S

Darbo jegos islaidos 429 464 -35
Nepanaudotq atostogq kaupimui 4 -1 5
Nusidevejimo islaidos 59 64 -5
FA audito islaidos 9 9 0
Patalpq nuomos, remonto, rysio pas1augq ir kitos 61 67 -6
patalpq islaikymo islaidos
Komandiruotes , kuro islaidos 13 14 -1
Tantjemq islaidos valdymo organq nariams 0 17 -17
Reklamos, marketingo islaidos 2 7 -5
Kitos islaidos 65 53 12

Indeliq draudimo imokq islaidos 28 27 1

Atskaitymai i stabilizacijos fond~ 34 30 4

IS viso 704 751 -47
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6 PAST ABA KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR S NAUDOS
Straipsnis 2013 m. 2012

Stojamojo mokescio pajamos

Delspinigiq pajamos

Patalpq nuomos pajamos

Kitos veiklos pajamos

IS viso pajamq

7 PASTABA PELNO MOKESCIO S NAUDOS
~~raipSllis

Einamqjq metq pelno mokescio s~naudos

Atidetojo pelno mokescio s~naudos

IS viso pelno mokescio s~naudq

3

5

11

o
19

o
-8

-8

4

6

16

2

28

o
17

17

-1

-1
-5

-2

-9

o
-25

-25

Atidetojo pelno mokescio turto judejimas

Likutis metq pradzioje

Turto pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms

Turto pokytis del mokestiniq nuostoliq

Likutis metq pabaigoje

t.sk. del sukauptl{ kaupiml{ atostogoms

del mokestinil{ nuostolil{

8 PASTABA PINIGAI IR PINIGl) EKVIV ALENTAI

55 73 -18
1 0 1
8 -18 26

64 55 -18

6 5 1

58 50 8

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigl{ ekvivalentai parodytas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s~skaitose ir kitose kredito
istaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, labai likvidzios investicijos, lengvai konvertuojamos i
zinom~ pinigq sum~. Tokios lesos yra be nustatyto termino, 0 vertes pokyciq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktiira ir pokyCiai:

~~~~ipsnis

Grynieji pinigai 240 216 24
Lesos LR komerciniuose bankuose turimose 13 84 -71
atsiskaitomosiose s~skaitose

U~sos LCKU turimose atsiskaitomosiose s~skaitose 1246 2876 -1630
IS viso 1499 3176 -1677
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9 PASTABA INVESTICIJOS J VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas lesas investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitl.!
Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius. Investicijos i vertybinius popierius
balanse rodomos kartu su apskaiCiuotomis palukanomis ir ivertinus vertes sumaiejim(}- del galim\.!
nuostoliq.

Unija 2013 m. gruodzio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Visos investicijos yra
isigytos laikyti jas iki ispirkimo datos. Investicijq pokyciai per ataskaitini laikotarpi ir struktfua
buvo tokie:

Straipsnis

Investicijos i vertybinius popierius, laikomus iki ispirkimo

1. Trumpalaikes investicijos i ES VVP 0 119 -119

2. Ilgalaikes investicijos i LR VVP 3553 936 2617

••••• _-c::: ~- 3. Ilgalaikes investicijos i ES VVP 334 334 0

Specialieji atidejiniai Graikijos VVP 0 0 0

IS viso investicijq ivertybinius popierius, 3887 1389 2498
laikomq iki ispirkimo

Kredito unija 2010 metais isigijo Graikijos vyriausybes vertybinius popierius (VVP) liZ

1100 tukst. Lt, kurios buvo numatyta laikyti iki ispirkimo datos iki 2012 kovo 20 d. TaCiau del
susiklosciusios ekonomines situacijos Europoje pagal Europos S~ungos vyriausybiq susitarimll
Graikijos VVP 2012 kovo 16 buvo nuvertinti 50 procentq. Siems VVP 2011 audituojamais metais
buvo sudaryti 550 tUkst. Lt specialieji atidejiniai. 2012 metq kovo 16 d. Graikijos VVP buvo
pakeisti i Europos Finansq stabilizacijos obligacijas sumai 201 tUkst. Lt (parduoti 2012 metais
geguzes menesD ir i Eurobondus 397 tUkst. Lt ir siq metq gruodzio 18 d dalis, t.y. 64 tUkst. Lt.
Eurobondq buvo pakeista i Europos Finansq stabilizacijos fondo lesas 119 tUkst.Lt. verte, kurie
2013 birzelio 18 d buvo ispirkti, suejus terminui.

LR VVP LT0000607053 isigyti per 2013 metus 6960 vnt. uz 789,9 tUkst. Lt, dalis tos
emisijos 3850 vnt. 55 procentai siq VVP 2014 m sausio menesio 21 d. buvo parduoti. Perkainojus
2013 12 31d. rinkos verte si VVP skirtumas nuo isigijimo vertes but\.!apie 7,2 tukst. Lt.

10 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS Jl)
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 pali:ikanomis paskutiny ataskaitinio laikotarpio dien(}-,ivertinus vertes sumazejim(}-
del galimq nuostoliq.

ApskaiCiuotosios palUkanq normos uz terminuotus indelius 2013 m. svyravo nuo 2,10 % iki
2,50 % (2012 m. nuo 0,60 % iki 2,50 %).

9



Straipsnis

Terminuoti indeliai LCKU

Trumpalaikiai

Ilgalaikiai

Lesos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU

IS viso

o
506

133

639

609

o
146

755

-609

506

-13

-116

Kredito unija laiko specialiosios paskirties !esas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu bl1du. Sis rezervas skirtas kredito unijq, LCKU nariq
veiklos likvidumui uitikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo pasko las arba ismokant
sukauptas lesas pagal kredito unijos pareikalavim~ jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s~skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariq
susirinkimo patvirtint~ dali lesq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijoje litais ir
uzsienio valiuta lesq. UZ likvidumo palaikymo rezervo lesas kredito unijoms mokamos 0,20 %
dydzio metines palUkanos (2012 metais 0,20 %).

11 PAST ABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JV
GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir is jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palUkanomis ir ivertinus vertes sumazejiml:!del
galimq nuostoliq.

Paskolq portfelio struktUra ir pokyciai:

1
2
3
4
5
6
7

Standartine
Galimos rizikos
Padidintos rizikos
Abe'otina
Nuostolinga
IS viso
Specialiqjl! atidejinil!
santykis su kredito
unijos nariams
suteiktll paskoll!
SUilla,proc.

4928
3314
1213
395
39

9889

o
o
6
4

39
49

0,50

3132
4669
1336
834
46

10017

o
o

11
2

46
59

0,59

1796
-1355
-123
-439

-7
-128

x

o
o

-5
2

-7
-10

x

Visq didziausiq paskolq suma ir unijos perskaiciuoto kapitalo santykis 2013-12-31 dienos
bUklei buvo 99,28 proc., 0 2012-12-31 yra 125,17 proc.

12 PASTABA KIT AS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uz kredito unijos perleist~ materiaillii ir
nemateriaillii turt~, biudzeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
straipsniuose.
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Straipsnis 2013-12-31

1. Finansinis 580 525 0 0 55 0 0
turtas ( investicijos
!LCKU ka ital,!)
2. Gautinos sumos 315 18 420 0 47 -105 0 -29

2.1. Paskoll.! 314 18 418 0 47 -104 0 -29
perleidimas
2.2. Kitos gautinos 0 0 0 0 0 0 0 0
sumos, avansinis
elno mokestis

2.3. Kitos gautinos 1 0 0 2 0 0 -1 0 0
sumos
IS viso: 895 0 18 945 0 47 -50 0 -29

Lenteles straipsnyje 2.1 "Paskolq perleidimas" apskaityta:
- Imonei, 2012 lapkriCio 30 d pagal reikalavimo teisil.! perleidimo sutarti perduota kredito

unijos nario paskola 418 tfLkst. Lt, kurioje numatytas atpirkimo terminas per dvejus metus, todel
pagal unijoje patvirtint,!- tvark,!-,specialieji atidejiniai neformuojami.

- Unija 2013 birZelio 04 d atpirko dali t.y. 104 tiikst. Lt is UAB " LCKU Tooo valdymas" ir
sudare nauj,!-perleidimo sutarti iki 2015 lapkriCio 30 d. paliekant unijai 'li priskaiciuotl! palfLkanl!
nuo likusios 314 tiikst.Lt sumos. Finansinil! metli pabaigoje buvo ivertinta amortizuota savikaina,
taikant apskaiCiuotl.! palfLkanl.!metod,!-.Visa gautina paskolos suma buvo diskontuojama 3,46 proc.
paliikanomis ir 18 tiikst. Lt pripazistamas finansinio turto vertes sumazejimo nuostoliais.

13 PAST ABA ATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

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

Kito turto verte laikotarpio pabaigoje

Atidetojo pelno mokesCio turtas 64

Biisimojo laikotarpio iSlaidos 11

Kito turto verte laikotarpio pabaigoje, is viso: 75

55

15

70

9

-4

5

14 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis,!-ilgalaiki materialttii too,!-naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistas ar kitaip
apribotos teises i ji. Informacija apie paskutiny ataskaitinio laikotarpio dien,!-kredito unijos turimo
ilgalaikio materialiojo tooo struktiir,!-ir pokyCius pateikiama lenteleje.
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LikuCiai 2012 m. sausio 1 d.
Jsigijimo verte 738 210 6 954

Sukauptas nusidevejimas 52 105 5 162
Likutine verte 686 105 1 792

Apyvarta per 2012 metus
Jsigijimai 4 4

Nusidevejimas 29 34 1 64
Likuciai 2012 m. gruodzio 31 d.

Jsigijimo verte 738 214 6 958
Sukauptas nusidevejimas 81 139 6 226

Likutine verte 657 75 0 732
Apyvarta per 2013 metus

Jsigijimai 11 11
Nusidevejimas 30 29 59

Likuciai 2013 m. gruodzio 31 d.
Jsigijimo verte 738 225 6 969

Sukauptas nusidevejimas 111 168 6 285
Likutine verte 627 57 0 684

Paskolos is LCKU (terimui iki 2014-06-06 d)
Paskolos is LCKU Invegos projektui (terminui iki
2018-03-25d)

ISviso

tis,
.Lt

717 57 660
50 40 10

767 97 670

Paliikanq norma 2013 m. uz gautas paskolas is LCKU svyruoja nuo 2,45proc. iki 5,00 proc.,
2012 svyravo nuo 2,45 proc. iki 3,40 proc.

16 PASTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Iki pareikalavimo:- fiziniams nariams
- kredito unijq asocijuotq nariq
- kitoms organizacijoms
Viso 'si arei 0 'im iki areikalavimo:
Terminuoti indeliai: - fiziniams narimas
- kredito unijq asocijuotq nariq
- kredito unijq asociacijq
- kitoms organizacijoms
Viso terminuot indeli :
ISviso

12

4386
230
512

5128
9071
252

o
32

9355
14483

4126
318
338

4782
9919
254
100
55

10328
15110

260
-88
174
346

-848
-2

-100
-23

-973
-627



Paliikanq normos uz terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2013 m. nuo 0,20
% iki 3,50 % (2012 m. nuo 0,80 % iki 3,50 %), juridiniams nariams - nuo 0,20 % iki 3,50 % (2012
m. nuo 0,80 % iki 3,50 %), uz indelius iki pareikalavimo - 0,00 % .

17 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

Moketinos indeliq draudimo imokos

Sukauptos audito islaidos

Kaupimai atostogoms

Moketinos islaidos uz ivairias paslaugas

Tantjemos valdymo organams

IS viso

SIP AREIGOJIMAI

Subordinuota paskola is LCKU( iki 2019-05-08 )

2

4

40

5

o
51

501

Poky tis,
tukst. Lt

3 -1

4 0

36 4

7 -2

17 -17

67 -16

o

2013 geguzes 08 d. unijai LCKU suteike subordinuot~ paskol~ 500 tukst. Lt sesiq metq
terminui (iki 2019-05-08) perskaiCiuoto kapitalo padidinimui, tikslu uZtikrinti didziausios pasko los
sumos vienam skolininkui normatyvo vykdym~. Pagal Lietuvos banko reikalavimus paskola
pirmais metais iskaitoma i kredito unijos II lygio kapital~ 100 proc., 0 sekanCiais metais
iskaitymas mazinamas po 20 procentq kasmet.

19 PAST ABA NUOSA VAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital~ sudaro 1792 tukst. litq (2012 m. - 1781tiikst. Lt). Jis sudarytas is

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 100 litq. Visas Unijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien~ bals~, nepriklausomai nuo
jo apmoketo papildomo pajaus dydzio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma
gr~zinant ispirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Privalomasis rezervas
Unijos privalom~H rezerv~ sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalom~i

rezerv~ pervestas visas arba ne maziau kaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno ir 2013 m. sudan~
0,00 tiikst. Lt (2012 m. - 0,00 tukst. Lt.)

Nuosavo kapitalo pokyCiai pateikti aiskinamojo rasto priede Nr.1 "Nuosavo kapitalo
pokyCiai".
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20 PAST ABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMV GRUPA VIMAS PAGAL LAII0\

Unijos turto ir isipareigojimq struktiira pagal terminus:
2013-12-31

Turtas
Isipareigojimai, kapitalas ir rezervai
Likvidusis turtas
Einamieji isipareigojimai

2012-12-31

2049
8113

1384
5906

6269
1277

7799
2205

17501
17501
5587

12128

Turtas
Isipareigojimai, kapitalas ir rezervai
Likvidusis turtas
Einamieji isipareigojimai

4094
6944

2349
6695

5152
1630

5383
1709

16978
16978
4781

12321

21 PAST ABA VEIKLOS RIZII0\ RIBOJANTYS NORMATYV AI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikl:!ribojancius normatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpi normatyvai buvo vykdomi.

Informacr a a ie unr os rodiklius:

> 13 proc.
> 30 proc.
VR:::;15
proc.(isskyrus EUR)
< 25 proc taikomas24,48

21,00
38,80

244,07

125,17 < 300 taikomas nuo99,28

22,55

2013-12-31
26,49
46,06

117,23

Kapital0 pakankamumo rodiklis, proc.
Likvidumo rodiklis, proc.
Atviros vienos uzsienio valiutos pozicijos
rodiklis (EURlJ)
Maksimalios paskolos sumos vienam
skolininkui normatyvas, proc, nuo unijos
perskaiCiuoto kapitalo
Suteiktq dideliq paskolq bendroji suma,
proc. nuo unijos perskaiCiuoto kapitalo.

Unija uzsienio valiuta priima indeIius, teikia pasko las, superka ir parduoda tik eurais, todel
atviros vienos ir bendroji atviros valiutos pozicijq rodikliai netaikomi.

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas buvo susietas prie euro santykiu 3,4528 lito = leur.

22 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGV SRAUTUS

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

23 PASTABA SUSIJUSIOS SAL YS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos 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 kvalifikuot'l- istatinio kapital0 ir (arba) balsavimo teisiq dali.

14



PriskaiCiuota atlyginiml! ir jiems tenkanCil!
socialinio draudimo imokl!
PriskaiCiuotas atostogl! rezervas ir jam tenkancios
socia1inio draudimo imokos
Kitos ismokos (tantjemos, pa1ukanos, ir kt.)
ISviso:
Sumoketi at1yginimai ir socia1inio draudimo imokos
Lik 'si arei 0 'imai vado bei

118

18

o
136
118
18

15

17
149
117
32

111
277

Isduotl! pasko1l! 1ikuCiai
Priimtl! indeIil! 1ikuCiai

Unijos susijusioms salims iSduoda pasko1as bei prnma indelius rinkos s~lygomis.
Susijusioms sa1ims iSduotl! ir inde1i 1ikuciai:

24 PAST ABA ISTATYMl) ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reika1avimu priva10 vykdyti kapita10 pakankamumo, 1ikvidumo,
maksima1ios pasko1os sumos vienam sko1ininkui ir atviros uzsienio va1iutl! pozicijos normatyvus.
2012 m. gruodzio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

25 PASTABA NEBALANSINIAI ISIP AREIGOJIMAI
Unija per 2013 m. nurase paskoll! uz 34 tukst. Lt. 2012 m.nenurase paskoll!, 0 susigr~zino

62 tukst. Lt Kiti nebalansiniai isipareigojimai: suteiktl! garantijl! 307 tukst. Lt. ir kreditinil! kortelil!
1ikuCiai41 tukst. Lt.

26 PASTABA PELNO (NUOSTOLIl) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Unija 2013 metais patyre 16 tukst.Lt. nuostolil!.

Administracijos vadove

Vyriausioji buhaltere

Rita Latvifrniene

Nijole Antonoviene
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Kredito unija "Jonavos zeme"
(!illones pavadmunas)

110082922, Kauno g. 6, Jonava
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

NUOSAVO KAPIT ALO POKYCIAI

2014-02-07 Nr.14-024

2013 met!!

Aiskinamojo raSto priedas Nr.l

tCikst. Lt

Pe1no (nuostolill) ataskaitoje nepripaZintas
pe1nas (nuostoliai)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos ismokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

Pajinio kapital0 pokytis

[,i"'l,I,~isP•.aej\Jsjqfj;PlIusiriiq·metq
p~p~igoje
Pelno (nuostolill) ataskaitoje nepripaZintas
pe1nas (nuostoliai)
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pe1nas
(nuostoliai)
Pelno dalis, skiriama apyvartai
proporcingoms ismokoms ir (ar)
dividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

-255 255

-16

46

-16

Administracijos vadove
(imones vadovo pareigl/ pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tvarkyti apskai4 kito asmens pareigl/ pavadinimas)

(parasa

Rita Latviiiniene
(vardas ir pavarde)

Nijole Antonoviene
(vardas ir pavarde)



Kredito unija "Jonavos zeme"
(!mones pavadinimas)

110082922, Kauno g. 6, Jonava
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGT) SRAUTT) POKYCIAI
2014-02-07 Nr.14-024

2013 metll

Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

tukst. Lt

.EUi •
~"llejfm~~i.~ .."

I. v¢ik16s pinigqsrlluhli
1.1.1 gautos palukanos 817 1092
1.1.2. sumoketos palukanos 283 294
I.J. Rezultatas 534 798
1.2.1 gauti komisiniai 84 78
1.2.2 sumoketi komisiniai 20 21
1.2. Rezultatas 64 57
1.3.1 susigrazintos paskolos is kredito unijos naril.l 5614 4463
1.3.2 suteiktos paskolos kredito unijos nariams 5350 4772
1.3. Rezultatas 264 -309
1.4.1 indelil.l is klientq ir kredito unijos naril.l !plaukos 57733 67696
1.4.2 indelil.l is klientq ir kredito unijos naril.l ismokos 58331 64833
1.4. Rezultatas -598 2863
1.5.1 kredito !staigoms suteiktq paskoll.l ir specialiosios 617 5015

paskirties lesl.l !plaukos
1.5.2 kredito !staigoms suteiktq paskoll.l ir specialiosios 504 4935

paskirties 1esl.l ismokos
1.5. Rezultatas 113 80
1.6.1 !plaukos is kredito istaigl! (gautos paskolos) 855 2531
1.6.2 ismokos kredito istaigoms (gr~zintos paskolos) 186 4056
1.6. Rezultatas 669 -1525
1.7.1 kitos uz paslaugas gautos sumos 19 28
1.7.2 kitos pagrindines veiklos pinigl.l !plaukos
1.7.3 kitos pagrindines veiklos pinigl.l ismokos 696 648
1.7.4 sumoketas pelno mokestis
1.7. Rezultatas -677 -620

GrynieH pagrindines veiklos pinigu srautai 369 1344

II;. Itlvestieines veiId-os niriitiji
11.l.l iplaukos perleidziant vertybinius popierius 1043 549
11.1.2 ismokos isigyjant vertybinius popierius 3534 410
II.J. Rezultatas -2491 139
11.2.1 !plaukos perleidziant ilgalaiki materialqji,

nematerialqji turt~
11.2.2 iSmokos isigyjant ilgalaiki materialqji, 11 4

nematerialqj i turt~
II.2. Rezultatas -11 -4
11.3.1 kitos investicines veiklos pinigl! !plaukos 0
11.3.2 kitos investicines veiklos pinigl! ismokos 55 55
II.3. Rezultatas -55 -55

Grynieji investicines veiklos pinigu srautai -2557 80



PINIGV SRAUTV POKYCIAI

Aiskinamojo rasto priedas Nr.2

·ltUi ~traipsniai Pasblbos •pr~~jC:met~~NI'.
XlI; Fina.nSine$V~ikJQspjnigq
III.Ll pajq jmokos 541 447
III. 1.2 isstojusiems nariams grazinti pagrindiniai ir 530 299

papildomi pajai
111.1.3 pelno dalies ismokejimas kredito unijos nariams

JIll. Rezultatas 11 148
111.2.1 pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos 500 0

sumos
111.2.2 pagal subordinuotuosius isipareigojimus

sumoketos sumos
III. 2. Rezultatas 500 0
111.3.1 kitos fmansines veiklos pinigq jplaukos
III.3.2 kitos finansines veiklos pinigq ismokos
JII.3. Rezultatas 0 0

Grynieji finansines veiklos pinigu srautai 511 148

IV. Grynasis pinigq srautq padidejimas -1677 1572
I(sumaze.iimas)

V. Pinigai laikotarpio pradzioje 3176 1604

VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje 1499 3176

Administracijos vadove

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinCio

tvarkyti apskaitC}kito asmens pareigq pavadinimas)

Rita Latviiiniene

(vardas ir pavarde)

Nijole Antonoviene

(vardas ir pavarde)
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